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2.   Charakteristika školy 
 
2.1    Úplnost a velikost školy a její vybavení 
 
Mateřská a Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova 1045, je jedinou školou ve Veselí nad Moravou, která poskytuje základní vzdělávání 
pouze žákům s lehkým i těžším mentálním a tělesným postižením. 
Školní budova je třípatrová, moderně zrekonstruovaná, umožňující bezbariérový přístup.  
V přízemí školy jsou uzamykatelné prostory pro odkládání oděvů a obuvi (šatny), které žáci zároveň využívají pro převlékání na tělesnou či pracovní 
výchovu, sociální zařízení a prostory určené pro hygienu žáků. 
Je zde umístěna školní družina, která má prostory pro zájmovou činnost žáků a prostory pro nenáročné pohybové aktivity. Součástí družiny je 
žákovská knihovna. 
V přízemí se nachází školní jídelna s výdejnou jídla. Její prostory slouží pro společné stravování a zároveň jsou využívány pro hromadná setkávání 
žáků. 
Nachází se zde kabinet tělesné výchovy a místnost pro školníka. 
V jednotlivých patrech jsou umístěny kmenové třídy, vybavené moderním nábytkem, výškově stavitelnými lavicemi, s prostory pro ukládání 
pomůcek a prostory pro odpočinek. 
Jsou zde kabinety pedagogů, s odpovídajícím úložným nábytkem, pomůckami pro výuku a zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek, kabinet 
didaktické techniky, prostory pro archivování dokumentace, odborné učebny a pracovny, sociální zařízení odpovídající příslušným normám. 
Na každém patře, včetně přízemí, je umístěna lékárnička pro případ první pomoci při zdravotních problémech či úrazech, ke krátkodobému pobytu 
zraněného je využíváno mobilní lůžko.  
V prvním patře se nachází ředitelna, sekretariát školy a sborovna s knihovnou odborné literatury pro pedagogické pracovníky. 
Škola má k dispozici tyto učebny a odborné pracovny: 
 

 počítačovou učebnu 
 multimediální učebnu s interaktivní tabulí 
 cvičnou kuchyni 
 šicí dílnu  
 dřevodílnu  
 kovodílnu  
 keramickou dílnu 
 učebnu pro hudební výchovu 
 posilovnu 

       
Součástí školy je nově vybudované sportovní hřiště, které se nachází přímo v areálu školy a slouží žákům nejen ke sportovním a pohybovým 
aktivitám, ale žáci ho mohou rovněž využívat v době přestávek. 
Škola nemá k dispozici tělocvičnu, pro tyto účely si pronajímá sportovní halu, která se nachází v blízkosti školy. 
 
2.2    Charakteristika pedagogického sboru 
 
Pedagogický sbor má v současné době 16 členů, včetně vychovatelky a asistentky, a spojují se v něm mladí i zkušení pedagogové. 
Pedagogičtí pracovníci splňují požadavky odborné a pedagogické způsobilosti. 
Převážná většina sboru je plně kvalifikována, ostatní si doplňují vzdělání. 
Většina pedagogů má vystudovanou speciální pedagogiku se specializací na logopedii, etopedii, somatopedii, surdopedii, psychopedii a učitelství pro 
1. i 2. stupeň ZŠ. 
 
Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik dopravní výchovy, 
fyzioterapeut a zdravotník. 
Pedagogičtí pracovníci si pravidelně doplňují vzdělání v různých oborech a oblastech. 
 
2.3    Charakteristika žáků 
 
Převážnou většinu žáků tvoří děti dojíždějící z blízkého okolí. 
Této skutečnosti je přizpůsobeno jak vyučování, tak i časový rozvrh mimovyučovacích aktivit. 
Celkový počet žáků se pohybuje okolo 110, průměrný počet na třídu je 9 žáků.  
 
2.4    Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 
 
Škola se aktivně zapojuje do dlouhodobých projektů a mezinárodní spolupráce. 
Třídní kolektivy byly v písemném kontaktu se svými vrstevníky v několika zemích Evropy, vyměňovaly si své výrobky a prezentovaly samy sebe i 
školu (v rámci projektu Sokrates). 
V současné době škola usiluje o navázání spolupráce s dalšími zahraničními školami. 
 
2.5    Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. 
Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek a v době akcí pro 
veřejnost (besídky, jarmarky, soutěže, karnevaly apod.). 
Výchovné a prospěchové problémy jsou řešeny společným setkáním všech zúčastněných stran: rodiče-žák-třídní učitel-výchovný poradce-vedení 
školy. 
Cílem setkání je stanovení pravidel spolupráce, vytvoření vztahu vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými stranami, předcházení 
problémům. 
Rodiče mají své zastoupení ve školské radě a svými zvolenými zástupci jsou informováni o veškerém dění školy. 
Možnost vzájemných informací chceme rozšířit i prostřednictvím webových stránek školy. 
Škola úzce spolupracuje s psychology, lékaři, K-centrem, OMPA, centrem prevence a poradnou pro ženy a dívky. 
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Samozřejmostí je spolupráce s PPP a SPC. 
Spolupracuje s obcí, účastníme se řady kulturních akcí pro širokou veřejnost, ať už prezentací svých rukodělných výrobků, či pěveckým 
vystoupením. 
 
 

3.   Charakteristika ŠVP 
 
3.1    Zaměření školy 
 
Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupovým ročníkem. 
Žáci jsou vyučováni dle vzdělávacích programů: 
 

 Zvláštní škola    č.j.  22980/97-22 
 Pomocná škola  č.j.  24035/97-22 
 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy  č.j.  15988/2003-24 

 
Školní vzdělávací program Škola pro život naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV a přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 
postižením. 
Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí. 
Jeho název vznikl na základě snahy o začlenění každého jednotlivce do plnohodnotného a smysluplného života.  
Vychází především z poznatků, že: 
 

 v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe 
 k učení lze žáky  motivovat a učinit je zajímavým, přiměřeným jejich věku a schopnostem 
 nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu; toho lze dosáhnout  tehdy, když žák zapojí do učení co 

nejvíce smyslů, když bude provádět činnosti, hovořit o nich, pozorovat, vyslovovat závěry, objevovat…. 
 chceme-li dosáhnout dobrých výsledků, musíme dát všem individuální prostor, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za 

stejnou dobu 
 kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život 

 
Chceme učit naše žáky takové znalosti a dovednosti, které budou  dobře uplatnitelné v životě, a to jak obsahem vzdělávání, tak i naplňováním 
nejzákladnějších potřeb. 
Vedeme žáky k volbě povolání, za tím účelem preferujeme výuku pracovního vyučování a pracovních činností jak v povinné části, tak i v oblasti 
volitelných předmětů. 
Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 
Staráme se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním. 
Máme vytvořeny speciální třídy pro žáky s těžkým mentálním postižením.  
Chceme, aby učení vedlo žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti, aby získali takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné  
v životě. 
Škola pro život nepředkládá žákům hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vede je k tomu, aby vše nové získávali na základě činností, 
pozorování, pokusů a objevování. 
Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti. 
Působí rovněž na jejich city a vůli. 
Snaží se rozvíjet schopnosti žáků a seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Tyto metody a postupy si žáci osvojují tak, aby je uměli 
uplatnit v životě. 
 
3.2    Výchovné a vzdělávací strategie 
 
V popředí  záměrů a cílů Školního vzdělávacího programu  Škola pro život je rozvoj tvořivosti žáků. 
Důležitým předpokladem pro rozvoj tvořivosti je motivovat žáky tak, aby měli radost z pochopení probíraného učiva. 
Přitom je třeba respektovat jejich individuální vlohy a potřeby. 
Aby žáci byli schopni tvořivě pracovat při řešení úkolů a problémů, je třeba podporovat jejich samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní 
sebehodnocení. 
Chceme být pro žáky partnery, poradci a pomocníky na cestě za samoobjevováním, stát se jejich oporou. 
Veškerá činnost učitelů a především žáků musí být ve finále doprovázena pocity uspokojení a radosti z dobrých výsledků. 
Důraz klademe na individuální porozumění a nepřetěžování žáků. Každá činnost, která žáka zapojuje do vyučovacího procesu a která mobilizuje 
jeho síly, je tou nejlepší metodou získávání nových zkušeností. 
Vícesmyslovým zapojením žáků do vyučování chceme podněcovat jejich aktivitu, posilovat v nich sebedůvěru, která vede k soustředěné práci. 
Individualizovaným učením rozumíme kteroukoliv formu vyučování, při níž rychlost, kterou žák postupuje při osvojování vědomostí a dovedností, 
závisí jen na jeho schopnostech a na jeho práci nebo činnostech. 
Vzdělávací program uplatňuje rovněž výuku kolektivní. Velký význam má to, že nikdo není izolován. 
V rámci Školního vzdělávacího programu Škola pro život se realizuje harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností každého dítěte. 
Učení ve Škole pro život umožní postupně každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad svými dosaženými výsledky. 
Vědomí úspěchu pak každému pomáhá v překonávání překážek. 
Škola umožňuje každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. 
 
Do vyučovacích jednotek zařazujeme relaxační chvilky, podporujeme pitný režim žáků, vytváříme podmínky pro nákup zdravé svačinky (zapojení 
školy do akce Školní mléko), zaměřujeme se na základy zdravého stravování (zapojení do akce Zdravé město), dbáme na vhodné hygienické 
podmínky při výuce i mimo ni, žáky vedeme k uvědomělému respektování tepelné pohody. 
Zúčastňujeme se dopravní soutěže, pravidelně pořádáme exkurze související s volbou povolání, kulturně historické výlety, turistické výlety spojené 
s pobytem v přírodě, podporujeme jejich aktivní pohyb.   
Kromě základního vzdělávaní nabízíme žákům i další mimovyučovací aktivity: 
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 sportovní  
Žáci se pravidelně zúčastňují různých sportovních soutěží školních i mimoškolních, každoročně škola pořádá zimní lyžařský výcvikový kurz, 
plavecký výcvik, vodácký výcvik, cykloturistické výlety apod.   
 
 školní družina  
Činnost školní družiny se uskutečňuje na základě § 3 odst.3 zákona 561/2004  podle zásad školního vzdělávacího programu. 
 
 
 
 
 
 
3.3    Klíčové kompetence 
 
Úroveň klíčových kompetencí získaných na naší základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení  žáka, jeho vstup do života 
a do pracovního procesu.  
Představuje soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých praktických činnostech a situacích. 
Na utváření klíčových kompetencí se podílejí všechny vzdělávací oblasti, které poskytují svým obsahem dostatek příležitostí k jejich naplňování. 
 

Kompetence k učení 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 využívá vhodné naučené metody, strategie učení, včetně 
mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky 

 pracuje s učebnicemi učebními materiály a učebními pomůckami 
 poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání 

v učení 
 používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí 
 dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě 
 chápe obecně používané termíny, znaky a symboly 
 uvědomuje si význam vzdělávání v kontextu s pracovním 

uplatněním  

 
 

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, 
vyhledávání a třídění informací. 

Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít 
úspěch. 

Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, 
podněcujeme jejich tvořivost. 

Snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. 
Žáci se zúčastňují různých soutěží a prezentují svoji práci. 

Kompetence k řešení problémů 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá 
nejvhodnější způsob řešení 

 řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým 
možnostem překonává životní překážky 

 přijímá důsledky svých rozhodnutí 
 nenechá se při řešení problému odradit nezdarem 
 dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších 

problémů požádá o radu a řídí se jí 
 dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby 

 
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému. 

Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami 
z praktického života, snažíme se, aby uměli rozlišovat podstatné a 

nepodstatné skutečnosti. 
Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi z různých 

zdrojů včetně internetu tak, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným 
způsobem využívat. 

Učíme je požádat, přijmout a nabídnout pomoc. 
 

Kompetence komunikativní 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog 
 rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 
 využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí 

běžně učívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům 
 zvládá jednoduchou formu písemné komunikace 
 vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj 

názor 
 využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační 

prostředky 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 

potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 
s ostatními lidmi 

 
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními 

dospělými ve škole i mimo školu, ke správnému a věcnému formulování 
myšlenek a názorů. 

Učíme žáky obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň 
poslouchat názor jiných. 

Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. 
Učíme žáky umění vcítit se do pocitů druhých a být tolerantní vůči 

jiným. 
Vedeme žáky ke spolupráci nejen při vyučování. 

Podporujeme komunikaci s jinými školami. 
Organizujeme hudební, výtvarné a sportovní soutěže. 

 

Kompetence sociální a personální 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní 
osoby 

 má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve 
společnosti 

 respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi 
ovlivňuje kvalitu společné práce 

 rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho 
možné důsledky 

 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a 
snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy 

 posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám 
starých, nemocných a postižených lidí 

 uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického 
zneužívání vlastní osoby 

 
 
 
 
 

Během vzdělávání mimo jiné uplatňujeme skupinovou práci žáků a 
vzájemnou pomoc při učení. 

Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. 
Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. 

Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, 
na jejichž formulaci se sami podílejí ve svých třídách. 

Vedeme je k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy 
mezi spolužáky. 



 7

Kompetence občanské 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské 
normy a pravidla soužití 

 zvládá běžnou komunikaci s úřady 
 chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie 
 chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního 

prostředí 
 dokáže se chovat v krizových situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené 
dovednosti a postupy 

V třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. 
Vedeme žáky k dodržování pravidel ve skupině, třídě, škole i 

společnosti, k odpovědnosti za své chování. 
Snažíme se, aby dokázali uznat a napravit svou chybu, uměli se omluvit. 

Chceme, aby znali svá práva a zároveň své povinnosti. 
Vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, 

kulturních apod.). 
Klademe důraz na environmentální výchovu a výchovu ekologicky 

myslícího jedince. 
Zapojujeme žáky do evropských projektů, kde se seznamují s kulturou 

jiných národů. 
Kompetence pracovní 

Na konci základního vzdělávání žák: 
 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje 

své komunikační schopnosti při kolektivní práci 
 má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem 
 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, 

ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je 
při pracovních činnostech 

 pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a 
orientuje se v jednoduché technické dokumentaci 

 je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho 
dokončení 

 reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních 
 má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí 
 využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o 

možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 

 
 

Žáky vedeme ke kladnému vztahu k práci, k objektivnímu 
sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. 
Vedeme je k dodržování bezpečnostních a hygienických zásad při práci, 

k organizaci pracoviště a času, k práci podle návodu, k plánování 
postupu, k využívání různých metod práce, k užívání správných 
pracovních nástrojů a materiálů,  k dokončení započaté práce. 

Výuku doplňujeme o praktické exkurze. 
Na škole je vypracována nabídka k volbě povolání a profesního 

uplatnění. 
Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další 

orientaci. 

 
3.4    Zabezpečení výuky žáků se speciálními  vzdělávacími potřebami 
 
Školní vzdělávací program Škola pro život  zabezpečuje výuku dětí s LMD, vývojovými poruchami učení, ale také dětí tělesně postižených. 
K tomuto účelu má škola upravené bezbariérové přístupy. 
Velmi dobrá je spolupráce s odborníky. 
Přistupujeme ke všem dětem individuálně, pokud to vyžadují okolnosti, připravujeme žákům ve spolupráci s odborníky individuální vzdělávací 
plány. 
Náš program zahrnuje výuku ve specializovaných třídách, pracujeme rovněž s osobními asistenty. 
Pro vzdělávání těchto žáků má škola zajištěny materiálně technické vybavení a další podmínky (speciálního pedagoga, asistenty, snížený počet žáků 
ve třídách apod.). 
Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. 
K dětem, které nemohou ze zdravotních důvodů pravidelně docházet do školy (upoutání na lůžko), dochází pedagog přímo do rodiny, aby zajistil 
vzdělávání takto postižených jedinců.    
 
3.5    Začlenění průřezových témat 
 
Průřezová témata  reprezentují v ŠVP okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního 
vzdělávání. 
Jsou realizována především formou  integrace do výuky. 
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 
 

 Osobnostní a sociální výchova 
 Výchova demokratického občana 
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 Multikulturní výchova 
 Environmentální výchova 
 Mediální výchova   

 
Tabulka začlenění průřezových témat do jednotlivých předmětů a ročníků 

 
Ročník  

Průřezové téma 
 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk           

Anglický jazyk           
Matematika           
Rýsování          

Informatika           
Prvouka          

Přírodověda          
Vlastivěda          

Dějepis           
Občanská výchova           

Fyzika          

 
 

 
 

Osobnostní a sociální 
výchova 

 
 
 
 
 
 
 Chemie          
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Přírodopis           
Zeměpis           

Hudební výchova           
Výtvarná výchova           
Výchova ke zdraví           
Tělesná výchova           
Pracovní výchova           

Zdravotní tělesná výchova          
Logopedická péče          

 
 
 

 
Osobnostní a sociální 

výchova 
 

 
 
 

Dopravní výchova          

Český jazyk          
Anglický jazyk          

Matematika          
Rýsování          

Informatika          
Prvouka          

Přírodověda          
Vlastivěda          

Dějepis          
Občanská výchova           

Fyzika          
Chemie          

Přírodopis          
Zeměpis          

Hudební výchova          
Výtvarná výchova          
Výchova ke zdraví          
Tělesná výchova          
Pracovní výchova          

Zdravotní tělesná výchova          
Logoped. péče          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výchova demokratického 
občana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dopravní výchova          
Český jazyk          

Anglický jazyk          
Matematika          
Rýsování          

Informatika          
Prvouka          

Přírodověda          
Vlastivěda          

Dějepis          
Občanská výchova          

Fyzika          
Chemie          

Přírodopis          
Zeměpis          

Hudební výchova          
Výtvarná výchova           
Výchova ke zdraví          
Tělesná výchova           
Pracovní výchova          

Zdravotní tělesná výchova          
Logoped. péče          

 
 
 
 
 
 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a 

globálních souvislostech 
 
 
 
 
 
 

Dopravní výchova          
Český jazyk           

Anglický jazyk           
Matematika          
Rýsování          

Informatika           
Prvouka          

Přírodověda          
Vlastivěda          

Dějepis           
Občanská výchova          

Fyzika          
Chemie          

Přírodopis           
Zeměpis          

Hudební výchova          
Výtvarná výchova           
Výchova ke zdraví           
Tělesná výchova           
Pracovní výchova          

Zdravotní tělesná výchova          
Logoped. péče          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multikulturní výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopravní výchova          
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Český jazyk          
Anglický jazyk          

Matematika          
Rýsování          

Informatika          
Prvouka          

Přírodověda          
Vlastivěda          

Dějepis          
Občanská výchova          

Fyzika          
Chemie          

Přírodopis           
Zeměpis           

Hudební výchova          
Výtvarná výchova           
Výchova ke zdraví          
Tělesná výchova           
Pracovní výchova          

Zdravotní tělesná výchova          
Logoped. péče          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environmentální 
výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 Dopravní výchova          

Český jazyk           
Anglický jazyk           

Matematika          
Rýsování          

Informatika          
Prvouka          

Přírodověda          
Vlastivěda          

Dějepis          
Občanská výchova          

Fyzika          
Chemie          

Přírodopis          
Zeměpis          

Hudební výchova          
Výtvarná výchova          
Výchova ke zdraví           
Tělesná výchova          
Pracovní výchova          

Zdravotní tělesná výchova          
Logoped. péče          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediální výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopravní výchova          
 

 
4.  Učební plán 

 
4.1    Tabulace učebního plánu pro 1. a 2. stupeň 
 

Učební plán pro 1. stupeň 
Ročník  

Vzdělávací oblast 
 

 
Vzdělávací obor 

 
Vyučovací předmět  

1. 
 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
celkem 

předměty 

z 
toho 
DČD 

 
Jazyk a jazyková komunikace 

 
Český jazyk a literatura 

 
Český jazyk 

 
6 

 
6 

 
7+1 

 
7 

 
7 

 
34 

 
1 

 
Matematika a její aplikace 

  
Matematika 

 
4 

 
4 

 
4+1 

 
5 

 
5 

 
23 

 
1 

 
Informační a komunikační 

technologie 

  
Informatika 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

Prvouka 2 2 2 0 0 
Přírodověda 0 0 0 2 1 

 
Člověk a jeho svět 

 

Vlastivěda 0 0 0 1 2 

 
12 

 
0 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1  
Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 

 
10 

 
0 

 
Člověk a zdraví 

 
Tělesná výchova 

 
Tělesná výchova 

 
3 

 
3 

 
3+1 

 
3 

 
3 

 
16 

 
1 

 
Člověk a svět práce 

  
Pracovní výchova 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3+1 

 
16 

 
1 

Zdravotní tělesná výchova 
Logopedická péče 

 
Volitelné předměty 

 

Dopravní výchova 

 
0+1 
 
 

 
0+1 
 

 
0+1 
 
 

 
0+1 
 

 
0+1 
 
 

 
5 

 
5 
 
 

Průřezová témata P P P P P   
 

Celková povinná časová dotace 
 

21 
 

21 
 

25 
 

25 
 

26 
 

118 
 

z toho disponibilní časová dotace 1 1 4 1 2  9 
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Učební plán pro 2. stupeň 
Ročník  

Vzdělávací oblast 
 

Vzdělávací obor 
 

Vyučovací předmět  
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
celkem 

předměty 

z 
toho 
DČD 

Český jazyk a literatura Český jazyk 5+1 5 5 4 20 1  
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 1+1 1+1 1+1 1+1 8 4 

Matematika 5 5 5 5 20 0  
Matematika a její aplikace 

 
 Rýsování 0 0 0+1 0+1 2 2 

 
Informační a komunikační 

technologie 

  
Informatika 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0 

Dějepis Dějepis 1 1 1 1  
Člověk a společnost Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 1 

 
8 

 
0 

Fyzika Fyzika 0 1 1 1 
Chemie Chemie 0 0 0 1 

Přírodopis Přírodopis 1 2 1+1 1 

 
 

Člověk a příroda 
 Zeměpis Zeměpis 1 1 1 1 

 
 

14 
 

 
 

1 
 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1  
Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1+1 1 1 1 

 
9 

 
1 

Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 0+1 1 1 0  
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 3 3 3 3 

 
15 

 
1 

 
Člověk a svět práce 

  
Pracovní výchova 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5+2 

 
22 

 
2 

Průřezová témata P P P P   
 

Celková povinná časová dotace 
 

30 
 

30 
 

31 
 

31 
 

122 
 

z toho disponibilní časová dotace 4 1 3 4  12 
 

 
4.2    Poznámky k učebnímu plánu 
 
Základní vzdělávání žáků se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky. 
Vzdělávací a výchovný proces je rozdělen na: 
 
1. stupeň  (1.-5. ročník)                     1. období   (1.-3. ročník) 
                                                            2. období  (4.-5. ročník) 
2. stupeň  (6.-9. ročník) 
 
Vzhledem k tomu, že dítě s lehkým mentálním postižením dosahuje školní zralosti v pozdějším věku, než je tomu u ostatní populace, je dané 
skutečnosti přizpůsobeno i vzdělávání na 1. stupni. 
Základní vzdělávání na 2. stupni je zaměřeno na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality 
osobního života včetně profesního uplatnění. 
Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou na konci  5. ročníku a na konci 9. ročníku závazné. 
Na konci 3. ročníku je očekávaný výstup pouze orientační. 
 
Vzdělávací oblasti: 
 
Jazyk a jazyková komunikace 
Je realizována  ve všech ročnících základního vzdělávání prostřednictvím předmětu Český jazyk. 
Anglický jazyk je zařazen povinně na 2. stupni. 
 
Matematika a její aplikace 
Je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání prostřednictvím předmětu Matematika. 
Rýsování tvoří samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. 
  
Informační a komunikační technologie 
Je realizována ve 4. a 5. ročníku na 1. stupni a ve všech ročnících na 2. stupni prostřednictvím předmětu Informatika. 
 
Člověk a jeho svět 
Je realizován na 1. stupni prostřednictvím předmětu Prvouka v 1.-3. ročníku, Přírodověda a Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku. 
 
Člověk a společnost 
Je realizován na 2. stupni prostřednictvím předmětu Dějepis a Občanská výchova. 
 
Člověk a příroda 
Je realizován na 2. stupni prostřednictvím předmětu Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. 
 
Umění a kultura 
Je realizováno ve všech ročnících základního vzdělávání prostřednictvím předmětu Hudební výchova a Výtvarná výchova. 
 
Člověk a zdraví 
Je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání prostřednictvím předmětu Tělesná výchova a v 6.-8. ročníku prostřednictvím předmětu 
Výchova ke zdraví. 
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Člověk a svět práce 
Je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání prostřednictvím předmětu Pracovní výchova. 
 
Volitelné předměty jsou realizovány na 1. stupni prostřednictvím předmětů  Zdravotní tělesná výchova, Logopedická péče a  Dopravní výchova. 
 
Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání žáků a jsou zařazena na 1. i 2. stupni. 
 
 

5.   Učební osnovy 
 

1. stupeň 
 
Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi  vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými  
vzdělávacími obory. 
 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 
Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova 
Člověk a zdraví Tělesná výchova 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 
 
 
2. stupeň 
 
Vzdělávací obsah  je rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými  
vzdělávacími obory. 
 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura, Cizí jazyk 

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 

Člověk a společnost Dějepis, Výchova k občanství 
Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis 
Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova 
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 
 
Vzdělávací obsah základního vzdělávání obsahuje devět  vzdělávacích oblastí. 
Vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory. 
Na tomto základě jsou vytvořeny vyučovací předměty pro jednotlivé ročníky.  
 
 

1.   s t u p e ň 
 

Na základě jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů jsou vytvořeny tyto vyučovací  předměty: 
 

 
ročník 

 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk 
Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika 

   Informatika Informatika 
Prvouka Prvouka Prvouka   

   Přírodověda Přírodověda 
   Vlastivěda Vlastivěda 

Hudební výchova Hudební výchova Hudební výchova Hudební výchova Hudební výchova 
Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 
Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 
Pracovní výchova Pracovní výchova Pracovní výchova Pracovní výchova Pracovní výchova 

Volitelné předměty Volitelné předměty Volitelné předměty Volitelné předměty Volitelné předměty 
Průřezová témata Průřezová témata Průřezová témata Průřezová témata Průřezová témata 

 
 

Celková povinná časová dotace činí 118 hodin, z toho 9 hodin je čerpáno z disponibilní časové dotace. 
 
 
 

2.   s t u p e ň 
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Na základě jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů  jsou vytvořeny tyto vyučovací předměty: 

 
 
 

ročník 
 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk 
Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk 

Matematika Matematika Matematika Matematika 
  Rýsování Rýsování 

Informatika Informatika Informatika Informatika 
Dějepis Dějepis Dějepis Dějepis 

Občanská výchova Občanská výchova Občanská výchova Občanská výchova 
 Fyzika Fyzika Fyzika 
   Chemie 

Přírodopis Přírodopis Přírodopis Přírodopis 
Zeměpis Zeměpis Zeměpis Zeměpis 

Hudební výchova Hudební výchova Hudební výchova Hudební výchova 
Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví  
Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 
Pracovní výchova Pracovní výchova Pracovní výchova Pracovní výchova 
Průřezová témata Průřezová témata Průřezová témata Průřezová témata 

 
 

Celková povinná časová dotace činí 122 hodin, z toho 12 hodin je čerpáno z disponibilní časové dotace. 
 
 

5.1    JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 

Vzdělávací oblast  Jazyk a jazyková komunikace  má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a správné 
používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků 
s lehkým mentálním  postižením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. 
Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce 
s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím jazyce. 
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech  Český jazyk a literatura  a  Cizí jazyk.  
 
Obsah vzdělávacího oboru  Český jazyk a literatura  je rozdělen do tří specifických složek: 
 

 Komunikační a slohová výchova 
 Jazyková výchova 
 Literární výchova 

 
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
 
Zařazení vzdělávacího oboru  Cizí jazyk  umožňuje žákům s lehkým mentálním postižením komunikaci v rámci integrované Evropy. 
Znalost základů cizího jazyka jim pomáhá překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí, připravuje je k praktickému užívání jazyka, zlepšuje 
jejich postavení při přestupu do středního vzdělávání i při uplatnění na trhu práce, a tím zamezuje jejich společenské izolaci. 
Vzdělávací obor  Cizí jazyk  je zařazen do učebních osnov 2. stupně. 
 
 

ČESKÝ JAZYK 
 

1. období 
 
Vzdělávací oblast je v 1.-3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk. 
Vyučovací předmět je v tomto období posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 20 hodin týdně.  
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 

 
 

Komunikační a slohová výchova 
 

Žák by měl: 
 dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání 
 rozumět pokynům přiměřené složitosti 
 číst s porozuměním jednoduché texty 
 zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat 

čitelnost psaného projevu 
 psát písmena a číslice – dodržovat správné tvary písmen 
 spojovat písmena i slabiky 
 převádět slova z mluvené do psané podoby 
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 dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov 
 zvládat opis a přepis krátkých vět 

 
 

 
Jazyková výchova 

 

Žák by měl: 
 znát všechna písmena malé a velké abecedy 
 rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky 
 tvořit slabiky 
 rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky 
 psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 

 
 

Literární výchova 
 

Žák by měl: 
 pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky 
 dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů 
 reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací 

 
Charakteristika výuky 
 
Komunikační a slohová výchova vede žáky k rozvoji slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých 
jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat  krátká sdělení a 
číst s porozuměním. 
Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách českého jazyka, ale ve všech vyučovacích předmětech. 
Slovní zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva prvouky, četby, poslechu a vyprávění vlastních zážitků. 
V tomto období je kladen důraz zejména na ústní vyjadřování žáků. 
 
Pro rozvoj vyjadřovacích schopností v prvním vzdělávacím období využíváme vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle 
obrázkové osnovy), rozhovory žáků k určitému tématu, formulace otázek a odpovědí k danému tématu, možnosti svobodného výběru způsobu 
vyjádření myšlenek a jednoduchých popisů z prvoučného učiva.  
 
Při výuce čtení používáme metodu analyticko-syntetickou a snažíme se naučit všechny žáky číst jednoduché texty zřetelně a s porozuměním, 
esteticky prožívat a chápat přiměřené texty. 
K tomuto účelu využíváme zejména čtenářské tabulky, čítanky, předčítání a poslech pohádek a příběhů. 
Při výuce psaní získávají žáci správné psací dovednosti, základy čitelného písma a přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu. 
Využíváme písanek, které se zaměřují na psaní s porozuměním. 
 
Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. 
V prvním období základního vzdělávání se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem s využitím slovní zásoby odpovídající 
schopnostem žáků a zároveň si žáci osvojují některé základní pravopisné jevy. 
 
Literární výchova se zaměřuje na postupné seznamování žáků s literární tvorbou vhodnou pro mladší školní věk včetně ilustrací. 
Dramatizací pohádek a příběhů rozvíjíme u dětí tvořivost, učíme je volně vyjadřovat své myšlenky a názory, učíme žáky slušnosti, vzájemnému 
respektování i tvořivému řešení praktických situací. Ve výuce uplatňujeme prvky etické výchovy. 
 
V hodinách českého jazyka tohoto období nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky ke správnému porozumění řeči mluvené, čtené i psané, ke srozumitelnému vyjadřování myšlenek, zejména řečí mluvenou (psanou 
formou jen v jednoduchých větách), ke vnímání krásy a bohatosti mateřského jazyka, ke schopnosti vyjadřovat se i v dalších vyučovacích 
předmětech, k prožívání slovesného uměleckého díla a zájmu o literaturu.  
 
Kompetence k řešení problému 
Rozvíjíme u žáků schopnost objevovat problém hledáním odpovědí na otázky, vedeme žáky k pečlivému písemnému projevu, poskytujeme prostor 
pro samostatné nalezení chyb. 
 
Kompetence komunikativní 
Rozvíjíme jazyk spisovný a nespisovný podle dané situace, ale dbáme na kulturu projevu. 
Učíme děti vnímat neverbální komunikaci výrazů a gest, ve skupinové práci učíme děti spolupracovat na společném řešení. 
 
Kompetence sociální a personální 
Při dramatizaci učíme žáky doplňovat nápady druhých, vedeme žáky ke spolupráci při řešení úkolu. 
 
Kompetence občanské 
Prostřednictvím četby pohádek vytváříme předpoklady k toleranci názorů různých skupin, dbáme na kultivované vyjadřování a slušné chování na 
veřejnosti a ve škole. 
 
Kompetence pracovní 
Dáváme žákům možnost více způsobů řešení úkolu (doplňování nebo opis slov).  
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Prvouka 
Jednoduché texty o přírodě, o vztahu jedinců k přírodě, mezilidských vztazích, charakterech lidí, jejich práci, o ochraně zdraví, pojmenování členů 
rodiny a jejich vlastní jména.  
 
Výtvarná výchova 
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Vytváření jednoduchých ilustrací k danému příběhu. 
 
Matematika 
Psaní číslic a matematických znaků, formulace a psaní jednoduchých odpovědí při slovních úlohách. 
 
Tělesná výchova 
Vyjádření životních situací gesty, mimikou, pohybem.  
 
Pracovní výchova 
Výroba vlastních výukových kartiček. 
 
 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                       Ročník:                   1. 
Předmět:                  Český jazyk                                                                                                                                                  Časová dotace:   6 hodin 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Komunikační a slohová výchova 
 

Dokončí jednoduché věty, vybírá z nabídnutých 
řešení, 

rozumí jednoduchým mluveným pokynům. 

 

 
Tvoření jednoduchých jazykových projevů 
 tvoření vět 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Vypráví jednoduchý děj podle obrázků, nacvičuje 

správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 
dýchání. 

 

 
 

Vypravování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Obohacuje slovní zásobu volbou vhodného 

pojmenování. 
 

 
Popis 

 časové a prostorové uspořádání 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
 

Správně pozdraví a rozloučí se. 

 

 
Formy společenského styku 

 pozdravy 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace  
MKV      - lidské vztahy 

 
 

Osvojuje si správné zacházení s psacím náčiním,  
zvládá prvky psacích písmen, opíše a přepíše 

písmena a některé slabiky, osvojuje si základní 
hygienické návyky spojené se psaním. 

 

 
Technika psaní 

 rozvoj psychomotorických schopností a 
pohybové koordinace 

 prvky psacích písmen 
 opis a přepis písmen a slabik 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

Jazyková výchova 
 

Seznamuje se s grafickým znázorněním věty, 
rozliší věty, tvoří jednoduché věty. 

 

 
Věta 

 rytmizace a melodie věty 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Seznamuje se s grafickým znázorněním slova, 

přiřazuje slova k obrázkům, hledá v textu stejná 
slova. 

 

 
 

Slovo 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Tvoří slabiky, hledá v textu stejné slabiky. 

 

 
Slabika 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Zná některé hlásky a písmena. 

 
Hláska a písmeno 

 vyvození hlásek a písmen 
(A, I, E, M, O, U, L, V, T, Y, S, J) 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Doplní do věty slova ve správném tvaru. 

 
Tvarosloví 

 doplňování jednoduchých slov ve 
správném tvaru 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Literární výchova 
 
 
 

Čte s porozuměním jednoduchá slova a krátké 
věty. 

 
Technika čtení 

 čtení obrázků 
 čtení otevřených slabik 
 čtení jednoduchých slov a vět 
 čtení psacího písma 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Reprodukuje text krátké pohádky podle ilustrací, 
nacvičuje jednoduché říkanky,  učí se soustředit na 

poslech pohádek. 

 

Literární text 
 reprodukce krátké pohádky 
 nácvik jednoduchých říkanek 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Dramatizuje jednoduchou pohádku, namaluje k ní 

vhodnou ilustraci. 
 

 
Dramatizace a poslech textu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                      Ročník:                    2. 
Předmět:                  Český jazyk                                                                                                                                                 Časová dotace:    6 hodin 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Komunikační a slohová výchova 
 

Tvoří jednoduché věty, odpovídá na otázky, 
rozumí pokynům a dokáže je aplikovat, opakuje 

krátká sdělení. 
 

 
Tvoření jednoduchých jazykových projevů 
 jednoduché otázky a odpovědi 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Přiřadí text k obrázkům a děj správně seřadí, 

vypráví jednoduchý děj podle obrázků, procvičuje 
správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 

dýchání, opravuje nesprávnou výslovnost. 
 

 
 

Vypravování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Obohacuje slovní zásobu volbou vhodného 

pojmenování. 
 

 
Popis 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
 

Pozdraví, poprosí, poděkuje, rozlišuje mezi 
tykáním a vykáním, nepřerušuje hovořícího. 

 

 
Formy společenského styku 

 pozdravy  
 prosba a poděkování 
 základní pravidla komunikace 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
MKV      - lidské vztahy 

 
 

Správně spojuje písmena  ve slabiky, opíše a 
přepíše slova a jednoduché věty, dodržuje základní 

hygienické návyky spojené se psaním. 
 

 
Technika psaní 

 prvky psacích písmen 
 spojování písmen ve slabiky  
 psaní slov 
 psaní krátkých vět 
 opis a přepis slov a jednoduchých vět 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

Jazyková výchova 
Pozná větu, rozezná začátek a konec věty v řeči a 

písmu, osvojuje si psaní velkých písmen na začátku 
věty. 

 
Věta 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Rozliší slova, spočítá slova větě.  

 

 
Slovo 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Tvoří slabiky, dělí slova na slabiky. 

 

 
Slabika 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 
 

Zná další hlásky a písmena. 
 

 
Hláska a písmeno 

 vyvození hlásek a písmen 
(P, N, Š, D, Z, K, B, C, R, Č, H, Ž, F, G, 
Ř, CH) 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Doplní do věty slova ve správném tvaru. 

 

Tvarosloví 
 doplňování slov ve správném tvaru 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Literární výchova 
 

 
 

Čte s porozuměním jednoduché věty a krátké texty. 
 

 
Technika čtení 

 čtení dvojslabičných a víceslabičných 
slov 

 automatizace čtení jednoslabičných slov 
 čtení jednoduchých vět 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Odpovídá na otázky k obsahu čteného, pamatuje si 

a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky, 
dokáže se soustředit na poslech pohádek. 

 

 
Literární text 

 odpovědi na otázky k obsahu čteného 
 přednes říkanek a básniček 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
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Dramatizuje jednoduchou pohádku, všímá si 
spojitosti textu s ilustrací. 

 

Dramatizace a poslech textu OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                 Ročník:                      3. 
Předmět:                  Český jazyk                                                                                                                                            Časová dotace:   7+1 hodina   
 

  
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Komunikační a slohová výchova 

 
Tvoří jednoduché věty a postupně je rozšiřuje, 

odpovídá na otázky,  
rozumí pokynům přiměřené složitosti. 

 

 
Tvoření jednoduchých jazykových projevů 
 otázky a odpovědi 
 tvoření vět 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Dokončí příběh s otevřeným koncem, vypráví 
krátký zážitek nebo pozorování, vyjadřuje své 

myšlenky přiměřeně ke své jazykové úrovni, dbá 
na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 

dýchání. 
 

 
 

Vypravování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Obohacuje a zpřesňuje slovní zásobu volbou 

vhodného pojmenování. 
 

 
Popis 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Pozdraví,  

poprosí, poděkuje, vyjádří svá přání, vyřídí 
jednoduchý vzkaz, respektuje základní 

komunikační pravidla rozhovoru. 
 

 
Formy společenského styku 

 přání a blahopřání 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace   
MKV      - lidské vztahy 

 
Píše písmena a číslice, dodržuje správné tvary a 

čitelnost psaného projevu, spojuje písmena, slabiky 
i slova, převádí slova z mluvené do psané podoby, 

dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov, 
zvládá opis a přepis krátkých vět, zvládá základní 

hygienické návyky spojené se psaním. 
 

 
Technika psaní 

 dokončení nácviku, procvičování písmen 
 spojování písmen ve slabiky a slova 
 opis a přepis slov a jednoduchých vět 
 kontrola písemného projevu 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

Jazyková výchova 
 
Pozná větu, rozezná začátek a konec věty v řeči a 

písmu, píše velká písmena na začátku věty a 
interpunkční znaménko na konci věty. 

 
Věta 

 pravopis věty 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Rozliší slova, dělí věty na slova, píše velká 

písmena ve vlastních jménech. 
 

Slovo 
 význam slov, hledání slov 
 pravopis vlastních jmen 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Rozliší slabiky, tvoří slabiky, dělí slova na slabiky. 

 

 
Slabika 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná všechna písmena malé a velké abecedy, rozliší 
hlásky, rozpozná samohlásky, odliší jejich délku, 

rozpozná souhlásky. 
 

 
Hláska a písmeno 

 samohlásky a jejich délka 
 souhlásky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Doplní do věty slova ve správném tvaru. 

 

Tvarosloví 
 doplňování slov ve správném tvaru 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Literární výchova 
 

 
 

Čte s porozuměním jednoduché texty, připravuje se 
na nácvik tichého čtení. 

 

 
Technika čtení 

 prohloubení výcviku čtení 
 zřetelné čtení jednoduchých vět 

s porozuměním 
 správné čtení předložky se slovem 
 příprava nácviku tichého čtení 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací, 
pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a 

básničky, soustředí se na poslech pohádek a 
krátkých příběhů. 

 

 
Literární text 

 reprodukce textů 
 přednes říkanek a básniček 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Dramatizuje pohádku a jednoduchý příběh, rozezná 
dobro a zlo, vyjádří své pocity z přečteného textu. 

 
Dramatizace a poslech textu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
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ČESKÝ JAZYK 

 
     2. období 

 
Vzdělávací oblast je ve 4.-5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk. 
Vyučovací předmět má v tomto období časovou dotaci 14 hodin týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 
 

 
 

Komunikační a slohová výchova 
 

Žák by měl: 
 tvořit otázky a odpovídat na ně 
 vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené 

předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích 
 v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a 

tempo řeči 
 mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému 

vyjadřování 
 popsat jednoduché předměty, činnosti a děje 
 opisovat a přepisovat jednoduché texty 
 napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení 
 dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost 

mezer mezi slovy 
 ovládat psaní hůlkového písma 

 
 

 
 

Jazyková výchova 
 

Žák by měl: 
 určovat samohlásky a souhlásky 
 rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis 

měkkých a tvrdých slabik 
 správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-

mě 
 řadit slova podle abecedy 
 správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky 
 dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět 
 poznat podstatná jména a slovesa 

 
 

 
 

Literární výchova 
 

Žák by měl: 
 číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat podle 

jednoduché osnovy 
 ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu 
 rozlišovat prózu a verše 
 určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 
 rozlišit pohádkové prostředí od reálného 
 dramatizovat jednoduchý příběh 
 vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných 

otázek 
 
 
Charakteristika výuky 
 
Komunikační a slohová výchova učí žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na 
základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu. 
Při výuce čtení používáme metodu analyticko-syntetickou a využíváme okamžitou zpětnou vazbu na přečtený text. Žáky učíme číst s porozuměním, 
učíme je získávat a vyhodnocovat informace z více zdrojů (internet, výukové programy, časopisy…). 
Při výuce psaní žáci získávají správné psací dovednosti, rozvíjejí čitelný, hbitý a úhledný rukopis. 
 
Jazyková výchova  dává žákům  vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Žáci se učí poznávat a rozlišovat 
jeho další formy. 
Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem srozumitelného vyjadřování. 
 
Literární výchova  umožňuje žákům prostřednictvím četby rozpoznat základní literární druhy, učí je vnímat specifické znaky, formulovat vlastní 
názory o přečteném díle. 
Čteme pohádky, bajky a pověsti, učíme se je rozlišovat. 
Žáci postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti interpretace literárního textu. 
Používanými vyučovacími metodami tohoto období jsou frontální výuka, řízené vyučování, skupinové vyučování, samostatná práce, práce 
v počítačové učebně, exkurze v knihovně, návštěvy divadelních a filmových představení, poslech a práce s časopisy. 
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Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Kombinujeme učení U-Ž s okamžitou zpětnou vazbou na přečtený text, učíme žáky získávat a vyhodnocovat  informace z více zdrojů, učíme je 
rozlišovat základní literární druhy, při dramatizaci hledáme odlišnosti od psaného textu. Mluvený projev nacvičujeme samostatně i při skupinové 
práci. Snažíme se pracovat s chybou a učit se z nich. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Hledáme odlišnosti v různých zpracováních tématu, poskytujeme prostor pro samostatnou kontrolu práce, nalezení chyb, jejich korekce a 
zdůvodnění. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky ke správnému a věcnému formulování myšlenek, k souvislému, plynulému a srozumitelnému vyjadřování spisovným i nespisovným 
jazykem. Nabízíme různé druhy textů. 
 
Kompetence sociální a personální 
Podporujeme diskusi ve skupině, pozitivně ovlivňujeme vzájemné vztahy, učíme děti aktivnímu naslouchání ostatním. 
 
Kompetence občanské 
Prostřednictvím četby pohádek, bajek a pověstí vytváříme předpoklady k toleranci názorů různých skupin.  
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k práci s textem, k zájmu o četbu.  
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Prvouka 
Texty o přírodě živé a neživé, o člověku jako součásti rodiny a celé společnosti, místní pojmenování. 
 
Výtvarná výchova 
Ztvárnění filmových a divadelních představení. 
 
Matematika 
Rýsování přímky a křivky, zápis slovních úloh, formulace odpovědí ve slovních úlohách. 
 
Tělesná výchova 
Pohybové vyjadřování. 
 
 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                      Ročník:                  4. 
Předmět:                  Český jazyk                                                                                                                                                 Časová dotace:   7 hodin 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Komunikační a slohová výchova 

 
Doplňuje neúplné věty, dodržuje pořádek slov ve 

větě, tvoří otázky na základě přečteného textu, 
odpovídá na otázky. 

 

 
Tvoření jednoduchých jazykových projevů 
 doplňování vět 
 otázky a odpovědi 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace 
 

 
Vypráví jednoduchý příběh podle ilustrací, 
dodržuje posloupnost děje, má vytvořenu 

odpovídající slovní zásobu, volí správnou intonaci, 
přízvuk, pauzy a tempo řeči. 

 
 
 

Vypravování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
MKV      - lidské vztahy 

 
Popíše jednoduché předměty. 

 

 
Popis jednoduchých předmětů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Pozdraví, poprosí, poděkuje, omluví se, požádá, 

správně oslovuje, má vytvořenu odpovídající 
slovní zásobu a dodržuje komunikační pravidla. 

 
Formy společenského styku 

 jednoduchá sdělení (pozdrav, oslovení, 
poděkování, prosba, omluva, žádost) 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - kreativita 
         SR - mezilidské vztahy   
               - komunikace 
MKV      - lidské vztahy  

 
Opíše a přepíše jednoduché texty, dodržuje 
velikost, sklon a správné spojování písmen, 

zpřesňuje tvary písmen a číslic, seznamuje se 
s psaním hůlkového písma. 

 

 
Technika psaní 

 tvarové skupiny písmen a číslic 
 psaní tiskacího písma 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

Jazyková výchova 
Pozná větu, rozezná začátek a konec věty v řeči a 

písmu, píše velká písmena na začátku věty a 
interpunkční znaménko na konci věty, rozlišuje 

druhy vět podle postoje mluvčího, určí druhy vět. 

Věta 
 druhy vět 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Porovnává význam slov, vyhledává v textu slova 

stejného, podobného a opačného významu, 
dodržuje pořádek slov ve větě, tvoří věty na daná 

slova, doplňuje věty vhodnými slovy. 

Slovo 
 význam slov 
 slova stejného, podobného a opačného 

významu 
 pořádek slov ve větě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Dělí slova na slabiky, seznamuje se s dělením slov 

na konci řádku. 

 
Slabika 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Třídí hlásky na samohlásky, souhlásky a 

dvojhlásky, rozlišuje samohlásky krátké a dlouhé, 
rozlišuje souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, 

správně vyslovuje a píše měkké a tvrdé slabiky. 

Hláska a písmeno 
 samohlásky a dvojhlásky 
 souhlásky tvrdé, tvrdé slabiky 
 souhlásky měkké, měkké slabiky 
 souhlásky obojetné 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Doplní do věty slova ve správném tvaru. 

 

Tvarosloví 
 doplňování slov ve správném tvaru 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Literární výchova 
 
Čte krátké texty s porozuměním, užívá správný 
slovní přízvuk, uplatňuje přirozenou intonaci, 

nacvičuje orientaci ve čteném a reprodukci čteného 
textu podle jednoduché osnovy, nacvičuje tiché 

čtení. 

Technika čtení 
 čtení textů s porozuměním 
 orientace ve čteném textu 
 reprodukce čteného textu 
 nácvik tichého čtení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
 

Rozlišuje poezii a prózu, pozná pohádkové 
prostředí, určí v přečteném textu hlavní postavy, 
přednáší zpaměti krátké básničky, pozná rýmující 
se slova, naslouchá hlasitému předčítání, odpovídá 

na otázky vyplývající z textu. 

Literární text 
 poezie a próza 
 pohádka (pohádkové prostředí) 
 pojmy (spisovatel, ilustrátor) 
 hlavní postava 
 rozlišení místa, času, děje 
 přednes 
 pojmy (básník, báseň, rým) 
 poslech předčítaného textu 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

Spolupracuje ve skupině na dramatizaci 
jednoduchého příběhu, vypráví zhlédnutý filmový 

nebo divadelní příběh podle daných otázek. 

 
Dramatizace textu 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
MV        - fungování a vliv médií ve společnosti 

 
 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                       Ročník:                  5. 
Předmět:                  Český jazyk                                                                                                                                                  Časová dotace:   7 hodin    
 

 
Školní výstup 

  
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Komunikační a slohová výchova 

Doplňuje neúplné věty, obměňuje je, dodržuje 
pořádek slov ve větě, tvoří otázky na základě 

přečteného nebo předčítaného textu, formuluje 
vlastní odpověď. 

Tvoření jednoduchých jazykových projevů 
 doplňování vět 
 obměna vět 
 tvoření otázek a odpovědí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace 

 
 
Vypráví vlastní zážitky a jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo ilustrací, dodržuje 
posloupnost děje, má vytvořenu odpovídající 

slovní zásobu k souvislému vyjadřování, 
v mluveném projevu volí správnou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo řeči. 

 
 
 

Vypravování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
- sebepoznání a sebepojetí 

               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
        MR - hodnoty, postoje, praktická etika   
MKV      - lidské vztahy 

 
Popíše jednoduché předměty, činnosti a děje. 

 
Popis jednoduchých předmětů, činností a dějů 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
- sebepoznání a sebepojetí 

         SR - komunikace       
 

Sestaví a napíše krátké přání a dopis s adresou, 
sestaví krátký telefonický rozhovor, domluví se 
v běžných situacích, má vytvořenu odpovídající 

slovní zásobu k souvislému vyjadřování. 

 
Formy společenského styku 

 jednoduchá sdělení (vzkaz, blahopřání, 
dopis, adresa, telefonický rozhovor) 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - kreativita 
         SR - mezilidské vztahy 

 - komunikace 
MKV      - lidské vztahy 

Opíše a přepíše jednoduché texty, dbá na úpravný a 
čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezer 

mezi slovy, ovládá psaní hůlkového písma, 
seznamuje se s psaním římských číslic, dodržuje 

základní hygienické návyky při psaní. 

Technika psaní 
 zdokonalování tvarů písmen a číslic 
 automatizace psacího pohybu 
 úprava písemností 
 psaní římských číslic 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace  

Jazyková výchova                                                        
Pozná větu , rozená začátek a konec věty v řeči a 

písmu, píše velká písmena na začátku věty a 
správná znaménka na konci věty, dodržuje pořádek 

slov ve větě, rozlišuje druhy vět podle postoje 
mluvčího, určí druhy vět. 

 
Věta 

 druhy vět 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Správně vyslovuje a píše slova se skupinami dě-tě-
ně-bě-pě-vě-mě, řadí slova podle abecedy, správně 

vyslovuje a píše některé výrazy s předložkami. 

Slovo 
 slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-

vě-mě 
 abecední řazení slov 
 výrazy s předložkami 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Dělí slova na slabiky, správně dělí slova na konci 
řádku. 

Slabika OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Určí samohlásky, souhlásky, rozlišuje tvrdé, měkké 
a obojetné souhlásky, ovládá pravopis měkkých a 
tvrdých slabik, správně vyslovuje a píše znělé a 

neznělé souhlásky na konci a uvnitř slova. 

Hláska a písmeno 
 znělé a neznělé souhlásky na konci a 

uvnitř slova 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Pozná podstatná jména, rozlišuje jména obecná a 
vlastní, určí rod a číslo, pozná slovesa, určí osobu a 
číslo, v mluveném projevu užívá správné tvary 

podstatných jmen a sloves. 

Tvarosloví 
 podstatná  jména (rod a číslo) 
 vlastní jména 
 slovesa (osoba a číslo) 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Literární výchova 
 
Čte s porozuměním texty přiměřeného obsahu a 

náročnosti, užívá správný slovní a větný přízvuk, 
orientuje se ve čteném textu, reprodukuje text 
podle jednoduché osnovy, ovládá tiché čtení. 

Technika čtení 
 čtení textů s porozuměním 
 orientace ve čteném textu 
 reprodukce čteného textu 
 rozvoj tichého čtení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
 

 
 

Rozlišuje poezii a prózu, rozliší pohádkové 
prostředí od reálného, určí v přečteném textu 

hlavní postavy a jejich vlastnosti, přednáší zpaměti 
krátké básničky, pozná rýmující se slova, odpovídá 

na otázky vyplývající z textu, domýšlí konec 
jednoduchého příběhu. 

Literární text 
 poezie a próza 
 povídka (reálné prostředí) 
 pověst, bajka (pojmy: vypravěč) 
 hlavní postavy a jejich vlastnosti 
 rozlišení místa, času a děje 
 přednes 
 pojmy (verš, sloka) 
 poslech předčítaného textu 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Dramatizuje jednoduchý příběh, vypráví zhlédnutý 

filmový nebo divadelní příběh podle daných 
otázek, vyjádří své dojmy. 

 
Dramatizace textu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
MV        - fungování a vliv médií ve společnosti  
 

 
 

Český jazyk 1. stupeň - přehled 
 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
 

Komunikační a slohová výchova 
 

 
Dokončí jednoduché věty, 

vybírá z nabídnutých řešení, 
rozumí jednoduchým 
mluveným pokynům. 

 
Tvoří jednoduché věty, 

odpovídá na otázky, rozumí 
pokynům a dokáže je 

aplikovat, opakuje krátká 
sdělení. 

 
Tvoří jednoduché věty a 

postupně je rozšiřuje, 
odpovídá na otázky,  

rozumí pokynům přiměřené 
složitosti. 

 
Doplňuje neúplné věty, 

dodržuje pořádek slov ve větě, 
tvoří otázky na základě 

přečteného textu, odpovídá na 
otázky. 

 
Doplňuje neúplné věty, 
obměňuje je, dodržuje 

pořádek slov ve větě, tvoří 
otázky na základě přečteného 

textu, formuluje vlastní 
odpověď. 

 
 

Vypráví jednoduchý děj 
podle obrázků, nacvičuje 

správnou výslovnost, tempo 
řeči a pravidelné dýchání. 

 
Přiřadí text k obrázkům a děj 

správně seřadí, vypráví 
jednoduchý děj podle 

obrázků, procvičuje správnou 
výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání, opravuje 
nesprávnou výslovnost.  

 
Dokončí příběh s otevřeným 

koncem, vypráví krátký 
zážitek nebo pozorování, 
vyjadřuje své myšlenky 

přiměřeně ke své jazykové 
úrovni, dbá na správnou 
výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání. 

 
Vypráví jednoduchý příběh 

podle ilustrací, dodržuje 
posloupnost děje, má 

vytvořenu odpovídající slovní 
zásobu, volí správnou 

intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo řeči. 

 
Vypráví vlastní zážitky a 
jednoduchý příběh podle 
přečtené předlohy nebo 

ilustrací, dodržuje 
posloupnost děje, má 

vytvořenu odpovídající slovní 
zásobu k souvislému 

vyjadřování, v mluveném 
projevu volí správnou 

intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo řeči. 

 
 

Obohacuje slovní zásobu volbou vhodného pojmenování.. 
 

 
Obohacuje a zpřesňuje slovní 

zásobu volbou vhodného 
pojmenování. 

 

 
Popíše jednoduché předměty. 

 
Popíše jednoduché předměty, 

činnosti a děje. 

 
Správně pozdraví a rozloučí 

se. 

 
Pozdraví, poprosí, poděkuje, 

rozlišuje mezi tykáním a 
vykáním, nepřerušuje 

hovořícího. 

 
Pozdraví,  

poprosí, poděkuje, vyjádří svá 
přání, vyřídí jednoduchý 

vzkaz, respektuje základní 
komunikační pravidla 

rozhovoru. 

 
Pozdraví, poprosí, poděkuje, 
omluví se, požádá, správně 

oslovuje, má vytvořenu 
odpovídající slovní zásobu a 

dodržuje komunikační 
pravidla. 

 
Sestaví a napíše krátké přání a 
dopis s adresou, sestaví krátký 
telefonický rozhovor, domluví 

se v běžných situacích, má 
vytvořenu odpovídající slovní 

zásobu k souvislému 
vyjadřování. 
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Osvojuje si správné 

zacházení s psacím náčiním,  
zvládá prvky psacích 

písmen, opíše a přepíše 
písmena a některé slabiky, 

osvojuje si základní 
hygienické návyky spojené 

se psaním. 

 
Správně spojuje písmena  ve 
slabiky, opíše a přepíše slova 
a jednoduché věty, dodržuje 
základní hygienické návyky 

spojené se psaním. 

 
Píše písmena a číslice, 

dodržuje správné tvary a 
čitelnost psaného projevu, 
spojuje písmena, slabiky i 

slova, převádí slova 
z mluvené do psané podoby, 

dodržuje správné pořadí 
písmen a úplnost slov, zvládá 

opis a přepis krátkých vět, 
zvládá základní hygienické 
návyky spojené se psaním. 

 
Opíše a přepíše jednoduché 

texty, dodržuje velikost, sklon 
a správné spojování písmen, 

zpřesňuje tvary písmen a 
číslic, seznamuje se s psaním 

hůlkového písma. 

 
Opíše a přepíše jednoduché 

texty, dbá na úpravný a 
čitelný písemný projev, 

dodržuje vzdálenost mezer 
mezi slovy, ovládá psaní 

hůlkového písma, seznamuje 
se s psaním římských číslic, 

dodržuje základní hygienické 
návyky při psaní. 

 
Jazyková výchova 

 
 

Seznamuje se s grafickým 
znázorněním věty, rozliší 

věty, tvoří jednoduché věty. 

 
Pozná větu, rozezná začátek a 

konec věty v řeči a písmu, 
osvojuje si psaní velkých 
písmen na začátku věty. 

 
Pozná větu, rozezná začátek a 

konec věty v řeči a písmu,  
píše velká písmena na začátku 
věty a interpunkční znaménko 

na konci věty. 

 
Pozná větu, rozezná začátek a 

konec věty v řeči a písmu, 
píše velká písmena na začátku 
věty a interpunkční znaménko 
na konci věty,  rozlišuje druhy 

vět podle postoje mluvčího, 
určí druhy vět.  

 
Pozná větu, rozezná začátek a 

konec věty v řeči a písmu, 
píše velká písmena na začátku 
věty a správná znaménka na 
konci věty, dodržuje pořádek 
slov ve větě, rozlišuje druhy 
vět podle postoje mluvčího, 

určí druhy vět. 
 

 
Seznamuje se s grafickým 

znázorněním slova, přiřazuje 
slova k obrázkům, hledá 

v textu stejná slova. 

 
 

Rozliší slova, spočítá slova ve 
větě. 

 
Rozliší slova, dělí věty na 

slova, píše velká písmena ve 
vlastních jménech. 

 
Porovnává význam slov, 
vyhledává v textu slova 
stejného, podobného a 

opačného významu, dodržuje 
pořádek slov ve větě, tvoří 

věty na daná slova, doplňuje 
věty vhodnými slovy.  

 
Správně vyslovuje a píše 

slova se skupinami dě-tě-ně-
bě-pě-vě-mě, řadí slova podle 
abecedy, správně vyslovuje a 

píše některé výrazy 
s předložkami. 

 
 

 
Tvoří slabiky, hledá v textu 

stejné slabiky. 

 
Tvoří slabiky, dělí slova na 

slabiky. 

 
Rozliší slabiky, tvoří slabiky, 

dělí slova na slabiky. 

 
Dělí slova na slabiky, 

seznamuje se s dělením slov 
na konci řádku. 

 

 
Dělí slova na slabiky, správně 

dělí slova na konci řádku. 

 
Zná  některé hlásky a 

písmena. 

 
Zná další hlásky a písmena. 

 
Zná všechna písmena malé a 
velké abecedy, rozliší hlásky, 
rozpozná samohlásky, odliší 

jejich délku, rozpozná 
souhlásky. 

 
Třídí hlásky na samohlásky, 

souhlásky a dvojhlásky, 
rozlišuje samohlásky krátké a 
dlouhé, rozlišuje souhlásky 

tvrdé, měkké a obojetné, 
správně vyslovuje a píše 
měkké a tvrdé slabiky.  

 

 
Určí samohlásky, souhlásky, 

rozlišuje tvrdé, měkké a 
obojetné souhlásky, ovládá 

pravopis měkkých a tvrdých 
slabik, správně vyslovuje a 

píše znělé a neznělé souhlásky 
na konci a uvnitř slova. 

 
 
 
 

Doplní  do věty slova ve správném tvaru. 

 
Pozná podstatná jména, 
rozlišuje jména obecná a 

vlastní, určí rod a číslo, pozná 
slovesa, určí osobu a číslo, 
v mluveném projevu užívá 
správné tvary podstatných 

jmen a sloves. 
 

Literární výchova 
 
 

Čte s porozuměním 
jednoduchá slova a krátké 

věty. 

 
Čte s porozuměním 

jednoduché věty a krátké 
texty. 

 
Čte s porozuměním 

jednoduché texty, připravuje 
se na nácvik tichého čtení. 

 
Čte krátké texty 

s porozuměním, užívá 
správný slovní přízvuk, 

uplatňuje přirozenou intonaci, 
nacvičuje orientaci ve čteném 

a reprodukci čteného textu 
podle jednoduché osnovy, 

nacvičuje tiché čtení. 
 

 
Čte s porozuměním texty 

přiměřeného obsahu a 
náročnosti, užívá správný 

slovní a větný přízvuk, 
orientuje se ve čteném textu, 

reprodukuje text podle 
jednoduché osnovy, ovládá 

tiché čtení. 

 
Reprodukuje text krátké 
pohádky podle ilustrací, 
nacvičuje jednoduché 

říkanky,  učí se soustředit na 
poslech pohádek. 

 
Odpovídá na otázky k obsahu 

čteného, pamatuje si a 
reprodukuje jednoduché 

říkanky a básničky, dokáže se 
soustředit na poslech 

pohádek. 

 
Reprodukuje krátký text 
podle otázek a ilustrací, 

pamatuje si a reprodukuje 
jednoduché říkanky a 

básničky, soustředí se na 
poslech pohádek a krátkých 

příběhů. 

 
Rozlišuje poezii a prózu, 

pozná pohádkové prostředí, 
určí v přečteném textu hlavní 

postavy, přednáší zpaměti 
krátké básničky, pozná 

rýmující se slova, naslouchá 
hlasitému předčítání, 
odpovídá na otázky 
vyplývající z textu.  

 

 
Rozlišuje poezii a prózu, 

rozliší pohádkové prostředí od 
reálného, určí v přečteném 

textu hlavní postavy a jejich 
vlastnosti, přednáší zpaměti 

krátké básničky, pozná 
rýmující se slova, odpovídá na 

otázky vyplývající z textu, 
domýšlí konec jednoduchého 

příběhu. 
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Dramatizuje jednoduchou 
pohádku, namaluje k ní 

vhodnou ilustraci. 
 

 
Dramatizuje jednoduchou 

pohádku, všímá si spojitosti 
textu s ilustrací. 

 

 
Dramatizuje pohádku a 

jednoduchý příběh, rozezná 
dobro a zlo, vyjádří své 

pocity z přečteného textu. 

 
Spolupracuje ve skupině na 
dramatizaci jednoduchého 
příběhu, vypráví zhlédnutý 

filmový nebo divadelní 
příběh podle daných otázek. 

 

 
Dramatizuje jednoduchý 
příběh, vypráví zhlédnutý 

filmový nebo divadelní příběh 
podle daných otázek, vyjádří 

své dojmy.  

 
 

Průřezová témata - přehled 
 

 
Průřezová témata 

 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MKV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MV 

 

 
x 

 
x 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
 

ČESKÝ     JAZYK 
 

2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je v 6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk. 
Vyučovací předmět je na 2. stupni posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 20 hodin týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 
 
 

Komunikační a slohová výchova 
 

Žák by měl: 
 komunikovat v běžných situacích,rozlišovat spisovný a nespisovný 

jazyk 
 ovládat koncepci a úpravu běžných písemností 

(dopis,adresa,poštovní poukázka) 
 sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy 
 číst plynule s porozuměním 
 orientovat se v Pravidlech českého pravopisu 
 umět reprodukovat text 
 popsat děje,jevy,osoby,pracovní postupy 
 vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat 

zadané téma 
 
 
 
 
 

Jazyková výchova 
 

Žák by měl: 
 zvládat pravopis slov s předponami a předložkami 
 znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis 
 skloňovat podstatná jména a přídavná jména 
 znát osobní zájmena a časovaná slovesa 
 poznat a určit slovní druhy 
 znát pravopis při shodě přísudku s podmětem 
 rozeznat větu jednoduchou a souvětí 
 zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem 
 rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk 

 
 
 
 

Literární výchova 
 

Žák by měl: 
 rozeznat základní literární druhy a žánry 
 dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury 
 orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní 

myšlenku 
  umět ústně formulovat dojmy z četby,divadelního nebo filmového 

představení 
 získat pozitivní vztah k literatuře 

 
 
Charakteristika výuky 
 
Komunikační a slohová výchova učí žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i 
slyšeného textu, analyzovat jej, posuzovat jazykové prostředky textové výstavby a kompozice textu, používat složitější větnou stavbu. 
Komunikační dovednosti žáků  jsou vytvářeny ve všech vyučovacích předmětech.  
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Žáky učíme číst s porozuměním různé druhy textů věcné i odborné povahy, vedeme je k pochopení souvislostí, k souvislému vyjadřování, stanovení 
hlavní myšlenky, problému, vytváření osnovy. Žáci si v tomto období utvrzují pravidla pro vytváření psaných i ústních textů různých slohových 
postupů. 
K osvojování souvislého, plynulého a srozumitelného vyjadřování využíváme mluvené projevy připravené i nepřipravené, samostatnou práci, 
navozujeme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastních zkušeností. 
Důležitou součástí komunikační výchovy je rozvoj slovní zásoby, využití všech možných zdrojů k získávání informací, práce na počítači, práce se 
slovníky, encyklopediemi, knihovnou, internetem. 
Žáci se učí nejen obhajovat svůj názor, ale také cíleně naslouchat druhému, zaujímat kritický a sebekritický postoj. 
 
Jazyková výchova umožňuje žákům získávat vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Vedeme žáky 
k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných 
znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují jejich obecné intelektové dovednosti (dovednost porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, 
třídění podle určitých hledisek atd.). 
Jednotlivé tématické celky naplňujeme pravopisnými cvičeními, jazykovými rozbory a diktáty, pracujeme s Pravidly českého pravopisu a využíváme 
výukové programy. 
 
Literární výchova vede žáky ke čtení s porozuměním, k práci s textem, k rozlišování specifických znaků některých literárních  druhů, k základní 
orientaci v dílech českých i světových spisovatelů. 
Na základě rozvíjení a osvojování čtenářských zkušeností žáci získávají kladný vztah k literatuře, zájem o četbu a další kulturní prožitky, které 
mohou pozitivně  ovlivnit jejich postoje.    
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k práci s učebnicí, textem a porozumění čtenému i mluvenému slovu, učíme žáky rozlišovat podstatné a méně podstatné. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k řešení hlavolamů, křížovek a tajenky. 
Pomocí dramatizace vytváříme modelové problémové situace. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky k samostatnému projevu a vyjadřování vlastních názorů, ke kultuře řečového projevu.Využíváme metody a hry pro podporu 
komunikace. Podporujeme dialog mezi učitelem a žákem. 
 
Kompetence sociální a personální 
Podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc žáků, podporujeme týmovou práci. 
 
Kompetence občanské 
Seznamujeme žáky s kulturním dědictvím. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní, k udržování čistoty pracovního místa a učebních prostor. 
 
Mezipředmětové  vztahy 
 
Přírodopis 
Texty o přírodě, zvířatech, počasí. 
 
Dějepis 
Čtení o historii našeho národa (Staré pověsti české). 
 
Zeměpis 
Četba ze světové literatury. 
 
Občanská výchova 
Vztahy v rodině, mezi lidmi, vypsání žádosti o občanský průkaz, pas. 
 
Pracovní výchova 
Zdravá výživa, osobní hygiena, sebeobsluha - vyprávění, režim dne, popis - příprava pokrmu.  
 
Hudební výchova 
Pohybové hry s říkadly, paměťové zvládnutí textu. 
 
 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                  Ročník:                     6. 
Předmět:                  Český jazyk                                                                                                                                             Časová dotace:   5+1hodina 
 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Komunikační a slohová výchova 
 

Dodržuje pořádek slov ve větě, tvoří otázky a 
odpovědi, vede správně telefonický rozhovor. 

Komunikace 
 tvoření vět, otázek a odpovědí 
 telefonický rozhovor 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace  
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Zvládá úpravu obálky, napíše a zformuluje krátký 

dopis a blahopřání k svátku, 
dbá na správnou úpravu písemností. 

Formy společenského styku 
 obálka a dopis 
 blahopřání k svátku 
 úprava písemností 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
               - mezilidské vztahy  
MKV      - lidské vztahy 

 
Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas, uplatňuje přirozenou intonaci a 
přízvuk. 

Technika čtení 
 čtení textů s porozuměním 
 hlasité čtení 
 tiché čtení 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - komunikace 

Používá Pravidla českého pravopisu ke kontrole 
určování rodu podstatných jmen a správného tvaru 

při časování sloves. 

Práce s Pravidly českého pravopisu 
 podstatná jména 
 slovesa 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Reprodukuje text přiměřené složitosti a zapamatuje 

si z něj nejdůležitější fakta. 

Reprodukce textu 
 orientace ve čteném textu 
 reprodukce čteného a slyšeného textu 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 

 
Popíše jednoduché děje a jevy. 

Popis 
 popis dějů a jevů 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

Dokončí příběh, obměňuje příběh, reprodukuje 
jednoduchý text po odstavcích nebo podle předem 

připravené osnovy. 

Vypravování 
 dokončení příběhu 
 vypravování podle osnovy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

Jazyková výchova 
 

Napíše správně některé výrazy s předložkami, 
pozná a správně napíše slova s předponou vy-, vý-. 

Nauka o slově 
 předložky 
 slova s předponou vy, vý 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná vyjmenovaná slova a některá slova příbuzná. 

Hláskosloví a pravopis 
 vyjmenovaná slova  
 příbuzná slova 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Pozná podstatná jména, určí rod a číslo 
podstatných jmen, užívá správné tvary.  

Tvarosloví - podstatná jména 
 rod, životnost, číslo 
 tvary podstatných jmen 
 skloňování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Pozná slovesa, určí osobu a číslo, časuje slovesa. 

Tvarosloví - slovesa 
 osoba, číslo 
 infinitiv a časování sloves 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Pozná podstatná jména, osobní zájmena a slovesa. 

Tvarosloví - slovní druhy 
 podstatná jména 
 osobní zájmena 
 slovesa 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná pravopis v koncovkách sloves. 

Tvarosloví - tvary sloves 
 koncovky sloves 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Píše velká písmena na začátku věty a správná 
znaménka na konci věty, rozlišuje druhy vět podle 

postoje mluvčího, určí druhy vět. 

Skladba - věta 
 pravopis věty 
 druhy vět 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

V mluveném projevu užívá správné gramatické 
tvary. 

Mluvený projev 
 zásady kultivovaného projevu 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace  

Literární výchova 
 
 
 

Rozlišuje poezii a prózu, rozená pohádku, povídku, 
pověst a bajku. 

 

Literární  druhy a žánry 
 poezie (pojmy básník, verš, rým) 
 próza (pojmy spisovatel, příběh, děj) 
 práce s ilustrací (pojmy ilustrace, 

ilustrátor) 
 divadelní představení (pojmy herec, 

divák)  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Vyhledává potřebné informace prostřednictvím 
časopisů, zpravodajů a encyklopedií. 

Literární informace 
 časopis, zpravodaj, encyklopedie 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Pracuje s literárním textem, volně reprodukuje text 

podle svých schopností, charakterizuje hlavní 
postavy, hledá myšlenku literárního díla, recituje, 

dramatizuje krátký příběh. 

Práce s textem 
 orientace v textu a jeho reprodukce 
 hlavní postava a myšlenka  
 recitace 
 dramatizace 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - komunikace   

Vyjadřuje své dojmy z četby, divadelního nebo 
filmového představení , kulturní zážitek ztvární 

vlastní kresbou. 

Jazykový projev 
 vlastní četba 
 filmové a divadelní  představení 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - komunikace  
MV         - fungování a vliv médií ve společnosti 

 
Získává pozitivní vztah k literatuře. 

Literatura pro děti a mládež 
 návštěva městské knihovny 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena 

 
 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                       Ročník:                   7. 
Předmět:                  Český jazyk                                                                                                                                                  Časová dotace:   5 hodin 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Komunikační a slohová výchova 
 

V mluveném projevu užívá správné gramatické 
tvary slov, vede dialog na dané téma,  rozvíjí 

kultivovaný projev.  

Komunikace 
 zásady dorozumívání 
 rozhovor 
 odpovědi na otázky 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace           
MKV     - lidské vztahy      
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Vyplní  některé druhy tiskopisů, 

správně zformuluje a napíše krátkou objednávku. 

Formy společenského styku 
 poštovní poukázka, podací lístek  
 korespondence                      

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Čte s porozuměním přiměřeně náročné umělecké a 

naukové texty potichu i nahlas. 

Technika čtení 
 čtení s porozuměním 
 hlasité čtení 
 uvědomělé tiché čtení 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - komunikace 

Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu. Práce s Pravidly českého pravopisu OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Reprodukuje text přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si podstatná fakta. 

Reprodukce textu 
 orientace ve čteném textu 
 reprodukce čteného a slyšeného textu 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 

 
Popíše děje, jevy a  jednoduchý pracovní postup. 

Popis 
 průběh dne 
 popis pokoje 
 jednoduchý pracovní postup 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Seřadí body osnovy známého příběhu podle časové 

posloupnosti a příběh vypráví. 

Vypravování 
 čteného textu 
 podle dané osnovy 
 tvorba osnovy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

Jazyková výchova 
Určí kořen slova, slovní základ, předponu a 

příponu, používá a správně napíše slova 
s předponami a předložkami. 

Nauka o slově 
 stavba slov 
 předložky a předpony 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná vyjmenovaná a příbuzná slova a osvojuje si 

jejich pravopis. 

Hláskosloví a pravopis 
 pravopis vyjmenovaných a příbuzných 

slov 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná pádové otázky, určí rod, číslo, pád a vzor 
podstatných jmen, skloňuje podstatná jména.  

Tvarosloví - podstatná jména  
 pádové otázky 
 pád podstatných jmen 
 skloňování podstatných jmen 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Rozlišuje u sloves osobu, číslo a čas, časuje 

slovesa.  

Tvarosloví - slovesa  
 určování času u sloves 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Pozná podstatná jména, osobní zájmena, slovesa a 
předložky. 

Tvarosloví - slovní druhy 
 podstatná jména 
 osobní zájmena 
 slovesa 
 předložky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Vyhledá základní skladební dvojici, určí podmět a 
přísudek, zvládá základní příklady syntaktického 

pravopisu. 

Skladba - podmět a přísudek 
 podmět a přísudek 
 shoda přísudku s podmětem 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Spočítá věty v textu, rozlišuje druhy vět podle 

postoje mluvčího, určí druhy vět. 

Skladba - věta 
 počet vět 
 druhy vět 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Rozlišuje spisovná a nespisovná slova, 
v mluveném a písemném projevu užívá spisovná 

slova. 

Mluvený a písemný projev 
 spisovná a nespisovná slova 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Literární výchova 
 

Rozlišuje poezii a prózu, rozezná pohádku, 
povídku, pověst a bajku, čtený text dokáže spojit 

s ilustrací, literární texty přiřazuje k žánrům. 

Literární druhy a žánry 
 poezie a próza  
 pohádka, povídka, pověst, báje 
 komix  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Vyhledává potřebné informace v encyklopediích, 

v časopisech, slovnících a na internetu. 

Literární informace 
 časopis, zpravodaj 
 encyklopedie, slovník 
 internet 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 

 
Volně reprodukuje text, charakterizuje hlavní 

postavy, hledá myšlenku literárního díla, děj člení 
na části, recituje, dramatizuje příběh. 

Práce s textem 
 orientace v textu a jeho reprodukce 
 hlavní postava a myšlenka  
 recitace 
 dramatizace 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - komunikace   

 
Vyjadřuje své dojmy z četby, divadelního nebo 

filmového představení  a zaznamenává je. 

Jazykový projev 
 vlastní četba 
 filmové a divadelní představení 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - komunikace  
MV         - fungování a vliv médií ve společnosti    

 
Získává pozitivní vztah k literatuře. 

Literatura pro děti a mládež 
 encyklopedie, slovníky, noviny, časopisy 
 městská knihovna  

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena  

 
 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                       Ročník:                   8. 
Předmět:                  Český jazyk                                                                                                                                                  Časová dotace:   5 hodin 
   

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Komunikační a slohová výchova 

 
Rozlišuje slova spisovná a nespisovná (nářečí, 
hovorová čeština, vulgarismy), v mluveném 

Komunikace 
 základy kultivovaného projevu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
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projevu užívá správné tvary slov.  spisovná a hovorová čeština 
 formulace vět na dané téma 

         SR - komunikace                

 
Píše správně jednoduché komunikační žánry, 

vyplní tiskopisy a jednoduchý dotazník, sestaví 
telegram a stručný životopis. 

Formy společenského styku 
 dopis podle dané osnovy 
 formuláře, telegram 
 životopis  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace 

Upevňuje správné a plynulé čtení s porozuměním, 
užívá vhodnou sílu, intonaci a zabarvení hlasu se 

zřetelem k obsahu textu. 

Technika čtení 
 plynulé čtení s porozuměním 
 síla, intonace a zabarvení hlasu 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 

 Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu. Práce s Pravidly českého pravopisu OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Reprodukuje text delšího obsahu. 
Reprodukce textu 

 orientace ve čteném textu 
 reprodukce čteného a slyšeného textu 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 

 
Popíše pracovní postup, krajinu a osobu. 

Popis 
 pracovního postupu 
 krajiny 
 osoby 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

s dodržením časové posloupnosti. 

Vypravování 
 ústní podle připravené osnovy 
 písemné podle připravené osnovy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

Jazyková výchova 
 

Používá a správně píše slova s předponami a 
předložkami. 

Nauka o slově 
 pravopis slov s předponami 
 pravopis slov s předložkami 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Píše správně i/y po obojetných souhláskách. 

Hláskosloví a pravopis 
 pravopis vyjmenovaných a příbuzných 

slov 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Skloňuje podstatná jména, odůvodní 

pravopis koncovek 1. a 4. pádu, pozná přídavná 
jména, rozlišuje přídavná jména tvrdá a měkká. 

Tvarosloví - podstatná jména a přídavná jména 
 pravopis koncovek 
 skloňování podstatných jmen 
 přídavná jména tvrdá a měkká 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Pozná osobní zájmena, časuje slovesa ve všech 

časech. 

Tvarosloví - osobní zájmena a slovesa 
 osobní zájmena 
 časování sloves 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Pozná a určí podstatná jména, přídavná jména, 
osobní zájmena, číslovky, slovesa, předložky a 

některé spojky. 
 

Tvarosloví - slovní druhy 
 podstatná  a přídavná jména 
 zájmena osobní 
 číslovky základní a řadové 
 slovesa 
 předložky, spojky a, i, nebo 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Vyhledá základní skladební dvojici, v neúplné 
základní skladební dvojici označí základ věty, zná 

syntaktický pravopis. 

Skladba - shoda přísudku s podmětem  
 podmět a přísudek 
 shoda přísudku s podmětem 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Spočítá věty v textu, rozlišuje druhy vět podle 

postoje mluvčího, určí druhy vět. 

Skladba - věta 
 počet vět 
 druhy vět 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Určí několikanásobný podmět, osvojuje si pravopis 
příčestí minulého při shodě přísudku 

s několikanásobným podmětem. 

Skladba - pravopis příčestí minulého 
 věty s několikanásobným podmětem 
 pravopis při shodě přísudku s n.p.  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Rozlišuje spisovná a nespisovná slova, 
v mluveném a písemném projevu užívá spisovná 

slova. 

Mluvený a písemný projev 
 spisovná a nespisovná slova 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Literární výchova 
 

Literární texty přiřazuje k žánrům, rozezná 
elementární literární druhy a žánry. 

Literární  druhy a žánry 
 poezie a próza 
 román, drama  
 muzikál (srovnání s operetou) 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Vyhledává potřebné informace v encyklopediích, 

v časopisech, slovnících a na internetu. 

Literární informace 
 časopis, zpravodaj, encyklopedie, slovník 
 internet 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Volně reprodukuje text, orientuje se v textu novin, 
časopisů, při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární pojmy, recituje, uvědomuje si 

odlišnost dramatizace od literárního textu. 

Práce s textem 
 orientace v textu a jeho reprodukce 
 hlavní postavy a myšlenka 
 recitace, dramatizace 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - komunikace   

 
Vyjadřuje své dojmy z četby, divadelního nebo 

filmového představení  a zaznamenává je. 

Jazykový projev 
 četba 
 filmové a divadelní představení 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - komunikace  
MV         - fungování a vliv médií ve společnosti 

 
Získává pozitivní vztah k literatuře. 

Literatura pro děti a mládež 
 autoři dětské literatury 
 městská knihovna 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena  
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                      Ročník:                    9. 
Předmět:                 Český jazyk                                                                                                                                                 Časová dotace:   4 hodiny 
  

 
Školní výstup  

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Komunikační a slohová výchova 
 

Komunikuje v běžných situacích, rozlišuje 
spisovný a nespisovný jazyk. 

Komunikace 
 kultivovaný souvislý projev  
 organizace besedy (přivítání, zakončení) 
 objednávka (např. jídla v restauraci) 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace     
MKV     - lidské vztahy            

 
Ovládá koncepci a úpravu běžných písemností, 
sestaví vlastní životopis a napíše žádost podle 

předlohy. 

Formy společenského styku 
 korespondence s využitím PC 
 formuláře 
 vlastní životopis 
 žádost podle předlohy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace 

 
Čte plynule s porozuměním. 

 
Technika čtení 

 plynulé čtení s porozuměním 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - komunikace 

Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu. Práce s Pravidly českého pravopisu OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Umí reprodukovat text. 
Reprodukce textu 

 orientace ve čteném textu 
 reprodukce čteného a slyšeného textu 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 

 
 

Popíše děje, jevy, osoby, pracovní postupy. 

Popis 
 popis dějů a jevů 
 popis osob 
 popis pracovního postupu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
Vypráví podle předem připravené osnovy a 

písemně zpracuje zadané téma. 

Vypravování 
 sestavení osnovy 
 ústní a písemné zpracování tématu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Jazyková výchova 
 

Zvládá pravopis slov s předponami a předložkami. 
Nauka o slově 

 pravopis slov s předponami 
 pravopis slov s předložkami 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis. 

Hláskosloví a pravopis 
 pravopis vyjmenovaných a příbuzných 

slov 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Skloňuje podstatná jména a přídavná jména. 

Tvarosloví - podstatná jména a přídavná jména 
 skloňování podstatných jmen 
 skloňování přídavných jmen 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná osobní zájmena a časuje slovesa. 

Tvarosloví - osobní zájmena a slovesa 
 osobní zájmena 
 časování sloves 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Pozná a určí slovní druhy. 

Tvarosloví - slovní druhy 
 přehled slovních druhů 
 určování slovních druhů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná pravopis při shodě přísudku s podmětem. 

Skladba - shoda přísudku s podmětem 
 základní skladební dvojice 
 několikanásobný podmět 
 shoda přísudku s podmětem 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 Rozezná větu jednoduchou od souvětí. 

Skladba - věta  
 věta jednoduchá 
 souvětí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zvládá pravopis příčestí minulého při shodě 

přísudku s podmětem. 

Skladba - pravopis příčestí minulého 
 věty s několikanásobným podmětem 
 pravopis při shodě přísudku 

s několikanásobným podmětem 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. 

Mluvený a písemný projev 
 spisovný a nespisovný jazyk 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Literární výchova 
 

Rozezná základní literární druhy a žánry. 
Literární druhy a žánry 

 četba ze světové dětské literatury 
 základní literární druhy a žánry 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti 

literatury. 

Literární informace 
 časopis, zpravodaj, encyklopedie, slovník 
 internet 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Orientuje se v literárním textu, hledá a pokusí se 

najít hlavní myšlenku.  

Práce s textem 
 orientace v textu a jeho reprodukce 
 hlavní postavy a myšlenka 
 recitace, dramatizace 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - komunikace   

 
Umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního 

nebo filmového představení. 

Jazykový projev 
 četba z naší a světové dětské literatury 
 filmové a divadelní představení  

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - komunikace  
MV         - fungování a vliv médií ve společnosti 

 
Získá pozitivní vztah k literatuře. 

Literatura pro děti a mládež 
 autoři dětské literatury 
 městská knihovna 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena  
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Český jazyk 2. stupeň - přehled    

 
 
 

 
6. ročník 

 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
Komunikačním a slohová výchova 

 
 

Dodržuje pořádek slov ve větě, tvoří 
otázky a odpovědi, vede správně 

telefonický rozhovor. 

 
V mluveném projevu užívá správné 

gramatické tvary slov, vede dialog na 
dané téma,  rozvíjí kultivovaný projev. 

 
Rozlišuje slova spisovná a nespisovná 
(nářečí, hovorová čeština, vulgarismy), 

v mluveném projevu užívá správné 
tvary slov. 

 

 
Komunikuje v běžných situacích, 

rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. 

 
Zvládá úpravu obálky, napíše a 

zformuluje krátký dopis a blahopřání 
k svátku, 

dbá na správnou úpravu písemností. 
 

 
Vyplní  některé druhy tiskopisů, 

správně zformuluje a napíše krátkou 
objednávku. 

 
Píše správně jednoduché komunikační 
žánry, vyplní tiskopisy a jednoduchý 
dotazník, sestaví telegram a stručný 

životopis. 

 
Ovládá koncepci a úpravu běžných 

písemností, sestaví vlastní životopis a 
napíše žádost podle předlohy. 

 
Čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas, 
uplatňuje přirozenou intonaci a 

přízvuk. 

 
Čte s porozuměním přiměřeně náročné 

umělecké a naukové texty potichu i 
nahlas. 

 
Upevňuje správné a plynulé čtení 

s porozuměním, užívá vhodnou sílu, 
intonaci a zabarvení hlasu se zřetelem 

k obsahu textu. 
 

 
Čte plynule s porozuměním. 

 
Používá Pravidla českého pravopisu 

ke kontrole určování rodu 
podstatných jmen a správného tvaru 

při časování sloves. 
 

 
 

Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu. 
 
 

 
Reprodukuje text přiměřené 

složitosti a zapamatuje si z něj 
nejdůležitější fakta. 

 
Reprodukuje text přiměřeně složitého 

sdělení a zapamatuje si podstatná 
fakta. 

 

 
Reprodukuje text delšího obsahu. 

 
Umí reprodukovat text. 

 
Popíše jednoduché děje a jevy. 

 
Popíše děje, jevy a  jednoduchý 

pracovní postup. 
 

 
Popíše pracovní postup, krajinu a 

osobu. 

 
Popíše děje, jevy, osoby, pracovní 

postupy. 

 
Dokončí příběh, obměňuje příběh, 
reprodukuje jednoduchý text po 
odstavcích nebo podle předem 

připravené osnovy. 

 
Seřadí body osnovy známého příběhu 

podle časové posloupnosti a příběh 
vypráví. 

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

posloupnosti. 
 

 
Vypráví podle předem připravené 
osnovy a písemně zpracuje zadané 

téma. 

 
Jazyková výchova 

 
 

Napíše správně některé výrazy 
s předložkami, pozná a správně 

napíše slova s předponou vy-, vý-. 

 
Určí kořen slova, slovní základ, 

předponu a příponu, používá a správně 
napíše slova s předponami a 

předložkami. 
 

 
Používá a správně píše slova 
s předponami a předložkami. 

 
Zvládá pravopis slov s předponami 

a předložkami. 

 
Zná vyjmenovaná slova a některá 

slova příbuzná. 

 
Zná vyjmenovaná a příbuzná slova a 

osvojuje si jejich pravopis. 

 
Píše správně i/y po obojetných 

souhláskách. 

 
Zná vyjmenovaná slova a ovládá 

jejich pravopis. 
 

 
Pozná podstatná jména, určí rod a 
číslo podstatných jmen, užívá 

správné tvary.  

 
Zná pádové otázky, určí rod, číslo, pád 

a vzor podstatných jmen, skloňuje 
podstatná jména. 

 
Skloňuje podstatná jména, odůvodní 

pravopis koncovek 1. a 4. pádu, pozná 
přídavná jména, rozlišuje přídavná 

jména tvrdá a měkká. 
 

 
Skloňuje podstatná jména a přídavná 

jména. 

 
Pozná slovesa, určí osobu a číslo, 

časuje slovesa. 

 
Rozlišuje u sloves osobu, číslo a čas, 

časuje slovesa. 
 

 
Pozná osobní zájmena, časuje slovesa 

ve všech časech. 

 
Zná osobní zájmena a časuje slovesa. 

 
Pozná podstatná jména, osobní 

zájmena a slovesa. 

 
Pozná podstatná jména, osobní 
zájmena, slovesa a předložky. 

 
Pozná a určí podstatná jména, 

přídavná jména, osobní zájmena, 
číslovky, slovesa, předložky a některé 

spojky. 
 
 

 
Pozná a určí slovní druhy. 
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Zná pravopis v koncovkách sloves. 

 
Vyhledá základní skladební dvojici, 

určí podmět a přísudek, zvládá 
základní příklady syntaktického 

pravopisu. 
 

 
Vyhledá základní skladební dvojici, 
v neúplné základní skladební dvojici 
označí základ věty, zná syntaktický 

pravopis.  

 
Zná pravopis při shodě přísudku s 

podmětem. 

 
Píše velká písmena na začátku věty a 

správná znaménka na konci věty, 
rozlišuje druhy vět podle postoje 

mluvčího, určí druhy vět. 
 

 
 

Spočítá věty v textu, rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího, určí druhy vět. 
 
 

 
 

Rozezná větu jednoduchou od souvětí. 

  
 

 
Určí několikanásobný podmět, 

osvojuje si pravopis příčestí minulého 
při shodě přísudku 

s několikanásobným podmětem. 
 

 
Zvládá pravopis příčestí minulého při 

shodě přísudku s podmětem. 

 
V mluveném projevu užívá správné 

gramatické tvary. 

 
Rozlišuje spisovná a nespisovná slova, v mluveném a písemném projevu užívá 

spisovná slova. 
 

 
Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. 

 
 Literární výchova 

 
 

Rozlišuje poezii a prózu, rozená 
pohádku, povídku, pověst a bajku. 

 

 
Rozlišuje poezii a prózu, rozezná 
pohádku, povídku, pověst a bajku, 
čtený text dokáže spojit s ilustrací, 
literární texty přiřazuje k žánrům. 

 

 
Literární texty přiřazuje k žánrům, 

rozezná elementární literární druhy a 
žánry. 

 
Rozezná základní literární druhy a 

žánry. 

 
Vyhledává potřebné informace 

prostřednictvím časopisů, zpravodajů 
a encyklopedií. 

 
 

Vyhledává potřebné informace v encyklopediích, v časopisech, slovnících a na 
internetu. 

 

 
 

Dokáže vyhledat potřebné informace  
v oblasti literatury. 

 
Pracuje s literárním textem, volně 

reprodukuje text podle svých 
schopností, charakterizuje hlavní 

postavy, hledá myšlenku literárního 
díla, recituje, dramatizuje krátký 

příběh. 

 
Volně reprodukuje text, charakterizuje 

hlavní postavy, hledá myšlenku 
literárního díla, děj člení na části, 

recituje, dramatizuje příběh. 

 
Volně reprodukuje text, orientuje se 

v textu novin, časopisů, při 
jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární pojmy, recituje, 
uvědomuje si odlišnost dramatizace 

od literárního textu. 
 

 
Orientuje se v literárním textu, hledá a 

pokusí se najít hlavní myšlenku. 

 
Vyjadřuje své dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového 

představení , kulturní zážitek ztvární 
vlastní kresbou. 

 

 
Vyjadřuje své dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení  a 

zaznamenává je. 
 

 

 
Umí ústně formulovat dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového 
představení. 

 
Získává pozitivní vztah k literatuře. 

 

 
Získá pozitivní vztah k literatuře. 

 
 

Průřezová témata - přehled 
 

 
Průřezová témata 

 
6. ročník 

 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MKV 

 

 
integrace do výuky 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 
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ANGLICKÝ JAZYK 
 

2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je v  6. -9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu  Anglický jazyk. Vyučovací předmět je na 2. stupni posílen 
o 4 hodiny z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 8 hodin. 
 
 

Očekávané výstupy 
Žák by měl: 

 být seznámen  s cizím jazykem ve zvukové podobě 
 osvojit si základní výslovnostní návyky 
 ovládat fonetickou podobu abecedy 
 zvládat základní číslovky a jejich pojmenování 
 rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování 
 vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi 
 vést jednoduchý rozhovor 
 zvládat čtení a překlad  jednoduchých pojmů a názvů 
 orientovat se ve slovníku daného jazyka 

 
 
Charakteristika výuky 
 
Výuka  anglického jazyka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. Proto je v tomto období pro nás nejdůležitější probuzení zájmu o výuku 
anglického jazyka a vytváření pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku. 
Vyučovací hodiny jsou prostoupeny zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami a písničkami. 
Při výuce pracujeme s vhodnými učebnicemi, pomůckami, didaktickými hrami, názornými obrázky apod. 
Snažíme se, aby žák porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, uměl použít naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl základní 
slova a jednoduché věty přečíst, zapsat, přiřadit, popřípadě k nim nakreslit obrázek. 
Výuka jazyka vychází z jeho praktického použití. Výklad pravidel gramatiky je omezen  na nezbytně nutné minimum potřebné k tvorbě 
jednoduchých vět. 
Slovní zásoba je volena především z okruhu zájmů žáků, slova jsou vázána do vzájemných souvislostí. 
Upevňování, procvičování a využití slovní zásoby  spojujeme s činnostmi s konkrétním předmětem, obrázkem, názorem. 
Využíváme zvukových nahrávek, anglických říkanek a písniček, z nichž některé se žáci učí zpaměti. 
Základní fráze a obraty procvičujeme s pomocí CD, využíváme slovníky, výukové programy Langmaster a multimediální učebnu. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k zájmu o anglický jazyk, k pochopení významu angličtiny pro život, k vnímání a napodobování melodie a rytmu anglického jazyka, 
k získání schopnosti číst s porozuměním jednoduché texty. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací, k přemyšlení nad problémem, k porozumění jednoduchým pokynům a reakci na ně. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky ke schopnosti vést krátký dialog, jednoduše komunikovat s využitím poznaných slov a frází, k aktivnímu naslouchání, k poznávání a 
praktickému používání základních pravidel výslovnosti.  
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání ostatních, k práci ve skupině. 
 
Kompetence občanské 
Vytváříme předpoklady k toleranci. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k využívání získaných znalostí a dovedností. 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Rozvíjení komunikačních schopností, schopnosti tvořit jednoduché věty, otázky, zápor, rozvoj slovní zásoby. 
 
Výtvarná výchova 
Kreslení jednoduchých obrázků a jejich přiřazování k textu. 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                 Ročník:                     6. 
Předmět:                  Anglický jazyk                                                                                                                                       Časová dotace:   1+1 hodina 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
 
 

Pozdraví, poděkuje, představí se. 

Jednoduchá sdělení 
 pozdrav 
 poděkování 
 představování 

OSV  OR - rozvoj schopností poznávání  
          SR  - mezilidské vztahy 

- komunikace  
MKV       - multikulturalita 

 
Seznamuje se s anglickým jazykem ve zvukové 
podobě, osvojuje si fonetickou podobu abecedy, 

čtení a překlad jednoduchých slov. 

Čtení a překlad 
 čtení a překlad 
 fonetická transkripce 
 poslech 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV       - multikulturalita 

 
Tvoří jednoduché otázky a odpovědi, osvojuje si 

výslovnost. 

Základní jednoduché fráze 
 What is your name? 
 To be good at… 
 Is it true or false? 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV        - multikulturalita 

 
Rozšiřuje slovní zásobu na dané téma, osvojuje si 

výslovnost. 

Tematické okruhy 
 My family 
 Sports 
 My school, in the classroom 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
 MKV       - multikulturalitra 

 
 

 
Seznamuje se s jednoduchou větou v přítomném 

čase, tvoří jednoduché otázky a odpovědi, 
seznamuje se s některými základními 

gramatickými strukturami. 

Základní gramatické struktury 
 věta jednoduchá v přítomném čase 
 tvorba otázek a odpovědí 

Who is this? He or she? This is.. 
Who is who? What is this? 

 osobní zájmena v  j.č. 
 časování slovesa „to be“ v  j.č. 

(zkracování tvarů) 
 přivlastňovací zájmena v j.č. 

Whose is this? His or her? 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV        - multikulturalita   

 
Seznamuje se s používáním anglického slovníku. 

 
Práce se slovníkem 

 

OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV       - multikulturalita 

 
 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                 Ročník:                     7. 
Předmět:                  Anglický jazyk                                                                                                                                       Časová dotace:   1+1 hodina 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
 

Zvládá pozdravy, poděkování, představování, 
přivítá se, rozloučí, vyjádří souhlas a nesouhlas. 

Jednoduchá sdělení 
 přivítání 
 rozloučení 
 souhlasy a nesouhlasy 

OSV  OR - rozvoj schopností poznávání  
          SR  - mezilidské vztahy 

- komunikace  
MKV       - lidské vztahy 
                - multikulturalita  

 
Seznamuje se s anglickým jazykem ve zvukové 
podobě, osvojuje si fonetickou podobu abecedy, 
osvojuje si základní výslovnostní návyky, čte a 

překládá jednoduché pojmy a názvy. 

Čtení a překlad 
 čtení a překlad 
 fonetická transkripce 
 poslech 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV       - multikulturalita 

 
 

Tvoří jednoduché otázky, zápor a odpovědi, 
rozšiřuje slovní zásobu, osvojuje si výslovnost. 

 

 
Základní jednoduché fráze 

 What colour is it? 
 Where are you from? 

OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
VMEGS   - Evropa a svět nás zajímá 
                 - Objevujeme Evropu a svět 
MKV        - multikulturalita  

 
Rozšiřuje slovní zásobu na dané téma, osvojuje si 

výslovnost. 

Tematické okruhy 
 This is my little house 
 Animals 
 A Christmas 

OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
VMEGS   - Evropa a svět nás zajímá 
MKV        - lidské vztahy 
                 - multikulturalita 

 
 

 
 
 

Používá jednoduchou větu v přítomném čase, tvoří 
jednoduché otázky, zápor a odpovědi, seznamuje 

se s dalšími základními gramatickými strukturami. 

Základní gramatické struktury 
 věta jednoduchá v přítomném čase 
 tvorba otázek a odpovědí 

What is this? This is… 
What is it? It is… 

                  Where is? 
                  This is / That is 

 osobní zájmena v mn.č. 
 časování slovesa „to be“ v mn.č. 

(zkracování tvarů) 
 přivlastňovací zájmena v mn.č. 
 infinitiv a rozkazovací způsob sloves 
 určitý a neurčitý člen 
 on, in, under 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV       - multikulturalita  

 
Učí se orientovat ve slovníku anglického jazyka. 

 
Práce se slovníkem 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV       - multikulturalita 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                 Ročník:                     8. 
Předmět:                  Anglický jazyk                                                                                                                                       Časová dotace:   1+1 hodina 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
 

Zvládá pozdravy, poděkování, představování, 
rozloučení, souhlasy a nesouhlasy, blahopřeje 

k narozeninám, požádá o pomoc. 

Jednoduchá sdělení 
 blahopřání k narozeninám 
 omluva 
 žádost 

OSV  OR - rozvoj schopností poznávání  
          SR  - mezilidské vztahy 

- komunikace  
MKV       - lidské vztahy 
                - multikulturalita  

 
Seznamuje se s anglickým jazykem ve zvukové 
podobě, osvojuje si fonetickou podobu abecedy, 
osvojuje si základní výslovnostní návyky, čte a 

překládá jednoduché pojmy a názvy. 

Čtení a překlad 
 čtení a překlad 
 fonetická transkripce 
 poslech 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV       - multikulturalita 

 
Tvoří jednoduché otázky, zápor a odpovědi, 

rozšiřuje slovní zásobu, osvojuje si výslovnost a 
obecně známé fráze. 

Základní jednoduché fráze 
 They are my friend. 
 How old are you? 
 My pet. 
 Health, ill health. 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV        - multikulturalita  
 

 
Rozšiřuje slovní zásobu na dané téma, osvojuje si 

výslovnost. 

Tematické okruhy 
 In the town. 
 What we have in our wardrobe? 
 The human body. 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV        - multikulturalita   

 
 

 
Používá jednoduchou větu v přítomném čase, tvoří 

jednoduché otázky, zápor a odpovědi, počítá do 
20, seznamuje se s dalšími základními 

gramatickými strukturami. 

Základní gramatické struktury 
 věta jednoduchá v přítomném čase 
 tvorba otázek a odpovědí 
 How many? 

číslovky 1-20 
 množné číslo podstatných jmen 
 zájmena v pádě 
 časování slovesa „to have“ 
 some-any 
 přivlastňovací pád 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV       - multikulturalita  

 
Učí se orientovat ve slovníku anglického jazyka. 

 
Práce se slovníkem 

 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV       - multikulturalita 

 
 
 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                                 Ročník:                     9. 
Předmět:                  Anglický jazyk                                                                                                                                       Časová dotace:   1+1 hodina 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
 

Zvládá pozdravy, poděkování, přání a rozumí 
obecně známým zdvořilostním frázím. 

 
Jednoduchá sdělení 

 formulace dotazů na dané téma 

OSV  OR - rozvoj schopností poznávání  
          SR  - mezilidské vztahy 

- komunikace  
MKV       - lidské vztahy 
                - multikulturalita  

 
Je seznámen s anglickým jazykem ve zvukové 

podobě, ovládá fonetickou podobu abecedy, osvojí 
si základní výslovnostní návyky, zvládá čtení a 

překlad jednoduchých pojmů a názvů. 

Čtení a překlad 
 čtení a překlad 
 fonetická transkripce 
 poslech 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV       - multikulturalita 

 
Vytvoří jednoduché otázky, zápor a odpovědi, 

vede jednoduchý rozhovor, rozumí obecně 
známým frázím. 

Základní jednoduché fráze 
 What´s the time? 
 Toys. 
 What I am doing. 
 We are writting a letter.  

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV       - multikulturalita  
 

 
 
Má základní slovní zásobu a základní výslovnostní 

návyky, rozumí obecně známým slovům. 

Tematické okruhy 
 The season - The weather 
 We go shopping  (meal, drink, fruit, 

vegetables) 
 The calendar 
 A accommodation 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV       - multikulturalita  
 

 
 
 

Používá jednoduchou větu v přítomném čase, 
vytvoří jednoduché otázky, zápor a odpovědi, 

zvládá základní číslovky a jejich pojmenování, je 
seznámen se základními gramatickými 

strukturami. 

Základní gramatické struktury 
 věta jednoduchá v přítomném čase 
 tvorba otázek a odpovědí 

What have you got? 
What can you see? 
Where are? 

 číslovky 1-100 
 rozkaz v 1. os. mn.č. 
 přítomný čas průběhový 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
           SR - komunikace 
MKV       - multikulturalita  

 
Orientuje se ve slovníku anglického jazyka. 

 

 
Práce se slovníkem 

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV       - multikulturalita 
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Anglický jazyk 2. stupeň - přehled 
 
 

 
6. ročník 

 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
Pozdraví, poděkuje, představí se. 

 
Zvládá pozdravy, poděkování, 

představování, přivítá se, rozloučí, 
vyjádří souhlas a nesouhlas. 

 
Zvládá pozdravy, poděkování, 

představování, rozloučení, souhlasy a 
nesouhlasy, blahopřeje 

k narozeninám, požádá o pomoc. 
 

 
Zvládá pozdravy, poděkování, přání a 
rozumí obecně známým zdvořilostním 

frázím. 

 
Seznamuje se s anglickým jazykem 

ve zvukové podobě, osvojuje si 
fonetickou podobu abecedy a čtení a 

překlad jednoduchých slov. 

 
Seznamuje se s anglickým jazykem ve zvukové podobě, osvojuje si fonetickou 

podobu abecedy, osvojuje si základní výslovnostní návyky, čte a překládá 
jednoduché pojmy a názvy. 

 
Je seznámen s anglickým jazykem ve 
zvukové podobě, ovládá fonetickou 
podobu abecedy, osvojí si základní 
výslovnostní návyky, zvládá čtení a 

překlad jednoduchých pojmů a názvů. 
 

 
Tvoří jednoduché otázky a odpovědi, 

osvojuje si výslovnost. 

 
Tvoří jednoduché otázky, zápor a 
odpovědi, rozšiřuje slovní zásobu, 

osvojuje si výslovnost. 

 
Tvoří jednoduché otázky, zápor a 
odpovědi, rozšiřuje slovní zásobu, 

osvojuje si výslovnost a obecně známé 
fráze. 

 
Vytvoří jednoduché otázky, zápor a 

odpovědi, vede jednoduchý rozhovor, 
rozumí obecně známým frázím. 

 
 
 

Rozšiřuje slovní zásobu na dané téma, osvojuje si výslovnost. 

 
Má základní slovní zásobu a základní 
výslovnostní návyky, rozumí obecně 

známým slovům. 
 

 
Seznamuje se s jednoduchou větou 
v přítomném čase, tvoří jednoduché 

otázky a odpovědi, seznamuje se 
s některými základními 

gramatickými strukturami. 

 
Používá jednoduchou větu 

v přítomném čase, tvoří jednoduché 
otázky, zápor a odpovědi, seznamuje 
se s dalšími základními gramatickými 

strukturami. 

 
Používá jednoduchou větu 

v přítomném čase, tvoří jednoduché 
otázky, zápor a odpovědi, počítá do 
20, seznamuje s dalšími základními 

gramatickými strukturami. 

 
Používá jednoduchou větu 

v přítomném čase, vytvoří jednoduché 
otázky, zápor a odpovědi, zvládá 

základní číslovky a jejich 
pojmenování, je seznámen se 

základními gramatickými strukturami. 
 

 
Seznamuje se s používáním 

anglického slovníku. 

 
Učí se orientovat ve slovníku anglického jazyka. 

 

 
Orientuje se ve slovníku anglického 

jazyka. 
 

 
 
 

Průřezová témata - přehled  
 
 

 
Průřezová témata 

 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
VMEGS 

 
x 

 
integrace do výuky 

 

 
x 

 
x 

 
MKV 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 
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5.2    MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
 
Vzdělávací oblast  Matematika a její aplikace  je založena na  praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, 
posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a 
způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel, používání kalkulátoru a matematických výukových programů. 
Matematika prolíná celým základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je dovednostem využitelným 
v praktickém životě.  
Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení rýsovacích technik, které žáci využijí  při dalším studiu. 
Proto byl vytvořen samostatný předmět Rýsování, který je zařazen do učebních osnov v  8. a 9. ročníku. 
 
Obsah vzdělávacího oboru  Matematika a její aplikace  je rozdělen na tematické okruhy: 
 

 Čísla a početní operace 
 Závislosti, vztahy a práce s daty 
 Geometrie v rovině a prostoru 
 Aplikační úlohy 

 
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých tematických okruhů vzájemně prolíná. 
 
 

MATEMATIKA 
 
 

1. období 
 
Vzdělávací oblast je v 1.-3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 
Vyučovací předmět je v tomto období posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 13 hodin týdně. 
 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 

 
 

 
Číslo a početní operace 

 

Žák by měl: 
 číst, psát a používat číslice v oboru do 20, numerace do 100 
 sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do 20 
 porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií 

v oboru do 20 
 znát matematické pojmy + , - , = , < , > , umět je zapsat 
 umět rozklad čísel v oboru do 20 
 řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 

 
 
 

 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

 

Žák by měl: 
 zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, 

před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 
 modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 
 doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 

20 
 uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 

 
 

Geometrie v rovině a v prostoru 
 

Žák by měl: 
 poznat a pojmenovat základní geometrické tvary a umět je graficky 

znázornit 
 umět používat pravítko 
 rozeznat přímku a úsečku, narýsovat je a vědět, jak se označují 

 
Charakteristika výuky 
 
Při výuce matematiky v tomto období je kladen důraz zejména na vytváření názorné představy o počtu a číslech. Žáci počítají konkrétní předměty, 
využívají k počítání obrázky, počítadla a prsty. Učíme je manipulovat s napodobeninami drobných mincí. Jsou vedeni k chápání matematických 
operací s názornou ukázkou na příkladech, se kterými se setkávají v běžném životě. V písemném projevu je vedeme k pečlivosti, přesnosti a důraz 
klademe i na úpravu. 
Žáky učíme soustředění, systematičnosti a vytrvalosti. Zařazováním skupinové práce rozvíjíme jejich aktivitu v kolektivu, schopnost spolupráce, 
obhajování vlastního názoru a uznání omylu. 
Do výuky jsou zařazovány především úlohy z běžného života. Vedeme je k uvědomování si možnosti využívání matematických poznatků v reálné 
situaci ( např. nakupování). 
 
V oblasti  Číslo a početní operace  vedeme žáky k vytváření konkrétní představy o číslech a počtu. Pracují s předměty, na kterých znázorňují počty a 
početní operace, řeší jednoduché slovní úlohy. 
 
Oblast  Závislosti, vztahy a práce s daty se v tomto období zaměřuje především na orientaci v prostoru. Žáci s využíváním pomůcek modelují 
jednoduché situace podle pokynů učitele. Jsou vedeni k uvědomování si posloupnosti čísel. Dále získávají představu o možnostech změn v počtu, 
která nastane zvětšením či zmenšením. Tyto změny zapisují do jednoduchých tabulek. 
 
V oblasti  Geometrie v rovině a prostoru vedeme žáky ke správnému používání pravítka, učíme je rýsovat úsečky a přímky. Žáci rozlišují , 
poznávají i graficky znázorňují základní geometrické tvary. 
Hledají geometrické útvary ve svém okolí, na obrázcích. 



 35

 
V tomto období používáme především metody konkrétního názoru za využití různých pomůcek.          
K žákům přistupujeme individuálně podle jejich možností. Uplatňujeme skupinové vyučování, samostatnou práci, práci v počítačové učebně 
s využitím výukových programů, i frontální výuku. 
Do hodin matematiky zařazujeme hry, kterými povzbuzujeme žáky k aktivitě a snaze o zdokonalování se v dané oblasti. Využíváme napodobenin 
drobných mincí k manipulaci. 
 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáky k: 
  

 osvojování a chápání matematických postupů 
 rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací 
 používání matematických symbolů 
 vytváření prostorové představivosti 
 řešení základních matematických operací 
 uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě 
 rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů 
 rozvíjení samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly 
 vytváření konkrétních představ o číslech a číselné ose 
 získávání základních grafických znalostí, schopnosti používat pravítko 
 uvědomování si rozdílu při rozlišování geometrických tvarů 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Orientace v textu, určování pořadí řádků, vět, slov. Určování počtu vět, slov.  
 
Prvouka 
Orientace v kalendáři( dny, týdny, měsíce apod..) 
 
Tělesná výchova 
Pořadová cvičení, počítání při průpravných cvičení. 
 
Hudební výchova 
Nácvik písní s textem využívajícím počítání, taktování. 
 
Pracovní výchova 
Příprava správného počtu materiálu, třídění materiálu podle vlastností. 
 
Výtvarná výchova 
Kresba geometrických tvarů a obrázků z nich.  
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace                                Ročník:                    1. 
Předmět:                  Matematika                                                                                                                                                Časová dotace:   4 hodiny 
 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Číslo a početní operace 

 
Čte, píše a používá číslice v oboru do 5, 
vytváří si konkrétní představu o čísle, 

k číslu přiřazuje správný počet prvků, porovnává 
množství a vytváří soubory prvků v oboru do 5, 

rozkládá čísla 2-5. 

 
Číslo a číslice 

 číslo a číslice 1-5 
 rozklad a porovnávání čísel v oboru  2-5 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Sčítá a odčítá s pomocí znázornění v oboru do 5, 

zná a umí zapsat matematické pojmy +, -, =. 

 
Sčítání a odčítání 

 v oboru do 5 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Z názoru vyvodí řešení jednoduché slovní úlohy  
s využitím sčítání a odčítání v oboru do 5, doplní 

výsledek do odpovědi. 

 
Řešení jednoduchých slovních úloh 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Osvojuje si orientaci v prostoru, rozlišuje předměty, 
které leží nahoře, dole, pod, nad, vlevo, vpravo, 

před, za, vpředu , vzadu. 

 
Prostorová orientace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Třídí předměty podle daných vlastností. 
 

Třídění předmětů podle vlastností 
 velikost 
 tvar 
 barva 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Doplňuje posloupnosti čísel v oboru do 5, řadí čísla 

1-5 vzestupně i sestupně. 

 
Číselná řada 

 1-5 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Manipuluje s napodobeninami drobných mincí 

v oboru do 5. 

 
Manipulace s mincemi 

 nakupování a placení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Geometrie v rovině a prostoru 
 

Rozlišuje základní geometrické tvary. 
 

Základní geometrické tvary 
 čtverec a obdélník 
 trojúhelník 
 kruh 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace                               Ročník:                     2. 
Předmět:                  Matematika                                                                                                                                               Časová dotace:    4 hodiny 
  

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Číslo a početní operace 

 
Čte, píše a používá číslice v oboru do 10, 

porovnává množství a vytváří soubory prvků 
v oboru do 10, zná a umí zapsat matematické pojmy 
<, >, =, rozkládá čísla v oboru do 10, určuje pořadí 

prvků 1. - 10. 

 
Číslo a číslice 

 číslo a číslice 6-10 
 rozklad a porovnávání v oboru  do 10 
 pořadí  1. - 10. 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Sčítá a odčítá s pomocí znázornění v oboru do 5, 

zná a umí zapsat matematické pojmy +, -, =. 

 
Sčítání a odčítání 

 v oboru do 10 

 
OSV OR  - rozvoj schopností poznávání  
                 - seberegulace a sebeorganizace 

 
Z názoru vyvodí řešení jednoduché slovní úlohy  

s využitím sčítání a odčítání v oboru do 10, zapíše 
výpočet a doplní výsledek do odpovědi. 

 
Řešení jednoduchých slovních úloh 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Osvojuje si orientaci v prostoru, používá výrazy 
vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, 

dole,vpředu, vzadu, modeluje jednoduché situace 
pro rozvoj prostorové orientace. 

 
Prostorová orientace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Třídí jednoduchá data podle daných vlastností. 

vyhledává čísla větší, menší. 

 
Rozlišování údajů podle vlastností 

 čísla větší, menší 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         MR- řešení problémů a rozhodovací   
             dovednosti 

 
Doplňuje jednoduché tabulky a posloupnosti čísel 

v oboru do 10, řadí čísla 0-10 vzestupně i sestupně. 

 
Číselná řada 

 0-10 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Manipuluje s napodobeninami drobných mincí 

v oboru do 10. 

 
Manipulace s mincemi 

 nakupování a placení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Geometrie v rovině a prostoru 
 

Pozná a pojmenuje základní geometrické tvary. 
 

Základní geometrické tvary 
 čtverec a obdélník 
 trojúhelník 
 kruh 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace                                          Ročník:                     3. 
Předmět:                  Matematika                                                                                                                                            Časová dotace:   4+1 hodina 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Číslo a početní operace 

 
Čte, píše a používá číslice v oboru do 20, osvojí si 

numeraci v oboru do 100, 
orientuje se na číselné ose, porovnává množství a 

vytváří soubory prvků v oboru do 20, rozkládá čísla 
v oboru do 20, určuje pořadí 1. - 20. 

 
Číslo a číslice 

 číslo a číslice 11-20 
 rozklad a porovnávání v oboru do 20 
 pořadí 1.-20, číselná osa 
 numerace do 100 

 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Sčítá a odčítá s pomocí znázornění v oboru do 20 

bez i s přechodem desítky. 
 

 
Sčítání a odčítání 

 bez přechodu desítky 
 s přechodem desítky 

 
OSV OR  - rozvoj schopností poznávání  
                 - seberegulace a sebeorganizace 

 
Řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání 

v oboru do 20 s využitím vztahů o n-více, o n- 
méně, zapíše výpočet a doplní odpověď. 

 
Řešení jednoduchých slovních úloh 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy 
vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, 

dole,vpředu, vzadu. Modeluje jednoduché situace 
podle pokynů a s využitím pomůcek. 

 
Prostorová orientace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         MR- řešení problémů a rozhodovací            
                 dovednosti 



 37

 
 

Třídí jednoduchá data podle návodu. 
 

 
Třídění údajů 

 čísla větší, menší 
 čísla v 1. nebo 2. desítce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         MR- řešení problémů a rozhodovací 
                  dovednosti 

 
Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel v oboru do 20, uplatňuje vztah o 
n-více, o n-méně. 

 
Číselná řada 

 0-20  
 vztahy o n-více, o n-méně 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Manipuluje s napodobeninami drobných mincí 

v oboru do 20, uplatňuje matematické znalosti při 
manipulaci s drobnými mincemi. 

 
Manipulace s mincemi 

 nakupování a placení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Geometrie v rovině a prostoru 
 

Znázorní přímou a křivou čáru, rozezná přímku a 
úsečku, narýsuje je a označí, umí používat pravítko. 

 

Základní geometrické útvary 
 křivka 
 přímka 
 úsečka 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pozná, pojmenuje a graficky znázorní základní 

geometrické tvary.  
 

Základní geometrické tvary 
 čtverec a obdélník 
 trojúhelník 
 kruh 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

MATEMATIKA 
 

2. období 
 
Vzdělávací oblast je ve 4.-5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 
Vyučovací předmět má v tomto období časovou dotaci 10 hodin týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 
 
 

Číslo a početní operace 
 

Žák by měl: 
 číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 

1000 
 rozeznávat sudá a lichá čísla 
 sčítat a odčítat zpaměti i písemně dvouciferná čísla 
 zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy 
 zaokrouhlovat čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách 
 zvládnout s názorem řady násobků čísel 2 – 10 do 100 
 tvořit a zapisovat příklady na násobení a dělení v oboru do 100 
 umět používat kalkulátor 

 
 
 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Žák by měl: 
 určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět jednotky času v běžných 

situacích 
 umět jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času 
 vyhledat a roztřídit jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu 
 orientovat se a číst v jednoduché tabulce 
 uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi 

 
 
 

Geometrie v rovině a v  prostoru 
 

Žák by měl: 
 měřit a porovnávat délku úsečky 
 sestrojit rovnoběžky a kolmice 
 znázornit , narýsovat a označit základní rovinné útvary 
 určit osu souměrnosti překládáním papíru 
 vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 
 poznat základní tělesa 

 
Aplikační úlohy 

 

Žák by měl: 
 řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé 

na matematických postupech 
 
Charakteristika výuky 
 
Matematické vzdělávání v tomto období pomáhá žákům vnímat význam matematiky v běžném životě, uplatňovat v něm získané znalosti. Žáci se učí 
přesnému vyjadřování pomocí čísel a číselných operací. Učí se chápat a rozumět matematickým symbolům a postupům, které vyvozujeme využitím 
různých pomůcek a reálných situací. 
Matematika rozvíjí jejich pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat i detaily, objevovat, vnímat práci a vyjadřování spolužáků. S vyjadřovacími 
schopnosti se rozvíjí i schopnost uvažování. Do výuky zařazujeme hry a cvičení k zautomatizování početních operací. Početní operace procvičujeme 
i za pomoci výukových programů na počítači. 
 
Číslo a početní operace vede žáky k uvědomování si konkrétního počtu, orientaci na číselné ose a jejímu významu především při porovnávání čísel. 
Žáci si osvojují i další početní operace (násobení, dělení a zaokrouhlování). Pracují s kalkulátorem a procvičují si matematické operace pomocí 
výukových programů. 
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Závislosti, vztahy a práce s daty se v tomto období zaměřuje na základní převody jednotek délky, hmotnosti a času s využitím v reálných situacích. 
Žáky vedeme k uvědomování možnosti změny počtu a zapisování do jednoduchých tabulek.  
 
Geometrie v rovině a prostoru vede žáky ke správnému používání pravítka, rýsování úseček, přímek, kolmic a rovnoběžek. Učí žáky měřit délku, 
používat základní jednotky délky. Zaměřuje se na rozlišování i rýsování základních rovinných útvarů, poznávání základních těles a jejich 
vyhledávání v okolí. Vede je k přesnosti a systematičnosti práce. Seznamuje je s osou souměrnosti, obvodem mnohoúhelníku. 
 
Aplikační úlohy dávají žákům možnost řešit praktické slovní úlohy bez nutnosti využívání matematických postupů.Žáci se učí analyzovat reálné 
situace, pochopit problém, třídit údaje pomocí  konkrétního názoru, situaci řešit a formulovat odpověď. Pro dosažení správného řešení využíváme: 
 praktické činnosti odpovídající konkrétní úloze 
 pokusu o samostatné vyhledávání řešení a odpovědi 
 dovednosti samostatně vymyslet a formulovat podobnou slovní úlohu 
 Žáci se seznamují s doplňovačkami, číselnými a obrázkovými řadami, rébusy. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí  
 
Vedeme žáky k: 
 

 osvojování a chápání matematických postupů 
 rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací 
 používání matematických symbolů 
 vytváření prostorové představivosti 
 rozboru problému, stanovení postupu jeho řešení 
 řešení základních matematických znalostí a dovedností v běžném životě (odhady, porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace) 
 rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů 
 rozvíjení samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly 
 zdokonalování grafického projevu 
 přesnému vyjadřování, důslednosti, pečlivosti 

 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Orientace v textu, určování pořadí řádků, vět, slov. Určování počtu vět, slov. Podtrhávání daných skutečností. 
 
Prvouka 
Orientace v kalendáři (dny, týdny, měsíce apod.). 
 
Tělesná výchova 
Pořadová cvičení, počítání při průpravných cvičení, odhad, měření a zápis výkonu. 
 
Hudební výchova 
Nácvik písní s textem využívajícím počítání, taktování. 
 
Pracovní výchova 
Příprava správného počtu materiálu, přesné měření a rýsování. 
 
Výtvarná výchova 
Kresba geometrických tvarů a obrázků z nich. Kresba různých linií v ornamentu. 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace                                   Ročník:                   4. 
Předmět:                  Matematika                                                                                                                                                   Časová dotace:  5 hodin 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Číslo a početní operace 

 
Čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100,  

orientuje se na číselné ose. 

 
Číslo a číslice  

 v oboru do 100 
 práce s číselnou osou 
 porovnávání v oboru do 100 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Sčítá a odčítá jednotky do 100 bez i s přechodem 

desítky, 
sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvojciferná čísla 

bez přechodu desítky. 

 
Sčítání a odčítání 

 v oboru do 100 
 pamětné a písemné sčítání a odčítání 

dvojciferných čísel 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
                - seberegulace a sebeorganizace 

 
Řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání 

v oboru do 100 a malé násobilky, doplní 
zápis,vypočítá a napíše odpověď. 

 
Řešení jednoduchých slovních úloh 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - spolupráce a soutěživost   
         MR - řešení problémů a 
                   rozhodovací dovednosti 

 
Osvojuje si s názorem řady násobků čísel 2-10 do 

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

 

 
Násobení a dělení 

 v oboru do 100 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání                       
                - seberegulace a sebeorganizace 
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Seznamuje se s používáním kalkulátoru při kontrole 

výpočtů. 

 
Práce s kalkulátorem. 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Určí čas s přesností na půlhodiny. 
 

 
Určování času 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Osvojuje si základní jednotky délky, hmotnosti a 
času. 

 

 
Jednotky 

 délky (cm, m) 
  hmotnosti (kg) 
  času (h, min) 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Roztřídí jednoduchá data podle návodu. 
 

 
Třídění dat 

 násobky 
 čísla větší, menší 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         MR- řešení problémů a 
                  rozhodovací dovednosti 

 
Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel v oboru do 100. 

 
Tabulky a posloupnosti 

 doplňování tabulek, schémat a 
posloupnosti do 100   

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         MR - řešení problémů a 
                  rozhodovací dovednosti 

 
Manipuluje s napodobeninami peněz v oboru do 

100. 

 
Manipulace s mincemi 

 nakupování a placení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Geometrie v rovině a prostoru 
 

Rýsuje, měří a porovnává délku úsečky s přesností  
na cm. 

 
Délka úsečky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozlišuje přímky rovnoběžné a různoběžné. 

 
Vzájemná poloha dvou přímek 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Znázorní a označí základní rovinné útvary. 

 
Rovinné útvary 

 čtverec a obdélník 
 trojúhelník 
 kruh 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 

 
 

Rozlišuje základní tělesa.  

 
Základní geometrická tělesa 

 krychle 
 kvádr 
 koule 
 válec 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Aplikační úlohy 
 
 

Pracuje s doplňovačkami, číselnými a obrázkovými 
řadami, s rébusy. 

 
Číselné a obrázkové analogie 

 doplňovačky, rébusy 
 číselné řady 

 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         MR - řešení problémů a 
                   rozhodovací dovednosti 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

 
 
Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace                                   Ročník:                  5. 
Předmět:                  Matematika                                                                                                                                                   Časová dotace:  5 hodin 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Číslo a početní operace 

 
Osvojí si numeraci do 1000, rozezná sudá a lichá 
čísla, zaokrouhluje čísla na desítky a stovky. 

 
Číslo a číslice 

 numerace v oboru do 1000 
 sudá a lichá čísla 
 zaokrouhlování čísel 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 

 
Sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvojciferná čísla 

bez i s přechodem desítky. 

Sčítání a odčítání 
 pamětní sčítání a odčítání 
 písemné sčítání a odčítání 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 100a malé násobilky, využívá 
zaokrouhlování čísel na desítky a stovky při jejich 

řešení. 

 
Řešení jednoduchých slovních úloh 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - spolupráce a soutěživost 
        MR - řešení problémů a 
                  rozhodovací dovednosti 

 
Zvládá s názorem řady násobků čísel 2-10 do 100, 

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

 
Násobení a dělení  

 obor do 100 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací 
                  dovednosti        

 
Používá kalkulátor ke kontrole výpočtů, zvládá na 

něm základní početní operace. 
 

 
Práce s kalkulátorem 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí 
jednotky času v běžných situacích. 

 
Určování času 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Umí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti 
a času. 

 
Převody jednotek  

 délka 
 hmotnost 
 čas 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Vyhledá a roztřídí jednoduchá data podle návodu. 

 
Práce s daty 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
        MR - řešení problémů a rozhodovací 
                  dovednosti 

 
Orientuje se v jednoduché tabulce, čte v ní, 

doplňuje do tabulky. 

 
Práce s tabulkou 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací 
                  dovednosti 

 
Manipuluje s napodobeninami peněz v oboru do 

1000, uplatňuje matematické znalosti při 
manipulaci s penězi. 

 
Manipulace s napodobeninami peněz 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Geometrie v rovině a prostoru 
 

Rýsuje, měří a porovnává délku úsečky s přesností 
na mm. 

 
Délka úsečky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Sestrojí přímky rovnoběžné a kolmé. 

 
Rovnoběžky a kolmice 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Narýsuje a označí základní rovinné útvary.   

 
Rovinné útvary 

 čtverec a obdélník 
 trojúhelník 
 kruh a kružnice 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Určí osu souměrnosti překládáním papíru. 

Osa souměrnosti 
 určování překládáním papíru 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek 

stran. 

 
Obvod mnohoúhelníku 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Pozná a pojmenuje základní tělesa. 
 

Základní geometrická tělesa 
 krychle a kvádr 
 koule 
 válec 
 jehlan 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Aplikační úlohy 
 

Řeší jednoduché praktické slovní úlohy bez nutnosti 
využití matematických postupů, analyzuje situaci, 

řeší ji a formuluje odpověď.. 

 
Řešení praktických slovních úloh 

 bez závislosti na matematických 
postupech  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací 
                  dovednosti            
          SR - komunikace 

 
 

Matematika 1. stupeň - přehled 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
Číslo a početní operace 

 
Čte, píše a používá číslice 

v oboru do 5, 
vytváří si konkrétní 
představu o čísle, 

k číslu přiřazuje správný 
počet prvků, porovnává 

množství a vytváří soubory 
prvků v oboru do 5, 
rozkládá čísla 2-5. 

 
Čte, píše a používá číslice 
v oboru do 10, porovnává 

množství a vytváří soubory 
prvků v oboru do 10, zná a 

umí zapsat matematické 
pojmy <,>,=, rozkládá čísla 
v oboru do 10, určuje pořadí 

prvků 1. - 10. 

 
Čte, píše a používá číslice 
v oboru do 20, osvojí si 

numeraci v oboru do 100, 
orientuje se na číselné ose, 

porovnává množství  a vytváří 
soubory prvků v oboru do 20, 
rozkládá čísla v oboru do 20, 

určuje pořadí 1. - 20.   

 
Čte, píše a porovnává čísla 
v oboru do 100, orientuje se 

na číselné ose,  

 
Osvojí si numeraci do 1000, 
rozezná sudá a lichá čísla, 

zaokrouhluje čísla na desítky a 
stovky. 

 
Sčítá a odčítá s pomocí 

znázornění v oboru do 5, zná 
a umí zapsat matematické 

pojmy +, -, =. 
 

 
Sčítá a odčítá s pomocí 

znázornění v oboru do 10,  
 zná a umí zapsat 

matematické pojmy +, -, =. 
 

 
Sčítá a odčítá  s pomocí 

znázornění v oboru do 20 bez 
i s přechodem desítky. 

 
Sčítá a odčítá jednotky do 100 

bez i s přechodem desítky, 
sčítá a odčítá zpaměti i 

písemně dvojciferná čísla bez 
přechodu desítky. 

 
Sčítá a odčítá zpaměti i písemně 

dvojciferná čísla bez i 
s přechodem desítky. 

 
Z názoru vyvodí řešení 

jednoduché slovní úlohy  
s využitím sčítání a odčítání 

v oboru do 5, doplní 
výsledek do odpovědi. 

 

 
Z názoru vyvodí řešení 

jednoduché slovní úlohy  
s využitím sčítání a odčítání 

v oboru do 10, zapíše výpočet 
a doplní výsledek do 

odpovědi. 

 
Řeší jednoduché slovní úlohy 
na sčítání a odčítání v oboru 

do 20 s využitím vztahů 
 o n-více, o n- méně, zapíše 
výpočet a doplní odpověď. 

 
Řeší jednoduché slovní úlohy 
na sčítání a odčítání  v oboru 

do 100 a malé násobilky, 
doplní zápis, vypočítá a 

napíše odpověď. 

 
Zapíše a řeší jednoduché slovní 

úlohy na sčítání a odčítání 
v oboru do 100 a  malé 

násobilky, využívá 
zaokrouhlování čísel na desítky 

a stovky při jejich řešení. 
    

Osvojuje si s názorem řady 
násobků čísel 2-10 do 100, 

zapisuje příklady na násobení 
a dělení v oboru do 100. 

 
Zvládá s názorem řady násobků  

čísel 2-10 do 100, tvoří a 
zapisuje příklady na násobení a 

dělení v oboru do 100. 
    

Seznamuje se s používáním 
kalkulátoru při kontrole 

výpočtů. 

 
Používá kalkulátor ke kontrole 

výpočtů, zvládá na něm 
základní početní operace. 
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Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Osvojuje si orientaci 
v prostoru, rozlišuje 

předměty, které leží nahoře, 
dole, pod, nad, vlevo, 

vpravo, před, za, vpředu , 
vzadu.  

 
Osvojuje si orientaci 

v prostoru, používá výrazy 
vpravo, vlevo, pod, nad, před, 

za, nahoře, dole,vpředu, 
vzadu, modeluje jednoduché 
situace pro rozvoj prostorové 

orientace. 

 
Zvládá orientaci v prostoru a 

používá výrazy vpravo, vlevo, 
pod, nad, před, za, nahoře, 

dole,vpředu, vzadu. Modeluje 
jednoduché situace podle 

pokynů a s využitím 
pomůcek. 

 
 

 
 

    
Určí čas s přesností na 

půlhodiny. 

 
Určí čas s přesností na 

čtvrthodinky, převádí jednotky 
času v běžných situacích. 

    
Osvojuje si základní jednotky  

délky, hmotnosti a času. 
 

 
Umí jednoduché převody 

jednotek délky, hmotnosti a 
času. 

 
Třídí předměty podle daných 

vlastností. 

 
Třídí jednoduchá data podle 

daných vlastností. 

 
Třídí jednoduchá data podle 

návodu. 

 
Roztřídí jednoduchá data 

podle návodu. 

 
Vyhledá a  roztřídí jednoduchá 

data podle návodu. 
 

Doplňuje posloupnosti čísel 
v oboru do 5, řadí čísla 1-5 

vzestupně i sestupně. 

 
Doplňuje jednoduché tabulky 
a posloupnosti čísel v oboru 

do 10, řadí čísla 0-10 
vzestupně i sestupně. 

 

 
Doplňuje jednoduché tabulky, 
schémata a posloupnosti čísel 

v oboru do 20,  
uplatňuje vztah o n-více,  

o n-méně. 

 
Doplňuje jednoduché tabulky, 
schémata a posloupnosti čísel 

v oboru do 100. 

 
Orientuje se v jednoduché 

tabulce, čte v ní, doplňuje do 
tabulky. 

 
Manipuluje 

s napodobeninami drobných 
mincí v oboru  

do 5. 

 
Manipuluje s napodobeninami 

drobných mincí v oboru  
do 10. 

 
Manipuluje s napodobeninami 

drobných mincí v oboru  
do 20, uplatňuje matematické 

znalosti při manipulaci 
s drobnými mincemi. 

 
Manipuluje s napodobeninami 

peněz  v oboru do 100.  

 
Manipuluje s napodobeninami 

peněz v oboru do 1000, 
uplatňuje matematické znalosti 

při manipulaci s penězi. 

Geometrie v rovině a prostoru 

    
Rýsuje, měří a porovnává 

délku úsečky s přesností na  
cm. 

 
Rýsuje, měří a porovnává délku 

úsečky s přesností na mm. 

   
Znázorní přímou a křivou 
čáru, rozezná přímku a 

úsečku, narýsuje je a označí, 
umí používat pravítko. 

 

 
Rozlišuje přímky rovnoběžné 

a různoběžné. 

 
Sestrojí přímky rovnoběžné a 

kolmé. 
 

 
Rozlišuje základní 
geometrické tvary.       

 
Pozná a pojmenuje základní 

geometrické tvary. 

 
Pozná, pojmenuje a graficky 

znázorní základní 
geometrické tvary. 

 
Znázorní a označí základní 

rovinné útvary. 

 
Narýsuje a označí základní 

rovinné útvary. 

     
Určí osu souměrnosti    
překládáním papíru. 

     
Vypočítá obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek stran. 
    

Rozlišuje základní tělesa.  
 

 
Pozná a pojmenuje základní 

tělesa. 
Aplikační úlohy 

    
Pracuje s doplňovačkami, 
číselnými a obrázkovými 

řadami, s rébusy. 

 
Řeší jednoduché praktické 
slovní úlohy bez nutnosti 

využití matematických postupů, 
analyzuje situaci, řeší ji a 

formuluje odpověď. 
 
 

Průřezová témata - přehled  
 
 

 
Průřezová témata 

 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 
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MATEMATIKA 
 
 

2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je v 6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 
Vyučovací předmět má na 2.stupni časovou dotaci 20 hodin týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 

 
 

Číslo a početní operace 
 
 

Žák by měl: 
 psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do 1 000 000 
 zvládat orientaci na číselné ose 
 písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem 
 pracovat se zlomky a smíšenými čísly, používat vyjádření vztahu celek – 

část ( zlomek, desetinné číslo, procento ) 
 číst desetinná čísla, znát jejich zápis a provádět s nimi základní početní 

operace 
 řešit jednoduché úlohy na procenta 
 provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla 

 
 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 
 

Žák by měl: 
 užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu 
 zvládat početní úkony s penězi 
 používat měřítko mapy a plánu 
 vyhledávat, třídit a porovnávat data 
 vypracovat jednoduchou tabulku 

 
 
 
 
 

Geometrie v rovině a v prostoru 
 

Žák by měl: 
 umět zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami 
 odhadovat délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat 

úsečky 
 vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce 
 znát a rýsovat základní rovinné útvary a zobrazovat jednoduchá tělesa 
 vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu 
 vypočítat povrch a objem kvádru, krychle a válce 

 
 

Aplikační úlohy 
 

Žák by měl: 
 samostatně řešit praktické úlohy 
 hledat různá řešení předložených situací 
 aplikovat poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí 
 využívat prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 

 
Charakteristika výuky 
 
Vyučování matematiky na 2. stupni klade důraz na porozumění základním matematickým pojmům  a jejich vzájemným vztahům. Žáci se učí získané 
vědomosti a dovednosti uplatňovat na příkladech z běžného života. Jsou vedeni k uvědomování si důležitosti těchto znalostí a zároveň motivováni 
k aktivnímu přístupu k učení základů matematiky, které jsou nezbytné pro jejich další život.  
Vyučování směřujeme od osvojování základních pojmů a vztahů na názorných ukázkách k jejich postupné abstrakci a zobecňování.  
Dbáme nejen na mechanické zapamatování, ale především na pochopení daného učiva. Při práci žáci využívají výpočetní techniku, kalkulátory, 
názorné pomůcky, číselné osy apod. Svoji práci se učí kontrolovat, srovnávat, vyjadřovat výsledky vlastního pozorování. Rozvíjí se jejich paměť, 
logická úvaha, úsudek, představivost a sebedůvěra. U žáků dbáme na důslednost, vytrvalost, pečlivost, sebekontrolu. 
 
Číslo a početní operace  učí žáky vytvářet si představu o číslech, číselné ose v oboru  do 1 000 000, používat matematické symboly. Žáci si postupně 
osvojují sčítání a odčítání do 1 000 000, násobení a dělení víceciferných čísel, dělení se zbytkem, pracují se zlomky a smíšenými čísly, provádějí 
základní početní operace s desetinnými čísly, řeší slovní úlohy i na procenta. Při řešení slovních úloh vedeme žáky rozboru problému, jeho 
pochopení, často za využití názorné činnosti, odhadování výsledků,výběru správné volby řešení. 
  
Závislosti, vztahy a práce s daty  se zaměřuje na užívání a převod jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu. Důraz je kladen především na 
převody, se kterými se žáci setkávají v reálném světě nejčastěji. Zkouší měřit, vážit, stopovat a odhadovat čas. Učí se používat měřítko mapy a plánu. 
Uvědomují si závislosti v datech a snaží se je zapsat do jednoduchých tabulek. 
 
Geometrie v rovině a prostoru  učí žáky  správnému používání rýsovacích pomůcek. Vedeme žáky k pečlivému přístupu k práci a uvědomování si 
nutnosti přesné práce. Na názorných modelech rozlišují jednotlivá tělesa, vnímají jejich části a odlišnosti. Hledají je ve svém okolí. 
 
Aplikační úlohy  rozvíjí logické myšlení. Žáci hledají různá řešení předložených situací, aplikují poznatky z jiných vzdělávacích oblastí při jejich 
řešení. Takové úlohy, které nevyžadují matematické řešení, provádějí většinou ve skupinkách bez názorné pomoci učitele. 
Teprve po vyjádření své úvahy je jejich řešení upřesněno. 
 
Ve výuce matematiky na 2. stupni navazujeme na základní znalosti žáků získané na stupni prvním. 
Díky výrazným rozdílům uplatňujeme individuální přístup. Žáci pracují  samostatně, ve skupinách, uplatňujeme i frontální výuku. Ta probíhá nejen 
ve třídě, ale také v interaktivní či počítačové učebně. Žáci odhadují, měří, analyzují data, pracují s kalkulátorem. 
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Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáky k: 
 

 osvojování a chápání matematických postupů a schopnosti zpracování poznatků 
 rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací 
 používání matematických symbolů 
 vytváření prostorové představivosti 
 rozboru problému, stanovení postupu jeho řešení, odhadu výsledku a vyhodnocení jeho správnosti 
 řešení základních matematických operací, přesné a jasné formulaci úkolu a jeho výsledku 
 uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (odhady, měření, porovnávání velikosti a vzdálenosti, orientace) 
 rozvíjení spolupráce při společném  řešení stanovených úkolů 
 rozvíjení samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly 
 zdokonalování grafického projevu 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Orientace v textu, určování pořadí řádků, vět, slov. Určování počtu vět, slov. Označování slovních druhů. 
 
Dějepis 
Orientace v čase. Časová posloupnost, letopočty. 
 
Zeměpis 
Používání měřítka map a plánů. 
 
Fyzika 
Převody jednotek, měření  jednotek měřidly. 
 
Fyzika, chemie 
Práce s daty, zapisování do tabulek. 
 
Tělesná výchova 
Pořadová cvičení, počítání při průpravných cvičení, odhad, měření a zápis výkonu. 
 
Pracovní výchova 
Příprava správného počtu materiálu, přesné měření a rýsování. 
 
 
Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace                                                                                                                              Ročník :                6. 
Předmět:                 Matematika                                                                                                                                                   Časová dotace:  5 hodin 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Číslo a početní operace 

 
Čte, píše, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru 

do 10 000 na desítky, stovky, tisíce. 

 
Čísla do 10 000 

 porovnávání  
  zaokrouhlování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zvládá orientaci na číselné ose v oboru do 10 000. 

 
Orientace na číselné ose 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Sčítá a odčítá zpaměti i písemně v oboru do 10 000 

bez i s přechodem desítky. 

 
Sčítání a odčítání do 10 000 

 bez přechodu 
 s přechodem  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Násobí a dělí do 100, určí nejbližší menší násobek, 

dělí se zbytkem v oboru do 100. 

 
Násobení a dělení do 100 

 nejbližší menší násobek 
 dělení se zbytkem 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Řeší  slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 

10 000, na násobení a dělení v oboru do 100. 

 
Řešení slovních úloh 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a   
                  rozhodovací dovednosti 

 
Provádí odhad výsledku do 10 000, zaokrouhluje 

čísla. 

 
Odhady výsledků 

 
OSV MR - řešení problémů a   
 rozhodovací dovednosti 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti 
a času, osvojuje si jednotky objemu. 

Převody uplatňuje ve slovních úlohách. 

 
Převody jednotek  

 délka, hmotnost, čas, objem  

 
OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s 

penězi do 10 000. 

 
Manipulace s penězi 

OSV  OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
Vyhledává a třídí data podle návodu. 

 

 
Práce s daty 

 
OSV MR - řešení problémů a   
                  rozhodovací dovednosti 
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Doplňuje do tabulek údaje, orientuje se v tabulce, 
řeší příklady závislostí z praktického života. 

 
Práce s tabulkami 

 OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 OSV MR- řešení problémů a   
     rozhodovací dovednosti 

Geometrie v rovině a prostoru 
 

Používá pravítko a kružítko k jednoduchým 
konstrukcím 

 (přenášení, porovnávání, grafický součet, střed a 
osa úseček, osová souměrnost). 

 
Rýsování 

 pomocí pravítka a kružítka  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, 

sestrojí grafický součet a rozdíl úseček. 

 
Úsečka 

 grafický součet a rozdíl 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Vyznačí, narýsuje a popíše úhel, 

rozliší úhel pravý, tupý, ostrý a přímý, sestrojí 
pravý úhel, pomocí kružítka, 

narýsuje osu úhlu. 

 
Úhel 

 pravý , tupý, ostrý, přímý 
 osa úhlu 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Narýsuje trojúhelník podle věty sss, čtverec, 

obdélník, kružnici. 
 

 
Rovinné útvary 

 trojúhelník podle věty sss 
 čtverec a obdélník 
 kružnice 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Aplikační úlohy 
 

Řeší praktické úlohy z běžného života. 
 

Řešení praktických úloh 
OSV MR - řešení problémů a rozhodovací  
                  dovednosti  

 
Hledá různá řešení předložených situací. 

 
Řešení situací 

 
OSV MR - řešení problémů a   
                  rozhodovací dovednosti 

 
V praktických úlohách aplikuje poznatky a 
dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí. 

 
 Aplikace poznatků  

 praktické úlohy 

 
OSV MR - řešení problémů a   
              rozhodovací dovednosti 

 
Umí používat kalkulátor pro kontrolu výsledků 

základních početních operací, pracuje s výukovými 
programy. 

 
Práce s kalkulátorem a výpočetní technikou 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
OSV MR- řešení problémů a   
           rozhodovací dovednosti 

 
 
 
Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace                                                                                                                               Ročník :                 7. 
Předmět:                 Matematika                                                                                                                                                    Časová dotace:  5 hodin 
 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Číslo a početní operace 

 
Čte, píše, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru 

do 1 000 000 na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce. 

Čísla do 1 000 000 
 porovnávání 
 zaokrouhlování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zvládá orientaci na číselné ose  v oboru do  

1 000 000. 

 
Orientace na číselné ose 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Sčítá a odčítá zpaměti i písemně v oboru do 

 1 000 000. 

 
Sčítání a odčítání do 1 000 000 

 pamětné, písemné 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 

 
Násobí a dělí 10, 100, 1 000, 

písemně násobí trojciferná čísla jednociferným i 
dvojciferným činitelem, 

písemně dělí jednociferným dělitelem bez i se 
zbytkem. 

 
Násobení a dělení  10, 100, 1 000 

Písemné násobení trojciferného čísla 
 jednociferným a dvojciferným činitelem 

Písemné dělení  
 jednociferným dělitelem bez i se zbytkem 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        - seberegulace a sebeorganizace 

 
Řeší  slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení a 

dělení v oboru do 1000 000,  
řeší úlohy vedoucí maximálně ke dvěma početním 

výkonům. 

 
Řešení slovních úloh 

 jednoduché slovní úlohy 
 složené slovní úlohy 

OSV OR - rozvoj schopnosti poznávání 
        MR - řešení problémů a   
                 rozhodovací dovednosti 

 
Provádí odhad výsledku na 10 000, zaokrouhluje 

čísla. 

 
Odhady výsledku 

 
OSV MR - řešení problémů a   
      rozhodovací dovednosti 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 
času a objemu.  

Převody uplatňuje na praktických příkladech u 
násobení a dělení 10, 100, 1 000. 

 
Převody jednotek 

 délka, hmotnost, čas, objem  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s 

penězi do 1 000 000. 

 
Manipulace s penězi 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Vyhledává a třídí data podle návodu, 

osvojuje si výpočet aritmetického průměru. 

 
Práce s daty 

 výpočet aritmetického průměru 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání                   
OSV MR- řešení problémů a   
     rozhodovací dovednosti 
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Doplňuje do tabulek údaje, orientuje se v tabulce, 
řeší příklady závislostí z praktického života. 

 
Práce s tabulkami 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
OSV MR- řešení problémů a   
       rozhodovací dovednosti 

Geometrie v rovině a prostoru 
 

Používá pravítko , kružítko a úhloměr 
k jednoduchým konstrukcím. 

 
Rýsování 

 pomocí pravítka , kružítka a úhloměru 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, 

graficky sčítá a odčítá úsečky. 

 
Úsečka 

 grafický součet a rozdíl úseček 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Narýsuje úhel dané velikosti, 

měří úhel, sestrojí úhel o velikosti 60°, 120° a 30° 
pomocí kružítka a pravítka. 

Úhel 
 velikost úhlu ( vyznačování, měření a 

konstrukce) 
 konstrukce úhlů 60°, 120°, 30° 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozliší trojúhelník podle velikosti stran 

(rovnoramenný, rovnostranný, různostranný), 
podle velikosti úhlů 

 (pravoúhlý, ostroúhlý, tupoúhlý), 
zná a narýsuje výšku trojúhelníka, 

sestrojí pravidelný šesti a osmiúhelník, 
pojmenuje modely základních těles. 

 
Rovinné útvary 

 dělení trojúhelníků 
 výška trojúhelníka 
 konstrukce pravidelného šesti a 

osmiúhelníka 
 pojmenování základních těles 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
OSV MR- řešení problémů a   
    rozhodovací dovednosti 

 
Vypočítá obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka. 

Obvod  
 čtverec, obdélník, trojúhelník 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Aplikační úlohy 
 

Řeší praktické úlohy z běžného života. 
 

Řešení praktických úloh 
OSV MR- řešení problémů a   
              rozhodovací dovednosti 

 
Hledá různá řešení předložených situací. 

Řešení situací OSV MR- řešení problémů a   
                 rozhodovací dovednosti 

V praktických úlohách aplikuje poznatky a 
dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí. 

 Aplikace poznatků  
 praktické úlohy 

OSV MR- řešení problémů a   
        rozhodovací dovednosti 

Umí používat kalkulátor pro kontrolu výsledků 
základních početních operací, pracuje s výukovými 

programy. 

 
Práce s kalkulátorem a výpočetní technikou 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
OSV MR- řešení problémů a   
            rozhodovací dovednosti 

 
 
 
Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace                                                                                                                               Ročník :                 8. 
Předmět:                 Matematika                                                                                                                                                    Časová dotace:  5 hodin 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Číslo a početní operace 

Čte, píše, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru 
do 1 000 000 na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, 

statisíce. 

Čísla do 1 000 000 
 porovnávání 
  zaokrouhlování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zvládá orientaci na číselné ose v oboru do 

1000 000. 
 

 
Orientace na číselné ose 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Sčítá a odčítá zpaměti i písemně v oboru do  
1 000 000. 

Sčítání a odčítání do 1 000 000 
 pamětné, písemné 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Písemně násobí víceciferná čísla jednociferným i 

dvojciferným činitelem, 
písemně dělí víceciferná čísla dvojciferným 

dělitelem bez i se zbytkem. 

Písemné násobení 
 víceciferného čísla jednociferným a 

dvojciferným činitelem 
Písemné dělení 

 dvojciferným dělitelem bez i se zbytkem 

  
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          - seberegulace a sebeorganizace 

 
Osvojuje si zlomky a smíšená čísla, zvládá jejich 

převody, sčítá a odčítá zlomky. 
Vypočítá zlomek z celku a zlomek jako část celku. 

Zlomky, smíšená čísla 
 převody 
 sčítání a odčítání 
 vztah zlomek-celek 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Čte desetinná čísla, zná jejich zápis, 
sčítá, odčítá a násobí desetinná čísla, 

zaokrouhluje desetinná čísla na desetiny, setiny, 
tisíciny. 

 
Desetinná čísla 

 sčítání a odčítání 
 násobení a zaokrouhlování               

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Řeší  slovní úlohy  
vedoucí maximálně ke dvěma početním výkonům i 

s desetinnými čísly. 

Řešení slovních úloh 
 jednoduché slovní úlohy 
 složené slovní úlohy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a   
                 rozhodovací dovednosti 

Provádí odhad výsledku na 1 000  000,  
zaokrouhluje čísla. 

Odhady výsledku OSV MR- řešení problémů a 
     rozhodovací dovednosti 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 
času a objemu i s desetinnými čísly, 

Osvojuje si a převádí jednotky obsahu. 

Převody jednotek  
 délka, hmotnost, objem (i s desetinnými 

čísly) 
 jednotky obsahu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zvládá početní úkony  s penězi do 1000 000. 

 
Manipulace s penězi 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Vyhledává a třídí data podle návodu, 

vypočítá aritmetický průměr. 

 
Práce s daty 

 výpočet aritmetického průměru 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání              
  SV MR - řešení problémů a   
             rozhodovací dovednosti 
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Doplňuje do tabulek údaje, orientuje se v tabulce, 
řeší příklady závislostí z praktického života. 

 
Práce s tabulkami 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
OSV MR- řešení problémů a 
         rozhodovací dovednosti 

Geometrie v rovině a prostoru 
 

Používá všechny rýsovací potřeby a pomůcky. 
 

 
Rýsování  

 rýsovací potřeby a pomůcky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Narýsuje úhel dané velikosti, 

měří úhel,  
sestrojí čtyřúhelník pomocí úhloměru. 

Úhel 
 velikost úhlu ( vyznačování, měření a 

konstrukce) 
 konstrukce čtyřúhelníka 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Zná vlastnosti rovnoběžníků (čtverec, obdélník, 
kosočtverec, kosodélník) a lichoběžníka, 

rýsuje rovnoběžníky a lichoběžník, 
načrtne základní tělesa, 

zobrazí síť krychle a kvádru. 

Rovinné útvary 
 vlastnosti a rýsování  rovnoběžníků a 

lichoběžníka 
 náčrt základních těles 
 síť krychle a kvádru 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
OSV MR- řešení problémů a   
                  rozhodovací dovednosti 

 
Vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, 

obdélníka a kruhu,  
povrch krychle a kvádru. 

Obvod a obsah  
 trojúhelník, čtverec, obdélník 
 obvod kruhu 

Povrch  
 krychle, kvádr 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Aplikační úlohy 
 

Řeší praktické úlohy z běžného života. 
 

Řešení praktických úloh 
OSV MR- řešení problémů a   
           rozhodovací dovednosti 

 
Hledá různá řešení předložených situací. 

 
Řešení situací 

OSV MR- řešení problémů a   
           rozhodovací dovednosti 

V praktických úlohách aplikuje poznatky a 
dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí. 

Aplikace poznatků  
 praktické úlohy 

OSV MR- řešení problémů a   
                 rozhodovací dovednosti 

 
Využívá prostředky výpočetní techniky při řešení 

úloh. 

 
Řešení úloh pomocí výpočetní techniky 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
OSV MR- řešení problémů a   
      rozhodovací dovednosti 

 
 
Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace                                                                                                                               Ročník :                 9. 
Předmět:                 Matematika                                                                                                                                                    Časová dotace:  5 hodin 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Číslo a početní operace 

Čte, píše, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru 
do 1 000 000 na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, 

statisíce. 

Čísla do 1 000 000 
 porovnávání  
  zaokrouhlování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Zvládá orientaci na číselné ose v oboru do 
1000 000. 

Orientace na číselné ose OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Sčítá a odčítá zpaměti i písemně v oboru do 
 1 000 000. 

Sčítání a odčítání do 1 000 000 
 pamětné a písemné 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
 

Písemně násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se 
zbytkem. 

Písemné násobení 
 víceciferného čísla jednociferným a 

dvojciferným činitelem 
Písemné dělení  

 dvojciferným dělitelem bez i se zbytkem 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        - seberegulace a sebeorganizace 

 
Pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá 
vyjádření vztahu celek-část (zlomek, desetinné 

číslo, procento). 

Zlomky, smíšená čísla, procenta 
 převody 
 sčítání a odčítání 
 vztah část-celek  
 jedno procento, procentová část 

 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí 

s nimi základní početní operace. 

Desetinná čísla 
 sčítání, odčítání, násobení 
 dělení, dělení desetinným číslem  
 zaokrouhlování 

 

 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Řeší  jednoduché slovní úlohy na procenta. 

Řešení slovních úloh 
 výpočty s procenty 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a   
                 rozhodovací dovednosti 

Provádí odhad výsledku na 1000 000, 
 zaokrouhluje čísla. 

Odhady výsledku OSV MR- řešení problémů a 
         rozhodovací dovednosti 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 
času, obsahu a objemu.  

Převody jednotek  
 délka, hmotnost, objem (i s desetinnými 

čísly) 
 jednotky obsahu a  objemu těles 
 vztah dm3=litr 

 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zvládá početní úkony  s penězi. 

 
Manipulace s penězi 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Používá měřítko mapy a plánu. 

 
Měřítko mapy a plánu 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Vyhledává, třídí a porovnává data, 
vypočítá aritmetický průměr, 
užívá dělení v daném poměru. 

Práce s daty 
 výpočet aritmetického průměru 
 dělení v daném poměru 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání              
OSV MR - řešení problémů a   
            rozhodovací dovednosti 
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Doplňuje do tabulek údaje, orientuje se v tabulce,  

vypracuje jednoduchou tabulku. 

 
Práce s tabulkami 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
OSV MR- řešení problémů a 
       rozhodovací dovednosti 

Geometrie v rovině a prostoru 
Umí zacházet s rýsovacími  
pomůckami a potřebami. 

Rýsování  
 rýsovacími potřeby a pomůcky 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Vyznačí, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché 

konstrukce. 

Úhel 
 velikost úhlu ( vyznačování, měření a 

konstrukce) 
 konstrukce čtyřúhelníka 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná a rýsuje základní rovinné útvary, zobrazí 

jednoduchá tělesa. 

Rovinné útvary 
 vlastnosti a rýsování  rovnoběžníků a 

lichoběžníka 
 náčrt základních těles 
 síť krychle, kvádru a válce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
OSV MR- řešení problémů a   
         rozhodovací dovednosti 

 
Vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, 

obdélníka a kruhu,  
povrch a objem krychle, kvádru a válce. 

 

Obvod a obsah 
 trojúhelník, čtverec, obdélník 
 obvod kruhu  

Objem a povrch 
 krychle, kvádr, válec 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Aplikační úlohy 
 

Samostatně řeší praktické úlohy. 
 

Řešení praktických úloh 
OSV MR- řešení problémů a 
         rozhodovací dovednosti 

 
Hledá různá řešení předložených situací. 

 
Řešení situací 

OSV MR- řešení problémů a   
         rozhodovací dovednosti 

V praktických úlohách aplikuje poznatky a 
dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí. 

 Aplikace poznatků 
 praktické úlohy 

OSV MR- řešení problémů a   
           rozhodovací dovednosti 

Využívá prostředky výpočetní techniky při řešení 
úloh. 

Řešení úloh pomocí výpočetní techniky 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
OSV MR- řešení problémů a rozhodovací dovednosti   

 
 
 

Matematika 2. stupeň - přehled 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
Číslo a početní operace 

Čte, píše, porovnává a zaokrouhluje 
čísla v oboru do 10 000 na desítky, 

stovky, tisíce. 

Čte, píše, porovnává a zaokrouhluje 
čísla v oboru do 1000 000 na desítky, 

stovky, tisíce, desetitisíce. 

Čte, píše, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1000 000 na desítky, 
stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce. 

 
Zvládá orientaci na číselné ose 

v oboru do 10 000. 
Zvládá orientaci na číselné ose v oboru  

do 1000 000. 
Zvládá orientaci na číselné ose v oboru do 1000 000. 

 
Sčítá a odčítá zpaměti i písemně 

v oboru do 10 000 bez i s přechodem 
desítky. 

 
Sčítá a odčítá zpaměti i písemně v oboru do 1000 000. 

 
 

Násobí a dělí do 100, určí nejbližší 
menší násobek, dělí se zbytkem 

v oboru do 100. 

Násobí a dělí 10, 100, 1000, 
písemně násobí trojciferná čísla 
jednociferným i dvojciferným 

činitelem, 
písemně dělí jednociferným dělitelem 

bez i se zbytkem. 

Písemně násobí víceciferná čísla 
jednociferným i dvojciferným 

činitelem, 
písemně dělí víceciferná čísla 

dvojciferným dělitelem bez i se 
zbytkem. 

 
Písemně násobí a dělí víceciferná čísla, 

dělí se zbytkem. 

  Osvojuje si zlomky a smíšená čísla, 
zvládá jejich převody, sčítá a odčítá 

zlomky. 
Vypočítá zlomek z celku a zlomek 

jako část celku. 

 
Pracuje se zlomky a smíšenými čísly, 
používá vyjádření vztahu celek-část 
(zlomek, desetinné číslo, procento). 

 
  Čte desetinná čísla, zná jejich zápis, 

sčítá, odčítá a násobí desetinná čísla, 
zaokrouhluje desetinná čísla na 

desetiny, setiny, tisíciny. 

 
Čte desetinná čísla, zná jejich zápis a 

provádí s nimi základní početní 
operace. 

 
Řeší  slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 10 000, na 

násobení a dělení v oboru do 100. 

Řeší  slovní úlohy na sčítání, odčítání, 
násobení a dělení v oboru do 

1000 000, 
řeší úlohy vedoucí maximálně ke 

dvěma početním výkonům. 

 
Řeší  slovní úlohy  

vedoucí maximálně ke dvěma 
početním výkonům i s desetinnými 

čísly. 

 
Řeší jednoduché slovní úlohy na 

procenta. 
 

Provádí odhad výsledku do 10 000, 
zaokrouhluje čísla. 

Provádí odhad výsledku na 10 000, 
zaokrouhluje čísla. 

 
Provádí odhad výsledku na 1000 000, zaokrouhluje čísla. 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
Užívá a ovládá převody jednotek 

délky, hmotnosti a času, osvojuje si 
jednotky objemu. 

Převody uplatňuje ve slovních 
úlohách. 

Užívá a ovládá převody jednotek 
délky, hmotnosti, času a objemu. 
Převody uplatňuje na praktických 

příkladech u násobení a dělení 10, 100, 
1000. 

Užívá a ovládá převody jednotek 
délky, hmotnosti, času a objemu i 

s desetinnými čísly, 
osvojuje si a převádí jednotky obsahu. 

 

 
Užívá a ovládá převody jednotek 
délky, hmotnosti, času, obsahu a 

objemu. 

Uplatňuje matematické znalosti při 
manipulaci s penězi do 10 000. 

Uplatňuje matematické znalosti při 
manipulaci s penězi do 1000 000. 

Zvládá početní úkony  s penězi do 
1000 000. 

Zvládá početní úkony  s penězi. 

    
Používá měřítko mapy a plánu.  

 
Vyhledává a třídí data podle návodu. 

Vyhledává a třídí data podle návodu, 
osvojuje si výpočet aritmetického 

průměru. 

 
Vyhledává a třídí data podle návodu, 

vypočítá aritmetický průměr. 

Vyhledává, třídí a porovnává data, 
vypočítá aritmetický průměr, 
užívá dělení v daném poměru. 
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Doplňuje do tabulek údaje, orientuje se v  tabulce, řeší příklady závislostí z praktického života. 

 
 

 
Doplňuje do tabulek údaje, orientuje se 

v tabulce,  
vypracuje jednoduchou tabulku. 

 
Geometrie v rovině a prostoru 

Používá pravítko a kružítko 
k jednoduchým konstrukcím 

 ( přenášení, porovnávání, grafický 
součet, střed a osa úseček, osová 

souměrnost). 

 
Používá pravítko , kružítko a úhloměr 

k jednoduchým konstrukcím. 
 

 
Používá všechny rýsovací potřeby a 

pomůcky 
 

 
Umí zacházet s rýsovacími 
pomůckami a potřebami. 

Odhaduje délku úsečky, určí délku 
lomené čáry, sestrojí grafický součet 

a rozdíl úseček. 

Odhaduje délku úsečky, určí délku 
lomené čáry, graficky sčítá a odčítá 

úsečky. 

  

 
Vyznačí, narýsuje a popíše úhel, 
rozliší úhel pravý, tupý, ostrý a 

přímý, sestrojí pravý úhel pomocí 
kružítka, 

narýsuje osu úhlu.  

 
Narýsuje úhel dané velikosti, 

měří úhel, sestrojí  úhel o velikosti 
60°, 120°a 30°pomocí kružítka a 

pravítka. 

 
Narýsuje úhel dané velikosti, 

měří úhel,  
sestrojí čtyřúhelník pomocí úhloměru. 

 
Vyznačí, rýsuje a měří úhly, 

provádí jednoduché konstrukce. 

 
Narýsuje trojúhelník podle věty sss, 

čtverec, obdélník, kružnici. 

 
Rozliší trojúhelník podle velikosti 

stran  (rovnoramenný, rovnostranný, 
různostranný), podle velikosti úhlu 
(pravoúhlý, ostroúhlý, tupoúhlý), 
zná a narýsuje výšku trojúhelníka, 

sestrojí pravidelný šesti a osmiúhelník, 
pojmenuje modely základních těles. 

 
Zná vlastnosti rovnoběžníků (čtverec, 
obdélník, kosočtverec, kosodélník) a 

lichoběžníka, 
rýsuje rovnoběžníky a lichoběžník, 

načrtne základní tělesa, 
zobrazí síť krychle a kvádru. 

 
Zná a rýsuje základní rovinné útvary, 

zobrazí jednoduchá tělesa. 
 

  
Vypočítá obvod trojúhelníka, čtverce, 

obdélníka. 

 
Vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, 

čtverce, obdélníka a kruhu, 
povrch krychle a kvádru. 

 
Vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, 

čtverce, obdélníka a kruhu,  
povrch a objem krychle, kvádru a 

válce. 
Aplikační úlohy 

 
Řeší praktické úlohy z běžného života. 

 
Samostatně řeší praktické úlohy. 

 
Hledá různá řešení předložených situací. 

 
V praktických úlohách aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí. 

Umí používat kalkulátor pro kontrolu výsledků základních početních operací, 
pracuje s výukovými programy . 

 
Využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh. 

 
 

Průřezová témata - přehled  
 

 
Průřezová témata 

 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
 
 

ŘÝSOVÁNÍ 
 

2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je v 8.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Rýsování. 
Vyučovací předmět je v těchto ročnících posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 2 hodiny týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 umět zacházet s rýsovacími potřebami a pomůckami 
 číst a rozumět jednoduchým technickým výkresům 
 sestrojit základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti 
 načrtnout základní tělesa a sestrojit jejich sítě 
 používat technické písmo 

 
Charakteristika výuky 
 
Rýsování  učí žáky pracovat s měřítkem, rýsovat různé druhy čar, znát a používat technické písmo, kreslit náčrty, sítě těles. 
Prohlubuje učivo geometrie v rovině a prostoru geometrickými konstrukcemi. Seznamuje žáky se základy pravoúhlého promítání a kótování. 
Tyto poznatky se stávají pro žáky výhodou při profesním uplatnění. 



Pro konkretizace úkolů používáme názorných ukázek a vyhledávání daných jevů v běžném životě. Po vypracování zadaného úkolu žáci posuzují 
vlastní práci a srovnávají s prací ostatních. 
Rýsování u žáků rozvíjí představivost, systematičnost, přesnost, pečlivost a koncentraci. 
Předmět Rýsování se opírá o poznatky žáků získané v tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru a dále je rozvíjí. 
Využíváme především metody samostatné práce žáků. Dalšími metodami jsou: 

 skupinové vyučování 
 individuální přístup 
 frontální výuka 
 syntéza a analýza informací 
 práce v počítačové učebně 

 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáky k: 

 vytváření prostorové představivosti 
 zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích technik 
 rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů 
 rozvíjení samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly 

 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Znázorňování základních skladebních dvojic. 
 
Matematika 
Využívání technického písma k popisu geometrických konstrukcí. 
 
Zeměpis 
Používání měřítka. 
 
Výtvarná výchova 
Možnost využití prostorové představivosti při tvorbě. 
 
 
Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace                                                                                                                      Ročník :                     8. 
Předmět:                 Rýsování                                                                                                                                                Časová dotace:  0 + 1 hodina 
 

 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Kótuje délky, průměry, úhly, oblouky, díry a jejich 

rozteče. 

Technické výkresy 
 používání rýsovacích potřeb 
 kótování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 

 
 

Sestrojí základní rovinné útvary v osové 
souměrnosti. 

Rovinné útvary 
 osa souměrnosti, úhlopříčky, kolmice, 

střed a osa úsečky, dělení úsečky 
 osa úhlu, dělení úhlu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
 

 
Rýsuje plošné sítě. 

Základních tělesa 
 plošné sítě 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
      - seberegulace a sebeorganizace 

 
Seznamuje se s technickým písmem. 

 
Technické písmo 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
       - seberegulace a sebeorganizace 

 
 
Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace                                                                                                                   Ročník :                     9. 
Předmět:                 Rýsování                                                                                                                                                 Časová dotace:  0 + 1 hodina 
 

 
Školní výstupy 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům 

Technické výkresy 
 kreslení a kótování strojních součástí (ve 

stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu 
 složená tělesa 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Sestrojí základní rovinné útvary ve středové a 

osové souměrnosti. 

Rovinné útvary 
 pravoúhlé promítání, sdružené průměty 
 půdorys a bokorys těles 
 středová a osová souměrnost 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
        MR - řešení problémů a        
                     rozhodovací dovednosti 

 
Načrtne základní tělesa a sestrojí jejich sítě. 

Základní tělesa  
 náčrt a sestrojení jejich sítí (krychle, 

kvádr, koule, válec, jehlan ) 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

      - seberegulace a sebeorganizace 
 

Používá technické písmo. 
Technické písmo 

 pracovní listy 
 technické výkresy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

      - seberegulace a sebeorganizace 
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Rýsování 2. stupeň - přehled 

 
 

8. ročník 
 

 
9. ročník 

 
 

Kótuje délky, průměry, úhly, oblouky, díry a jejich rozteče. 
 

Čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům. 
 

Sestrojí základní rovinné útvary v osové souměrnosti. 
 

Sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti. 
 

Rýsuje plošné sítě. 
 

Načrtne základní tělesa a sestrojí jejich sítě. 
 

Seznamuje se s technickým písmem. 
 

Používá technické písmo. 

 
 

Průřezová témata - přehled  

 

 
Průřezová témata 

 

 
8. ročník 

 
9.ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
 

 
5.3    INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 
Vzdělávací oblast  Informační a komunikační technologie  zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, 
zejména textovým editorem, manažerem souborů, dostupnými výukovými, vzdělávacími, zábavnými a kreslicími programy, webovým prohlížečem 
a elektronickou poštou. 
Žáci si prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy v ostatních vzdělávacích oborech osvojují obsluhu počítače na elementární 
uživatelské úrovni. 
Získané dovednosti se stávají pro žáky výhodou v praktickém životě i při pracovním uplatnění. 
 
 
 

INFORMATIKA 
 

2. období 
 

Vzdělávací oblast je ve 4.- 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. 
Vyučovací předmět má v tomto období časovou dotaci 2 hodiny týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 ovládat základní obsluhu počítače 
 pracovat s výukovými a zábavnými programy podle pokynu 
 dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 

 
Charakteristika výuky 
 
Informatika  se zaměřuje na poznání základních částí počítače a jednotlivých komponentů. 
Učí žáky základní uživatelské obsluze počítače. Seznamuje je s textovým editorem, výukovými, zábavnými a kreslicími programy. Vede je 
k dodržování pravidel bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou a jejím využitím v praktickém životě. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáky k: 
 

 poznávání možností výpočetní techniky, osvojení dovedností práce s počítačem 
 rozvíjení myšlení a logického uvažování 
 samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení 
 osvojení zásad bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky 

 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Psaní a čtení v textovém editoru, používání klávesnice. Využívání výukových programů. 
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Matematika 
Procvičování pomocí výukových programů, práce s čísly na klávesnici. 
 
Přírodověda, vlastivěda 
Práce se zábavnými a výukovými programy. 
 
Výtvarná výchova 
Využívání kreslicích programů. 
 
Vzdělávací oblast:  Informační a komunikační technologie                                                                                                         Ročník :                 4. 
Předmět:                 Informatika                                                                                                                                                  Časová dotace:  1 hodina 

 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Zvládá zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do 

sítě, odhlášení ze sítě. 

 
Základní uživatelská obsluha počítače 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 

Pracuje s výukovými, zábavnými a kreslicími 
programy podle pokynu. 

 
 
 

Výukové, zábavné a kreslicí programy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - kreativita 
         SR - spolupráce a soutěživost 
       MR - řešení problémů a        
                 rozhodovací dovednosti 
 

 
Dodržuje zásady bezpečnosti práce s výpočetní 

technikou. 

 
Zásady bezpečnosti práce  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
       - seberegulace a sebeorganizace 

 

 
 
Vzdělávací oblast:  Informační a komunikační technologie                                                                                                        Ročník :                 5. 
Předmět:                 Informatika                                                                                                                                                  Časová dotace:  1 hodina 

 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Ovládá základní obsluhu počítače. 

 
Základní uživatelská obsluha počítače 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Pracuje s výukovými, zábavnými a kreslicími 
programy podle pokynu, 

opisuje jednoduchý text v textovém editoru. 

 
Výukové, zábavné a kreslicí programy 

Textový editor 
 základní práce s textem 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - kreativita 
         SR - spolupráce a soutěživost 
        MR - řešení problémů a        
                  rozhodovací dovednosti 
 

 
Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné 

práce s výpočetní technikou. 

 
Zásady bezpečnosti práce  

 prevence zdravotních rizik spojených s 
využíváním VT 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání   
                - seberegulace a sebeorganizace 

 
Informatika 1. stupeň - přehled 

 
 

4. ročník 
 

 
5. ročník 

 
 

Zvládá zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do sítě, odhlášení ze sítě. 
 

Ovládá základní obsluhu počítače. 
 

Pracuje s výukovými, zábavnými a kreslicími programy podle pokynu. 
 

Pracuje s výukovými, zábavnými a kreslicími programy podle pokynu, 
opisuje jednoduchý text v textovém editoru. 

 
Dodržuje zásady bezpečnosti práce s výpočetní technikou. 

 
Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou. 

 
Průřezová témata - přehled  

 
 

Průřezová témata 
 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 
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INFORMATIKA 

 
2. stupeň 

 
Vzdělávací oblast je v 6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. 
Vyučovací předmět má na 2. stupni časovou dotaci 4 hodiny týdně. 
 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 ovládat základy psaní  na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem, využívat vhodné aplikace 
 zvládat práci s výukovými programy 
 vyhledat potřebné informace na internetu 
 dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 
 osvojit si základy elektronické komunikace 

 
 
 
Charakteristika výuky 
 
Výuka Informatiky  umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, zpracovat 
získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. 
Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění v životě a rozvíjení zájmových činností. 
Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací a jejich zpracování umožňuje využití většího počtu dat a informací bez zatížení paměti a 
vhodně doplňuje běžné učební texty a pomůcky. 
Dovednosti získané v tomto vyučovacím předmětu umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech celého základního vzdělávání a 
stávají se jejich součástí. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáky k: 
 

 poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem 
 rozvoji myšlení a logického uvažování 
 vyhledávání a využívání potřebných informací 
 sebevzdělávání a ke komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky 
 samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení 
 získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu 
 využívání možnosti počítače k prezentaci výsledků své práce 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Znalosti a dovednosti jsou využívány téměř ve všech předmětech. 
 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Informační a komunikační technologie                                                                                                      Ročník:                     6. 
Předmět:                  Informatika                                                                                                                                                Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Pracuje s textovým editorem, vytvoří, otevře a 
uloží soubor, opíše text, píše text podle diktátu. 

 
Práce s textovým editorem 

 vytvoření, otevření a uložení souboru 
 opis a diktát textu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Pracuje s výukovými programy. 
 

 
Práce s výukovými programy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací    
                 dovednosti 

 
 

Osvojuje si práci s internetem. 
 

 
Práce s internetem 

 vyhledávání informací 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací    
                 dovednosti 
MV        - interpretace vztahu mediálních 
                 sdělení a reality       

 
Dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 

technikou. 
 
 

 
Bezpečnost práce 

 zásady a pravidla 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
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Osvojuje si základy práce s elektronickou poštou. 
 

 
 
 

Elektronická komunikace 
 základní funkce Outlooku 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - poznávací schopnosti  
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace  
 MKV     - multikulturalita  
 MV       - kritické čtení a vnímání 
                 mediálních sdělení 
              - interpretace vztahu mediálních 
                sdělení a reality        

 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Informační a komunikační technologie                                                                                                      Ročník:                     7. 
Předmět:                  Informatika                                                                                                                                                Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Pracuje s textovým editorem, vytvoří složku, uloží 
soubor do složky, vkládá do souboru kliparty. 

 

 
Práce s textovým editorem 

 složka a soubor 
 klipart 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pracuje s výukovými programy. 

 

 
Práce s výukovými programy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací    
                 dovednosti 

 
 

Vyhledá potřebné informace na internetu. 
 

 
Práce s internetem 

 vyhledávání informací 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací    
                 dovednosti 
MV        - interpretace vztahu mediálních 
                 sdělení a reality       

 
Dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 

technikou. 
 

 
Bezpečnosti práce 

 zásady a pravidla 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
 
 
 

Využívá elektronickou poštu ke komunikaci. 
 

 
 
 

Elektronická komunikace 
 elektronická pošta 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - poznávací schopnosti  
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace  
 MKV    - multikulturalita  
 MV       - kritické čtení a vnímání 
                 mediálních sdělení 
              - interpretace vztahu mediálních 
                sdělení a reality      
               

 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Informační a komunikační technologie                                                                                                      Ročník:                     8. 
Předmět:                  Informatika                                                                                                                                                Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Pracuje s textovým editorem 
v součinnosti s Outlookem, upravuje, 

ukládá, vkládá, přijímá a odesílá soubory. 
 

 
Práce s textovým editorem 

 příjem a odesílání souborů  

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pracuje s výukovými programy. 

 

 
Práce s výukovými programy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací    
                 dovednosti 

 
 

Vyhledá potřebné informace na internetu. 
 

 
Práce s internetem 

 vyhledávání informací 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací    
                 dovednosti 
MV        - interpretace vztahu mediálních 
                 sdělení a reality       

 
Dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 

technikou. 
 
 

 
Bezpečnost práce 

 zásady a pravidla 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
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Osvojuje si další možnosti elektronické 
komunikace. 

 

 
 

Elektronická komunikace 
 vlastní e-mailový účet 
 ICQ 
 Skype 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - poznávací schopnosti  
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace  
 MKV    - multikulturalita  
 MV       - kritické čtení a vnímání 
                 mediálních sdělení 
              - interpretace vztahu mediálních 
                sdělení a reality       

 
 
Vzdělávací oblast:   Informační a komunikační technologie                                                                                                      Ročník:                     9. 
Předmět:                  Informatika                                                                                                                                                Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 
Ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské 
úrovni práci  s textovým editorem, využívá vhodné 

aplikace. 
 

 
Práce s textovým editorem 

 seznámení s grafickým editorem Excel 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zvládá práci s výukovými programy. 

 

 
Práce s výukovými programy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací    
                 dovednosti 

 
 

Vyhledá a třídí potřebné informace z internetu. 
 

 
Práce s internetem 

 vyhledávání a třídění informací 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací    
                 dovednosti 
MV         - interpretace vztahu mediálních 
                  sdělení a reality       

 
Dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 

technikou. 

 
Bezpečnost práce 

 zásady a pravidla 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
 
 
 

Osvojí si základy elektronické komunikace. 
 

 
 
 

Elektronická komunikace 
 počítačové viry, spamy 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - poznávací schopnosti  
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace  
 MKV     - multikulturalita  
 MV       - kritické čtení a vnímání 
                 mediálních sdělení 
               - interpretace vztahu mediálních 
                 sdělení a reality           
          

 
 

Informatika  2. stupeň - přehled 
 
 

6. ročník 
 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
Pracuje s textovým editorem, vytvoří, 
otevře a uloží soubor, opíše text, píše 

text podle diktátu. 

 
Pracuje s textovým editorem, vytvoří 

složku, uloží soubor do složky, vkládá 
do souboru kliparty. 

 
Pracuje s textovým editorem 

v součinnosti s Outlookem, upravuje, 
ukládá, vkládá, přijímá a odesílá 

soubory. 
 

 
Ovládá základy psaní na klávesnici, na 

uživatelské úrovni práci  s textovým 
editorem, využívá vhodné aplikace. 

 
Pracuje s výukovými programy. 

 

 
Zvládá práci s výukovými programy. 

 
 

Osvojuje si práci s internetem. 
 

 
Vyhledá potřebné informace na internetu. 

 
Vyhledá a třídí potřebné informace z 

internetu. 
 

 
Dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou. 

 
 

Osvojuje si základy práce 
s elektronickou poštou. 

 

 
Využívá elektronickou poštu ke 

komunikaci. 
 

 
Osvojuje si další možnosti 
elektronické komunikace. 

 

 
Osvojí si základy elektronické 

komunikace. 

 
 



 55

 
Průřezová témata - přehled 

 
 

Průřezová témata 
 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MKV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
 

 
5.4    ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 
Vzdělávací oblast  Člověk a jeho svět  rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. 
 
Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat 
v běžném životě. 
 
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné zemi a k nejbližšímu okolí. 
 
Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého životního stylu. 
 
Osvojují si a upevňují vhodné chování a jednání mezi lidmi, učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci a tolerovat je, navzájem si pomáhat a 
spolupracovat. 
 
Vzdělávací obor oblasti  Člověk a jeho svět  je členěn do tematických okruhů: 
 

 Místo, kde žijeme 
 Lidé kolem nás 
 Lidé a čas 
 Rozmanitost přírody 
 Člověk a jeho zdraví 

 
Vzdělávací oblast je důležitou složkou počátečního vzdělávání a je základem pro výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a 
příroda a Člověk a zdraví.  
 
 

PRVOUKA 
 

  1. období 
 
Vzdělávací oblast je v 1.-3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Prvouka. 
Vyučovací předmět  má v tomto období časovou dotaci 6 hodin týdně. 
 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 

Místo, kde žijeme 
 

Žák by měl: 
 zvládnout orientaci  v okolí svého bydliště a v okolí školy 
 popsat a zvládat cestu do školy 
 znát nejvýznamnější místa v okolí 

 
 
 

Lidé kolem nás 
 

Žák by měl: 
 znát role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišovat blízké 

příbuzenské vztahy 
 mít osvojené základy společenského chování 
 projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 

nedostatkům 
 pojmenovat nejběžnější povolání a pracovní činnosti 
 vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi 

 
 

Lidé a čas 
 

Žák by měl: 
 zvládnout jednoduchou orientaci v čase 
 poznat, kolik je hodin 
 znát rozvržení svých denních činností 
 rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
 poznávat různé lidské činnosti 
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Rozmanitost přírody 
 

Žák by měl: 
 popsat a porovnat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 
 poznat nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat 
 pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a poznat rozdíly mezi 

dřevinami a bylinami 
 uplatňovat základní zásady chování v přírodě 
 provádět jednoduché pokusy se známými látkami 

 
 
 
 

Člověk a jeho zdraví 
 

Žák by měl: 
 uplatňovat hygienické návyky a zvládat sebeobsluhu 
 dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a 

zdraví jiných 
 uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce 
 pojmenovat hlavní části lidského těla 
 dokázat sdělit své zdravotní potíže a pocity 
 zvládnout ošetření drobných poranění 

 
 
Charakteristika výuky 
 
V tomto období se výuka opírá především o zkušenosti žáků. Vyučování řídíme tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům zejména na základě 
vlastních činností a přímého pozorování. 
Různé věci a jevy žáci pozorují např. na vycházkách, při jednoduchých pokusech a při zacházení s různými předměty a nástroji. 
Výsledky pozorování žáci zaznamenávají různými způsoby (výtvarně i písemně). 
U žáků podněcujeme jejich aktivitu. Využíváme co nejvíce regionálních přírodních i společenských prvků. 
Výuku vhodně doplňujeme obrazy, výukovými programy apod. 
 
V tematickém okruhu  Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nejbližší okolí, orientovat se v něm a cítit se v něm bezpečně. 
Postupně poznávají  nejbližší okolí místa bydliště a školy. 
 
V tematickém okruhu  Lidé kolem nás  se žáci učí základům společenského chování  a jednání. Uvědomují si, že lidé se od sebe navzájem liší a učí 
se tolerovat odlišnosti mezi lidmi. 
 
V tematickém okruhu  Lidé a čas  se žáci učí orientovat v čase a určovat ho. Rozlišují přítomnost, minulost a budoucnost. 
 
V tematickém okruhu  Rozmanitost přírody  se žáci seznamují  se změnami v přírodě v průběhu roku. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, jak je 
důležitá ochrana životního prostředí. 
 
V tematickém okruhu  Člověk a jeho zdraví  žáci poznávají sami sebe, seznamují  se se svým tělem, učí se dodržovat správné hygienické návyky. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáky k: 
 

 vytváření základních pracovních návyků 
 zájmu o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žijeme 
 vytváření pozitivního vztahu k rodině, spolužákům, škole, domovu i přírodě 
 osvojování pravidel slušného chování a jednání a vytváření pozitivních mezilidských vztahů 
 pozorování přírodních jevů 
 vytváření pozitivního vztahu k živé a neživé přírody 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Čtení textů do prvouky. 
 
Matematika 
Orientace v čase, poznávání hodin. 
 
Výtvarná výchova 
Zaznamenávání různých jevů a pozorování. 
 
Tělesná výchova 
Naučné vycházky, pobyty v přírodě. 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět                                                                                                                                      Ročník:                   1. 
Předmět:                  Prvouka                                                                                                                                                      Časová dotace:   2 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Místo, kde žijeme 

 
Orientuje se v okolí bydliště a školy. 

Domov a jeho okolí 
 okolí školy a bydliště 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Poznává významná místa v okolí. 

Obec 
 význačná místa v okolí 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Lidé kolem nás 

 
Pojmenuje rodinné příslušníky. 

Rodina 
 členové rodiny 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Osvojuje si základy společenského chování, 

rozlišuje správné a nesprávné chování. 

Společnost 
 pozdravy a oslovení 
 správné a nesprávné chování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace 

 
 

Uvědomuje si odlišnosti spolužáků. 

 
 

Vztahy mezi lidmi 

OSV SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
       MR - hodnoty, postoje, praktická etika       
MKV      - kulturní rozdíly 
               - lidské vztahy  

Pojmenuje jednoduché pracovní činnosti podle 
obrázku. 

Pracovní činnosti lidí OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Seznamuje se s možným nebezpečím při setkání 

s neznámými lidmi. 

Mimořádné události 
 setkání s neznámými lidmi 

OSV  SR - poznávací schopnosti 
OSV MR - řešení problémů a rozhodovací   
                  dovednosti 

Lidé a čas 
 

Osvojuje si jednoduchou orientaci v čase. 
Orientace v čase 

 dělení dne 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pojmenuje své denní činnosti. 

Režim dne 
 denní činnosti 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 

 
Seznamuje se s lidskou činností. 

 
Lidské činnosti 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozmanitost přírody 

 
Uvědomuje si proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích. 

Roční období 
 proměny v přírodě 
 péče o zvířata a ptáky v zimě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozezná domácí a volně žijící zvířata. 

Zvířata 
 domácí 
 volně žijící 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozliší ovoce a zeleninu. 

Rostliny 
 ovoce a zelenina 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozpozná správné a nesprávné chování lidí 

v přírodě. 

 
Ochrana přírody 

 chování v přírodě 

EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 
               - vztah člověka k prostředí 

 
Provádí jednoduchá pozorování. 

 

 
Jednoduchá pozorování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Člověk a jeho zdraví 
 
 

Osvojuje si hygienické návyky a sebeobsluhu. 

Péče o zdraví 
 osobní hygiena 
 zdravá strava 
 pitný režim 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Osvojuje si zásady bezpečného chování pro zdraví 

své i zdraví jiných. 

 
Ochrana zdraví 

 bezpečné chování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 

 
Seznamuje se s možným nebezpečím pro chodce. 

Silniční provoz 
 bezpečnost silničního provozu pro chodce 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
Pojmenuje hlavní části lidského těla. 

Lidské tělo 
 hlavní části 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Pojmenuje některá dětská onemocnění a popíše 
návštěvu u lékaře. 

Nemoci 
 chování v době nemoci  

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Ošetřuje drobná  simulovaná poranění. 

 
První pomoc 

 předcházení úrazům 
 drobné úrazy a jejich ošetření 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
         MR - řešení problémů a rozhodovací   
                  dovednosti 
                - hodnoty, postoje, praktická etika    
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět                                                                                                                                      Ročník:                   2. 
Předmět:                   Prvouka                                                                                                                                                    Časová dotace:   2 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Místo, kde žijeme 
 

Orientuje se v okolí bydliště a školy, zvládá cestu 
do školy. 

Domov a jeho okolí 
 orientace v okolí školy a bydliště 
 adresa bydliště 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Poznává významná místa v okolí. 

Obec 
 význačná místa v okolí a v obci 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

Lidé kolem nás 
 

Zná role rodinných příslušníků. 
Rodina 

 role členů rodiny 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Osvojuje si základy společenského chování, 

rozlišuje správné a nesprávné chování. 

 
Společnost 

 základy společenského chování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace 

 
 

Rozpozná odlišnosti spolužáků, jejich přednosti i 
nedostatky, učí se toleranci. 

 
Vztahy mezi lidmi 

 práva a povinnosti žáků školy 

OSV SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
        MR - hodnoty, postoje, praktická etika    
MKV      - kulturní rozdíly 
               - lidské vztahy    

 
Pojmenuje jednoduché pracovní činnosti podle 

obrázku. 

Pracovní činnosti lidí 
 nejběžnější povolání 
 povolání rodičů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Seznamuje se s možným nebezpečím při setkání 

s neznámými lidmi. 

 
Mimořádné události 

 setkání s neznámými lidmi 

OSV  SR - poznávací schopnosti 
OSV MR - řešení problémů a rozhodovací   
                  dovednosti 

Lidé a čas 
 

Osvojuje si jednoduchou orientaci v čase. 
Orientace v čase 

 dny v týdnu 
 týden 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pojmenuje své denní činnosti. 

Režim dne 
 denní činnosti 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 

 
Seznamuje se s lidskou činností. 

Lidské činnosti  
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Rozmanitost přírody 
 

Vnímá proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích. 

Roční období 
 proměny v přírodě 
 péče o zvířata a ptáky v zimě 
 sezónní práce na poli 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozezná domácí a volně žijící zvířata. 

Zvířata 
 domácí 
 volně žijící 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny. 

Rostliny 
 základní druhy ovoce 
 základní druhy zeleniny 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozpozná správné a nesprávné chování lidí 

v přírodě. 

 
Ochrana přírody 

 chování k přírodě 

EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 
               - vztah člověka k prostředí 

Provádí jednoduchá pozorování. Jednoduchá pozorování OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
Člověk a jeho zdraví 

 
 

Osvojuje si hygienické návyky a sebeobsluhu. 

Péče o zdraví 
 osobní hygiena 
 zdravá strava 
 pitný režim 
 aktivní pohyb 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Osvojuje si zásady bezpečného chování pro zdraví 

své i zdraví jiných. 

 
Ochrana zdraví 

 bezpečné chování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 

Seznamuje se se základními pravidly silničního 
provozu pro chodce. 

Silniční provoz 
 pravidla silničního provozu pro chodce 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
Pojmenuje hlavní části lidského těla. 

Lidské tělo 
 hlavní části 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pojmenuje některá dětská onemocnění a popíše 

návštěvu u lékaře. 

Nemoci 
 chování v době nemoci  
 běžné nemoci a jejich prevence 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Ošetřuje drobná  simulovaná poranění. 

 
První pomoc 

 předcházení úrazům 
 drobné úrazy a jejich ošetření 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací   
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika    
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět                                                                                                                                     Ročník:                   3. 
Předmět:                   Prvouka                                                                                                                                                    Časová dotace:   2 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Místo, kde žijeme 
 

Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí 
školy, popíše a zvládá cestu do školy. 

Domov a jeho okolí 
 orientace v okolí školy a bydliště 
 cesta do školy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Zná nejvýznamnější místa v okolí. 

Obec a její okolí 
 význačná místa v okolí a v obci 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

Lidé kolem nás 
 
 

Zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi. 

Rodina 
 role členů rodiny 
 příbuzenské vztahy 
 život v rodině 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Má osvojeny základy společenského chování. 

Společnost 
 základy společenského chování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
 

Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich 
přednostem i nedostatkům. 

 
Vztahy mezi lidmi 

 práva a povinnosti žáků školy 
 mezilidské vztahy 

OSV SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
        MR - hodnoty, postoje, praktická etika    
MKV      - kulturní rozdíly 
               - lidské vztahy     

 
Pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní 

činnosti. 

Pracovní činnosti lidí 
 základní lidské profese 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Ví, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi. 

Mimořádné události 
 setkání s neznámými lidmi 
 chování v krizových situacích 

OSV  SR - poznávací schopnosti 
OSV MR - řešení problémů a rozhodovací   
                  dovednosti 

Lidé a čas 
 

Zvládá jednoduchou orientaci v čase, poznává, 
kolik je hodin s přesností na celé a půlhodiny. 

Orientace v čase 
 den, týden, měsíc, rok 
 kalendář 
 určování času 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná rozvržení svých denních činností. 

Režim dne 
 denní činnosti 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 

 
Rozliší děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

Současnost a minulost 
 tradiční lidové svátky 
 proměny způsobu života 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Poznává různé lidské činnosti. Lidské činnosti OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
Rozmanitost přírody 

 
Popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích. 

Roční období 
 znaky ročních období 
 chování živočichů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících 

zvířat. 

Zvířata 
 domácí 
 volně žijící 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a 

pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami. 

Rostliny 
 ovoce a zelenina 
 byliny a dřeviny 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Uplatňuje základní zásady  chování v přírodě. 

Ochrana přírody 
 chování k přírodě 
 péče o životní prostředí 

EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 
               - vztah člověka k prostředí 

Provádí jednoduché pokusy se známými látkami. Jednoduchá pozorování OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
Člověk a jeho zdraví 

 
Uplatňuje hygienické návyky a zvládá 

sebeobsluhu. 

Péče o zdraví 
 osobní hygiena 
 denní režim a zdravá výživa 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. 

 
Ochrana zdraví 

 bezpečné chování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 

Uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro 
chodce. 

Silniční provoz 
 pravidla silničního provozu pro chodce 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
Pojmenuje hlavní části lidského těla. 

Lidské tělo 
 hlavní části 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Sdělí své zdravotní potíže a pocity. 

Nemoci 
 běžné nemoci a jejich prevence 
 základní péče o nemocného 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Zvládá ošetření drobných poranění. 

 
První pomoc 

 předcházení úrazům 
 drobné úrazy a jejich ošetření 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací   
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika    
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PŘÍRODOVĚDA 
 

2. období 
 
Vzdělávací oblast je ve  4.-5. ročníku  realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Přírodověda. 
Vyučovací předmět  má v tomto období časovou dotaci 3 hodiny týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 

 
 
 
 

Rozmanitost přírody 
 
 

Žák by měl: 
 poznat propojenost živé a neživé přírody, přizpůsobení organismů 

prostředí 
 popsat střídání ročních období 
 uvést zástupce  živočišné a rostlinné říše vyskytující se v nejbližším 

okolí a popsat jejich základní životní podmínky 
 zvládat péči o pokojové rostliny a znát způsob péče o drobná domácí 

zvířata 
 uplatňovat zásady ochrany přírody a životního prostředí 
 popsat vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit, které činnosti přírodnímu 

prostředí pomáhají a které ho poškozují 
 provést jednoduchý pokus podle návodu 

 
 
 

Člověk a jeho zdraví 
 
 

Žák by měl: 
 pojmenovat a popsat orgánové soustavy 
 rozlišit jednotlivé etapy lidského života 
 uplatňovat základní dovednosti a návyky související s preventivní 

ochranou zdraví a zdravého životního stylu 
 poskytnout první pomoc při drobných úrazech a přivolat lékařskou 

pomoc 
 mít osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

 
 
Charakteristika výuky 
 
Výuka tohoto období navazuje na výchovné a vzdělávací cíle předmětu Prvouka. 
V tomto období vycházíme z prožitků a zkušeností žáků, ale i z modelových situací  a pokusů. 
Žáci se učí pozorovat, objevovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. 
Poznávají sami sebe, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi. 
Vedeme žáky k tomu, aby informace získávali i z různých jiných informačních zdrojů (encyklopedie, jiná literatura).  
Své výsledky zaznamenávají a prezentují různými způsoby. 
Součástí výuky jsou vycházky, pobyty v přírodě apod. Ve výuce je možné realizovat krátkodobé projekty. 
V tematickém okruhu  Rozmanitost přírody  se žáci učí při praktických činnostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí  a jejich život 
a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí. 
V tematickém okruhu  Člověk a jeho zdraví  se žáci seznamují se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce, učí se dodržovat hygienické návyky a 
uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá předcházet škodlivým vlivům. 
Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně. 
 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáky k: 
 

 rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů 
 chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí 
 hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě 
 utváření pracovních návyků v samostatné i týmové práci 
 pozorování, pojmenovávání, porovnávání poznatků a zkušeností 
 poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování, vytváření pozitivního vztahu k živé a neživé přírodě  
 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
 upevňování hygienických návyků a zásad zdravého životního stylu    

 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Čtení textů, orientace v textu. 
 
Tělesná výchova 
Naučné vycházky, pobyty v přírodě. 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět                                                                                                                                       Ročník:                     4.               
Předmět:                   Přírodověda                                                                                                                                               Časová dotace:   2 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Rozmanitost přírody 
 

 
Rozlišuje přírodu živou a neživou. 

 

 
Příroda živá a neživá 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Sleduje vliv ročního období na přírodu. 

 
Roční období 

 znaky ročních období 
 změny v přírodě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Uvede zástupce živočišné říše vyskytující se 
v nejbližším okolí. 

 
Živočichové 

 zvířata v přírodě 
 hlavní části zvířecího těla 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Uvede zástupce rostlinné říše vyskytující se 
v nejbližším okolí. 

 
Rostliny 

 jehličnatý a listnatý les 
 rostliny na louce 
 rostliny na poli 
 rostliny na zahradě 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 
                - základní podmínky života   

 
 

Pečuje o pokojové rostliny a seznamuje se s péčí o 
drobná domácí zvířata. 

 
Péče o rostliny a zvířata 

 pokojové rostliny 
 drobná domácí zvířata 

 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Popíše vliv různých činností lidí na přírodu. 
 

 
Činnosti lidí 

 chráníme přírodu 
 

 
EV          - lidské aktivity a problémy  
                  životního prostředí 

 
 

Uplatňuje zásady ochrany přírody a životního 
prostředí. 

 
Ochrana přírody 

 chování k přírodě 
 péče o životní prostředí 

 

 
EV          - lidské aktivity a problémy  
                  životního prostředí 
 

 
Provádí jednoduchý pokus podle návodu. 

 
Jednoduché pokusy 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Člověk a jeho zdraví 

 
 
 

Uvědomuje si důležitost preventivní ochrany 
zdraví a zdravého životního stylu. 

 
Péče o zdraví 

 osobní hygiena a denní režim 
 zdravá výživa a vitamíny  

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
 

 
Seznamuje se s některými návykovými látkami a 

jejich nebezpečím. 

 
Ochrana zdraví 

 jedovaté zlozvyky 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   
               - psychohygiena    

 
 

Pojmenuje orgánové soustavy. 

 
Lidské tělo 

 orgánové soustavy 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Zná možná nebezpečí virových onemocnění, ví o 
obranných látkách v těle. 

 
Nemoci 

 neviditelní nepřátelé člověka 
 obranné látky 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Rozezná různé druhy úrazů, osvojuje si poskytnutí 
první pomoci při drobných úrazech.  

 
První pomoc 

 předcházení úrazům 
 drobné úrazy a jejich ošetření 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
          SR - mezilidské vztahy  
                - komunikace 
         MR - řešení problémů a rozhodovací 
                  dovednosti   
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět                                                                                                                                       Ročník:                     5.               
Předmět:                   Přírodověda                                                                                                                                               Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Rozmanitost přírody 
 

 
 

Pozná propojenost živé a neživé přírody, 
přizpůsobení organismů prostředí. 

 
Příroda živá a neživá 

 látky pevné, kapalné, plynné 
 půda 
 nerosty 
 voda, vzduch 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života 

 
 

Popíše střídání ročních období. 

 
Roční období 

 znaky ročních období 
 změny v přírodě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Uvede zástupce živočišné říše vyskytující se 

v nejbližším okolí a popíše jejich základní životní 
podmínky. 

 
Živočichové 

 domácí zvířata 
 ptáci 
 hmyz 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Uvede zástupce rostlinné říše vyskytující se 

v nejbližším okolí a popíše jejich základní životní 
podmínky. 

 
Rostliny 

 život rostlin 
 kulturní rostliny 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života 

 
Zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče 

o drobná domácí zvířata. 

 
Péče o rostliny a zvířata 

 pokojové rostliny 
 drobná domácí zvířata 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Popíše vliv činností lidí na přírodu a posoudí, které 
činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a které ho 

poškozují. 

 
Činnosti lidí 

 člověk proti přírodě 
 třídění odpadů 

 
EV          - lidské aktivity a problémy  
                  životního prostředí 

 
Uplatňuje zásady ochrany přírody a životního 

prostředí. 

 
Ochrana přírody 

 chování k přírodě 
 péče o životní prostředí 

 
EV          - lidské aktivity a problémy  
                  životního prostředí 
 

 
Provádí jednoduchý pokus podle návodu. 

 
Jednoduché pokusy 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Člověk a jeho zdraví 

 
 

Uplatňuje základní dovednosti a návyky související 
s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního 

stylu. 

 
Péče o zdraví 

 osobní hygiena a denní režim 
 zdravá výživa a vitamíny  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 

 
Má osvojeny jednoduché způsoby odmítání 

návykových látek. 

 
Ochrana zdraví 

 odmítání návykových látek 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   
               - psychohygiena    

 
 

Pojmenuje a popíše orgánové soustavy. 

 
Lidské tělo 

 kostra, svalstvo 
 orgánové soustavy 
 mozek 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Poskytne první pomoc při drobných úrazech a 
přivolá lékařskou pomoc. 

 
První pomoc 

 předcházení úrazům 
 drobné úrazy a jejich ošetření 
 lékařská pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 
 

Rozliší jednotlivé etapy lidského života. 

 
Vývoj jedince 

 základní etapy lidského života 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
          SR - mezilidské vztahy  
                - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti   
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VLASTIVĚDA 
 

2. období 
 
Vzdělávací oblast je ve  4.-5. ročníku  realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Vlastivěda. 
Vyučovací předmět má v tomto období časovou dotaci 3 hodiny týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 

 
 

Místo, kde žijeme 
 
 

Žák by měl: 
 svého bydliště na mapě, začlenit svou obec do příslušného kraje 
 orientovat se na mapě České republiky, určit světové strany 
 mít základní znalosti o České republice a její zeměpisné popsat polohu 

poloze v Evropě 
 znát region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a 

zajímavosti 
 sdělit a popsat poznatky a zážitky z vlastních cest 
 poznat státní symboly 

 
 

 
Lidé kolem nás 

 

Žák by měl: 
 dodržovat pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci 
 rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování  vrstevníků a 

dospělých 
 znát základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy 
 reagovat vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných 

událostech 
 

 
Lidé a čas 

 

Žák by měl: 
 rozeznat rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách 
 znát významné události a pověsti, které se vztahují k regionu a kraji 
 vědět o nejvýznamnějších kulturních, historických a přírodních 

památkách v okolí svého bydliště 
 

Člověk a jeho zdraví 
Žák by měl 

 uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro cyklisty 
 reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 
Charakteristika výuky 
 
Výuka tohoto období navazuje na výchovné a vzdělávací cíle předmětu Prvouka. 
Žáky vedeme k tomu, aby uměli vyjadřovat své myšlenky a dojmy, uměli reagovat na myšlenky a názory druhých. 
Podporujeme samostatné vyhledávání informací z dostupných zdrojů (učebnice, encyklopedie, knihovny, muzea, návštěvy památek, výstav atd.) 
Výuku doplňujeme obrazy, mapami a plány, prací ve skupinách, výstavami a školními výlety. 
V tematickém okruhu  Místo, kde žijeme   žáci rozšiřují své znalosti o důležitá místa v obci, regionu, zemi. 
V tematickém okruhu  Lidé kolem nás  si žáci uvědomují, že lidé se od sebe liší a učí se tyto odlišnosti tolerovat. Při praktických činnostech  se žáci 
učí spolupracovat. Seznamují se se základními právy dítěte, učí se chování v krizových situacích, jak jim předcházet a jak na ně reagovat. 
V tematickém okruhu  Lidé a čas  se žáci  učí orientovat v čase, poznávají, jak se život a věci v toku času vyvíjejí a mění. Rozlišují přítomnost, 
minulost a budoucnost. Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života v nejbližším okolí a návštěva významných historických památek 
v místě bydliště. 
V tematickém okruhu  Člověk a jeho zdraví  se žáci učí uplatňovat pravidla silničního provozu pro cyklisty a přiměřeně reagovat na mimořádné 
události. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáky k: 

 rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů 
 chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí 
 hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě 
 orientaci ve světě informací , časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 
 formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žije 
 pozorování, pojmenovávání, porovnávání poznatků a zkušeností 
 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
 vytváření pozitivních mezilidských vztahů 
 poznávání a chápání rozdílu mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování 

 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Čtení textů, orientace v textu. 
 
Matematika 
Orientace v čase. 
 
Tělesná výchova 
Naučné vycházky. 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět                                                                                                                                       Ročník:                     4.               
Předmět:                  Vlastivěda                                                                                                                                                   Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Místo, kde žijeme 

 
Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště 

a školy. 

 
Domov a jeho okolí 

 orientace v okolí školy a bydliště 
 orientace pomocí plánu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace  

 
Orientuje se v obci, zná nejvýznamnější místa 

v obci a okolí. 

 
Obec a její okolí 

 význačná místa v okolí a v obci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
Osvojuje si orientaci na mapě České republiky, 

určí hlavní světové strany. 

Práce s mapou 
 čtení v mapě ČR 
 základy orientace 
 světové strany 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Vypráví zážitky z cest. 

 
Cestování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 

 
Pozná státní vlajku. 

Státní symboly 
 vlajka 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Lidé kolem nás 
 
Zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy. 

 
Rodina 

 role členů rodiny 
 práva a povinnosti v rodině 
 příbuzenské vztahy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace    

 
Zná pravidla společenského chování. 

Společnost 
 základy společenského chování 

OSV SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace 

 
 

Zná pravidla správného chování ve škole, v rodině 
a v obci. 

 
Vztahy mezi lidmi 

 pravidla pro soužití 

OSV SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
VDO      - občanská společnost a škola 
MKV     - kulturní rozdíly 
              - lidské vztahy  

 
Seznamuje se s mimořádnými událostmi a reakcí 

na ně. 

Mimořádné události 
 chování v krizových situacích 
 důležitá telefonní čísla 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
         SR  - komunikace 

 
 
 

Seznamuje se se základními právy dítěte, se 
školním řádem.  

 
 

Právo a spravedlnost 
 školní řád 
 základní práva dítěte 
 krádež, šikana, postihy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 
VDO      - občan, občanská společnost a stát 

Lidé a čas 
 

Zvládá orientaci v čase, poznává, kolik je hodin 
s přesností na čtvrthodiny. 

 
Orientace v čase 

 kalendář 
 určování času 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozezná rozdíl mezi životem dnes a životem 

v dávných dobách. 

 
Současnost a minulost 

 lidská obydlí dříve a nyní 
 proměny způsobu života 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná pověsti a pohádky o významných místech. 

 
Pověsti a pohádky 

 regionální 
 příchod Čechů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Seznamuje se památkami svého bydliště. 

 
Památky 

 v obci 
 v regionu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                 prostředí 

Člověk a jeho zdraví 
 

Seznamuje se s základními pravidly silničního 
provozu pro cyklisty. 

 
Silniční provoz 

 pravidla silničního provozu pro cyklisty 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
 

Osvojuje si reakci na pokyny při mimořádných 
událostech. 

 
Mimořádné události 

 chování v krizových situacích 
 dopravní nehoda 
 chování při požáru 
 vyhlášení poplachu 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací  
                 dovednosti  
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět                                                                                                                                       Ročník:                     5.               
Předmět:                  Vlastivěda                                                                                                                                                   Časová dotace:   2 hodiny 
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Místo, kde žijeme 

 
Popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení 

svou obec do příslušného kraje. 

Domov a jeho okolí 
 moje vlast 
 můj domov 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace  

 
Zná region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, 

zvláštnosti a zajímavosti. 

Obec a její okolí 
 pamětihodnosti regionu 
 orientace v místní oblasti 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
 

Orientuje se na mapě České republiky, určí světové 
strany. 

Práce s mapou 
 hranice 
 povrch 
 přírodní podmínky 
 světové strany 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Má základní znalosti o České republice a její 

zeměpisné poloze v Evropě. 

Evropa a my 
 Čechy, Morava a Slezsko 
 hlavní město 
 poloha v Evropě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VMEGS - Objevujeme Evropu a svět               

 
Sdělí a popíše poznatky a zážitky z vlastních cest. 

Cestování OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 

 
 

Pozná státní symboly. 

Státní symboly 
 vlajka prezidenta republiky 
 státní znak 
 korunovační klenoty 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Lidé kolem nás 
 

Sestaví jednoduchý rodokmen.  
Rodina 

 práva a povinnosti v rodině 
 rodokmen 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace    

Rozpozná ve svém okolí nevhodné jednání a 
chování vrstevníků a dospělých. 

Společnost 
 jak se chovat ve společnosti 

OSV SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace 

 
 

Dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině a 
v obci. 

 
 

Vztahy mezi lidmi 
 pravidla pro soužití 

OSV SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
VDO      - občanská společnost a škola 
               - občan, občanská společnost a stát 
MKV      - kulturní rozdíly 
               - lidské vztahy 

 
Reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých 

při mimořádných událostech. 

Mimořádné události 
 chování v rizikovém prostředí 
 chování v krizových situacích 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
         SR  - komunikace 

 
 
 

Zná základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka 
školy. 

 
 
 
 
 

 
 

Právo a spravedlnost 
 práva a povinnosti žáků školy 
 základní práva dítěte 
 zneužívání, týrání, postihy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 
VDO      - občan, občanská společnost a stát 

Lidé a čas 
 

Zvládá orientaci v čase, pozná, kolik je hodin. 
Orientace v čase 

 kalendář 
 určování času 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Rozezná rozdíl mezi životem dnes a životem 
v dávných dobách. 

Současnost a minulost 
 život lidí v pravěku 
 staří Slované 
 Velkomoravská říše 
 Karel IV. 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná významné události a pověsti, které se vztahují 

k regionu a kraji. 

Pověsti 
 regionální 
 státní svátky a významné dny 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Ví o nejvýznamnějších kulturních, historických a 

přírodních památkách v okolí svého bydliště.  

Památky 
 v obci 
 v regionu 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                 prostředí 

Člověk a jeho zdraví 
Uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro 

cyklisty. 
Silniční provoz 

 pravidla silničního provozu pro cyklisty 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Reaguje přiměřeně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech. 

 
Mimořádné události 

 chování v krizových situacích 
 evakuace a evakuační zavazadlo 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací  
                 dovednosti  
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Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 1. stupeň - přehled 
 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
Místo, kde žijeme 

 
Orientuje se v okolí bydliště 

a školy. 

 
Orientuje se v okolí bydliště a 
školy, zvládá cestu do školy. 

Zvládá orientaci v okolí svého 
bydliště a v okolí školy, 
popíše a zvládá cestu do 

školy. 

 
Vyznačí v jednoduchém plánu 
místo svého bydliště a školy. 

 
Popíše polohu svého bydliště 

na mapě, začlení svou obec do 
příslušného kraje. 

 
Poznává významná místa v okolí. 

 
Zná nejvýznamnější místa 

v okolí. 

Orientuje se v obci, zná 
nejvýznamnější místa v obci a 

okolí. 

Zná region, ve kterém bydlí, 
jeho pamětihodnosti, 

zvláštnosti a zajímavosti. 
   Osvojuje si orientaci na mapě 

České republiky, určí hlavní 
světové strany. 

 
Orientuje se na mapě České 

republiky, určí světové strany. 
     

Má základní znalosti o České 
republice a její zeměpisné 

poloze v Evropě. 
    

Vypráví zážitky z cest. 
Sdělí a popíše poznatky a 
zážitky z vlastních cest. 

    
Pozná státní vlajku. 

 
Pozná státní symboly. 

Lidé kolem nás 
 

Pojmenuje rodinné 
příslušníky. 

 
Zná role rodinných 

příslušníků. 

 
Zná role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi 
nimi.  

Zná role rodinných 
příslušníků a vztahy mezi 

nimi, rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy. 

 
Sestaví jednoduchý 

rodokmen.  

 
Osvojuje si základy společenského chování, rozlišuje správné 

a nesprávné chování. 

 
Má osvojeny základy 

společenského chování. 

 
Zná pravidla společenského 

chování. 

Rozpozná ve svém okolí 
nevhodné jednání a chování 

vrstevníků a dospělých. 
 

Uvědomuje si odlišnosti 
spolužáků. 

 
Rozpozná odlišnosti 

spolužáků, jejich přednosti i 
nedostatky, učí se toleranci. 

Projevuje toleranci 
k odlišnostem spolužáků, 

jejich přednostem i 
nedostatkům. 

 
Zná pravidla správného 

chování ve škole, v rodině a 
v obci. 

 
Dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, v rodině a v obci. 

 
Pojmenuje jednoduché pracovní činnosti podle obrázku. 

Pojmenuje nejběžnější 
povolání a pracovní činnosti. 

 
 

 
 

 
Seznamuje se s možným nebezpečím při setkání s neznámými 

lidmi. 

 
Ví, jak se chovat při setkání 

s neznámými lidmi. 

 
Seznamuje se s mimořádnými 

událostmi a reakcí na ně. 

Reaguje vhodným způsobem 
na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech. 

   Seznamuje se se základními 
právy dítěte, se školním 

řádem. 

 
Zná základní práva dítěte, 

práva a povinnosti žáka školy. 
Lidé a čas 

 
Osvojuje si jednoduchou orientaci v čase. 

Zvládá jednoduchou orientaci 
v čase, poznává, kolik je 

hodin s přesností na celé a 
půlhodiny. 

 
Zvládá orientaci v čase, 
poznává, kolik je hodin 

s přesností na čtvrthodiny. 

 
Zvládá orientaci v čase, 
pozná, kolik je hodin. 

 
Pojmenuje své denní činnosti. 

 
Zná rozvržení svých denních 

činností. 

  

  Rozliší děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti. 

 
Rozezná rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách. 

 
Seznamuje se s lidskou činností. 

 
Poznává různé lidské činnosti. 

  

    
Zná pověsti a pohádky o 

významných místech. 

Zná významné události a 
pověsti, které se vztahují 

k regionu a kraji. 
    

Seznamuje se památkami 
svého bydliště. 

Ví o nejvýznamnějších 
kulturních, historických a 

přírodních památkách v okolí 
svého bydliště. 

Rozmanitost přírody 
    

Rozlišuje přírodu živou a 
neživou. 

Pozná propojenost živé a 
neživé přírody, přizpůsobení 

organismů prostředí. 
 

Uvědomuje si proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích. 

Popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních 
obdobích. 

 
Sleduje vliv ročního období 

na přírodu. 

 
Popíše střídání ročních 

období. 

 
Rozezná domácí a volně žijící zvířata. 

 
Pozná nejběžnější druhy 
domácích a volně žijících 

zvířat. 

 
Uvede zástupce živočišné říše 

vyskytující se v nejbližším 
okolí. 

Uvede zástupce živočišné říše 
vyskytující se v nejbližším 

okolí a popíše jejich základní 
životní podmínky. 

 
Rozliší ovoce a zeleninu. 

 
Pojmenuje základní druhy 

ovoce a zeleniny. 
 

 
Pojmenuje základní druhy 
ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a 

bylinami. 

 
Uvede zástupce rostlinné říše 

vyskytující se v nejbližším 
okolí. 

 
Uvede zástupce rostlinné říše 

vyskytující se v nejbližším 
okolí a popíše jejich základní 

životní podmínky. 
 



 67

 
 

 
 

 
 

 
Pečuje o pokojové rostliny a 
seznamuje se s péčí o drobná 

domácí zvířata. 

 
Zvládá péči o pokojové 

rostliny a zná způsob péče o 
drobná domácí zvířata. 

    
Popíše vliv různých činností 

lidí na přírodu. 

 
Popíše vliv činností lidí na 

přírodu a posoudí, které 
činnosti přírodnímu prostředí 

pomáhají a které ho 
poškozují. 

 
Rozpozná správné a nesprávné chování lidí v přírodě. 

 
Uplatňuje základní zásady  

chování v přírodě. 

 
Uplatňuje zásady ochrany přírody a životního prostředí. 

 
Provádí jednoduchá pozorování. 

 
Provádí jednoduché pokusy se 

známými látkami. 

 
Provádí jednoduchý pokus podle návodu. 

Člověk a jeho zdraví 
 

Osvojuje si hygienické návyky a sebeobsluhu. 
 

Uplatňuje hygienické návyky 
a zvládá sebeobsluhu. 

 
Uvědomuje si důležitost 

preventivní ochrany zdraví a 
zdravého životního stylu. 

 
Uplatňuje základní dovednosti 

a návyky související 
s preventivní ochranou zdraví 

a zdravého životního stylu. 
 

Osvojuje si zásady bezpečného chování pro zdraví své i zdraví 
jiných. 

 
Dodržuje zásady bezpečného 
chování tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných. 

 
Seznamuje se s některými 

návykovými látkami a jejich 
nebezpečím. 

 
Má osvojeny jednoduché 

způsoby odmítání návykových 
látek. 

 
Seznamuje se s možným 
nebezpečím pro chodce. 

 
Seznamuje se se základními 
pravidly silničního provozu 

pro chodce. 

 
Uplatňuje základní pravidla 

silničního provozu pro 
chodce. 

 
Seznamuje se s základními 
pravidly silničního provozu 

pro cyklisty. 

 
Uplatňuje základní pravidla 

silničního provozu pro 
cyklisty. 

 
Pojmenuje hlavní části lidského těla. 

 
Pojmenuje orgánové soustavy. 

 
Pojmenuje a popíše orgánové 

soustavy. 
 

Pojmenuje některá dětská onemocnění a popíše návštěvu u 
lékaře. 

 
Sdělí své zdravotní potíže a 

pocity. 

 
Zná možná nebezpečí 

virových onemocnění, ví o 
obranných látkách v těle. 

 

 
Ošetřuje drobná  simulovaná poranění. 

 
Zvládá ošetření drobných 

poranění. 

 
Rozezná různé druhy úrazů, 
osvojuje si poskytnutí první 

pomoci při drobných úrazech.  

 
Poskytne první pomoc při 

drobných úrazech a přivolá 
lékařskou pomoc. 

     
Rozliší jednotlivé etapy 

lidského života. 
    

Osvojuje si reakci na pokyny 
při mimořádných událostech. 

 
Reaguje přiměřeně na pokyny 
dospělých při mimořádných 

událostech. 
 

 
Průřezová témata - přehled  

 
 

průřezová témata 
 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník  

 
Prvouka 

 

 
Přírodověda 

 
Vlastivěda 

 
Přírodověda 

 
Vlastivěda 

 
OSV 

 
integrace  do výuky 

 

 
integrace  do výuky 

 
integrace  do výuky 

 
integrace  do 

výuky 

 
integrace  
do výuky 

 
integrace  do 

výuky 

 
integrace  
do výuky 

 
VDO 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
integrace  
do výuky 

 
x 

 
integrace  
do výuky 

 
MKV 

 

 
integrace  do výuky 

 
integrace  do výuky 

 
integrace  do výuky 

 
x 

 
integrace  
do výuky 

 
x 

 
integrace  
do výuky 

 
VMEGS 

 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
integrace  
do výuky 

 
EV 

 

 
integrace  do výuky 

 

 
integrace  do výuky 

 

 
integrace  do výuky 

 

 
integrace  do 

výuky 

 
integrace  
do výuky 

 
integrace  do 

výuky 

 
integrace  
do výuky 
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5.5    ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
 
Vzdělávací oblast  Člověk a společnost  má nezastupitelnou roli v přípravě žáků na občanský život. 
 Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast  Člověk a jeho svět. 
Seznamuje žáky s historií našeho národa v kontextu s významnými událostmi světových dějin a učí je poznávat a vážit si hodnot kulturního dědictví. 
Objasňuje principy existence a fungování demokratické společnosti. 
Utváří a rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní a estetické, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá jim 
orientovat se v mezilidských vztazích.  
Ve vzdělávací oblasti  Člověk a společnost  se u žáků formují sociální dovednosti a postoje důležité v občanském životě. 
Součástí vzdělávání je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci, respektování lidských práv a prosazování 
rovnoprávnosti mužů a žen, výchova k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních hodnot. 
Vzdělávací oblast zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. 
Z těchto oborů vznikly v našem ŠVP vyučovací předměty  Dějepis a  Občanská výchova, které jsou vyučovány na 2. stupni. 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru  Dějepis  je členěn do tematických okruhů: 
 

 Počátky lidské společnosti 
 Nejstarší civilizace – starověk  
 Středověk a křesťanství 
 Novověk 
 Nejnovější dějiny 

 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru  Výchova k občanství  je členěn  do tematických okruhů: 
 

 Člověk ve společnosti 
 Stát a právo 
 Péče o občana 
 Mezinárodní vztahy 

 
 
 

DĚJEPIS 
 

2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je v  6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Dějepis. 
Vyučovací předmět má na 2. stupni časovou dotaci 4 hodiny týdně. 
 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 

Počátky lidské společnosti 
 

Žák by měl: 
 mít představu o rozdílech způsobu života pravěkých a současných lidí   
 podle obrázků umět popsat pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, 

předměty denní potřeby a kultovní předměty 
 pochopit význam dějin jako sdělení minulosti   

 
Nejstarší civilizace – starověk 

 

Žák by měl: 
 popsat život v době nejstarších civilizací  
 znát souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států  

 
 
 

Středověk a křesťanství 
 

Žák by měl: 
 vědět o prvních státních útvarech na našem území 
 mít základní poznatky z období počátku českého státu  
 znát úlohu a postavení církve ve středověké společnosti 
 být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a 

lucemburské 
 charakterizovat příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí 

 
 
 

Novověk 
 

Žák by měl: 
 vědět o důsledcích objevných cest a poznávání nových civilizací  
 znát rozdíly způsobu života společnosti jednotlivých historických etap 
 mít přehled o zásadních historických událostech v naší zemi 
 poznat význačné osobnosti našich dějin  

 
 
 
 

Nejnovější dějiny 
 

Žák by měl: 
 být seznámen s příčinami a politickými, sociálními a kulturními důsledky 

1. světové války 
 mít základní poznatky o vzniku samostatné Československé republiky 
 znát průběh a důsledky 2. světové války a nový politický a hospodářský 

vývoj v Evropě 
 chápat význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti 
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Charakteristika výuky 
 
Vzdělávací obor Dějepis poskytuje žákům základní poznatky o vývoji lidstva a vlastního národa v průběhu dějin, seznamuje je s významnými 
historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život v minulosti a mají význam pro současnost. Umožňuje žákům vytvořit si představu o 
rozdílech ve způsobu života lidí v jednotlivých etapách vývoje, vede je  k poznání a ochraně kulturního dědictví a k poznání, že historie není pouze 
věda s výčtem dat a událostí, ale prostřednictvím kulturně historických památek obohacuje náš život  a dává nám příklady pro jednání i 
v současnosti. 
Vedeme žáky k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k poznání a respektování kulturních, náboženských a jiných odlišností lidí 
v různých společenstvích, k pochopení souvislosti mezi dějinnými událostmi a aktuální situací v naší zemi i ve světě, k orientaci  v současném dění 
doma a ve světě, k pochopení podstaty demokracie. 
Rozvíjíme u žáků zájem o veřejné záležitosti, formujeme jejich vnitřní postoje k významným společenským událostem a posilujeme jejich 
odpovědnost za vlastní jednání a rozhodování.  
Při rozvíjení zájmu žáků o historii uplatňujeme široký rejstřík prostředků a metod, např. exkurze, vycházky a výlety na památná místa, besedy 
s pracovníky knihoven, muzeí a s pamětníky událostí.  
Dále vedeme žáky k vyhledávání informací v knihách, časopisech, na internetu, ve výuce využíváme dostupné počítačové výukové programy či 
videoprojekci. U vhodných tematických celků užíváme přehrávání modelových situací, řízený rozhovor, komunitní kruh. Během výukového procesu 
mají žáci možnost pracovat samostatně nebo v různě početných skupinách.  
 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k zájmu o nové poznatky, k vyhledávání informací z různých zdrojů a k  využívání  získaných informací v praktickém životě. 
 
Kompetence k řešení problémů 
S pomocí příkladů z historie vedeme žáky k rozpoznání problémů, ke hledání různých způsobů jejich řešení, k uvědomování si důsledků svých 
rozhodnutí a k přijímání zodpovědnosti za své chování a jednání. 
 
Kompetence sociální a personální 
Prostřednictvím poznatků z historie vedeme žáky k pochopení nutnosti přebírat zkušenosti jiných lidí pro vlastní zdokonalení a pro zdokonalení 
společnosti jako celku. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky ke srozumitelnému vyjadřování svých myšlenek, k formulování otázek a odpovědí, ke vhodnému způsobu vyjadřování svých názorů a 
postojů v diskusi, k naslouchání a přemyšlení o názorech jiných osob. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k pochopení významu kulturně historických památek, k úctě k nim, k jejich ochraně a k respektování historického odkazu jiných 
národností.   
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k rozšiřování svých komunikačních schopností při kolektivní práci. 
   
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Seznámení s díly českých a světových autorů, vztahujícími se k významným historickým událostem, četba pověstí, mýtů a legend, práce se 
slovníkem cizích slov – poznávání cizích slov. 
 
Matematika 
Orientace na časové ose. 
 
Občanská výchova 
Mezilidské vztahy v jednotlivých etapách vývoje společnosti, mocenské vztahy, porozumění pojmům rovnoprávnost, svoboda, diktatura, 
demokracie, vývoj školského systému, růst významu vzdělání. 
 
Zeměpis 
Orientace na mapě, vyhledávání historicky významných míst. 
 
Výtvarná výchova 
Seznámení s uměleckými díly a stavebnictvím z různých období (baroko, renesance, gotika), významní malíři, sochaři, stavitelé. 
 
Pracovní vyučování 
Změny pracovních činností v souvislosti s vývojem vědy a techniky. 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost                                                                                                                                     Ročník:                     6. 
Předmět:                   Dějepis                                                                                                                                                        Časová dotace:   1 hodina  
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 

 
Průřezová témata 

 
 

Počátky lidské společnosti 
 

 
Rozezná rozdíly mezi životem pravěkých a 

současných lidí. 

 
Život lidí 

 pravěk 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR  - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací  
                  dovednosti 

 
Podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich 

lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní 
předměty. 

 
Archeologické nálezy 

 pravěký člověk a jeho způsob života 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace                

 
Pochopí význam dějin jako zdroj informací o 

minulosti. 

 
Historické prameny 

 význam zkoumání dějin 
 získávání informací o dějinách  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Nejstarší civilizace – starověk 

 
 

Popíše život v době nejstarších civilizací. 
 

Starověké civilizace 
 Egypt, Řecko, Řím - hospodářský, 

společenský, politický, kulturní a 
náboženský vývoj 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
MKV      - kulturní rozdíly 
               - etnický původ 

 
Zná souvislosti mezi přírodními podmínkami a 

vývojem starověkých států. 

 
Vývoj starověké civilizace 

 přínos pro rozvoj světové kultury (vznik 
písma, významné osobnosti, historické 
památky) 

 přírodní podmínky ve vztahu k vývoji 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Středověk a křesťanství 

 
 

Popíše stěhování národů a sídla Slovanů, ví o 
příchodu Cyrila a Metoděje na naše území. 

 
Středověk na našem území 

 Slované 
 opevněná sídla 
 stěhování národů 
 příchod Cyrila a Metoděje 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Má  základními vědomosti z období počátku 

českého státu. 

 
Počátky českého státu 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Vysvětlí pojem církev, popíše její vliv na 

středověkou společnost. 

 
Změny ve středověké společnosti 

 Karel IV. - otec vlasti 
 křesťanská církev 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Novověk 

 
 
Zná rozdíly způsobu  života společnosti v pravěku a 

starověku. 

 
Život ve společnosti 

 pravěk 
 starověk 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost                                                                                                                                     Ročník:                     7. 
Předmět:                   Dějepis                                                                                                                                                        Časová dotace:   1 hodina 
  

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Počátky lidské společnosti 

 
 

Má představu o rozdílech způsobu života pravěkých 
a současných lidí. 

 
Život lidí 

 periodizace pravěku 
 rozdíly ve způsobu života  
 zdroj informací o životě pravěkých lidí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV      - kulturní rozdíly 
 

 
Podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich 

lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní 
předměty. 

 
Archeologické nálezy 

 doba kamenná, železná a bronzová 
 způsob života, rozvoj řemesel a obchodu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
               - kreativita 
         SR - komunikace 
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Pochopí význam dějin jako sdělení minulosti, uvede 

konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti, 
pojmenuje instituce, kde jsou informace 

shromažďovány. 

 
Historické prameny 

 význam zkoumání dějin 
 zdroje historických informací 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Středověk a křesťanství 

 
 

Ví o prvních státních útvarech na našem území. 
 

Středověk na našem území 
 Slované 
 Sámova říše 
 Velkomoravská říše 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Má základní vědomosti a poznatky z období počátku 

českého státu. 

 
Počátky českého státu 

 románská kultura 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná úlohu a postavení církve ve středověké 

společnosti. 

 
Změny ve středověké společnosti 

 křesťanská církev 
 kláštery 
 vliv církve na rozvoj vzdělanosti 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Popíše období rozkvětu českého státu v době 

přemyslovské a lucemburské. 

 
Rozmach českého státu 

 Přemyslovci 
 Lucemburkové (Karel IV.) 
 rozvoj kultury a vzdělání 
 gotika a renesance 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 

husitského hnutí. 

 
Husitství 

 příčiny,  průběh 
 mistr Jan Hus 
 Jiří z Poděbrad 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Novověk 

 
 

Zná způsob života společnosti ve středověku. 
 

Život ve společnosti  
 středověk 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost                                                                                                                                     Ročník:                    8. 
Předmět:                   Dějepis                                                                                                                                                        Časová dotace:   1 hodina 
 
 

 
Školní výstup  

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Počátky lidské společnosti 

 
 

Pochopí význam dějin jako sdělení minulosti, uvede 
konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti, 

pojmenuje instituce, kde jsou informace 
shromažďovány. 

 
Historické prameny 

 význam zkoumání dějin 
 zdroje historických informací 
 instituce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Novověk 

 
 

Ví o důsledcích objevných cest a poznávání nových 
civilizací. 

 
Objevné cesty a jejich důsledky 

 Kryštof Kolumbus 
 poznávání nových civilizací 
 objevy a vynálezy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV       - kulturní rozdíly 
                - etnický původ 

 
Zná způsob života společnosti v období renesance, 

baroka a novověku. 

 
Život ve společnosti  

 renesance 
 baroko 
 novověk 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV      - kulturní rozdíly 

 
Má přehled o zásadních historických událostech 

v naší zemi do roku 1918. 

 
Historické události naší země 

 vznik Habsburské říše 
 barokní kultura 
 bitva na Bílé hoře 
 rozvoj průmyslu a zemědělství v novověku
 národní obrození - F. Palacký 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Pozná význačné osobnosti našich dějin do roku 

1918. 

 
Význačné osobnosti našich dějin 

 Rudolf II. 
 J. A. Komenský 
 Marie Terezie a Josef II. (vláda a reformy) 
 F. Palacký 
 J. Jungmann 
 J. Dobrovský 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Nejnovější dějiny 

 
 

Má základní poznatky o příčinách vzniku první 
světové války, o její délce, průběhu a výsledku. 

 
1. světová válka 

 příčiny vzniku 
 zúčastněné státy 
 průběh a výsledek 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 

Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost                                                                                                                                     Ročník:                    9. 
Předmět:                   Dějepis                                                                                                                                                        Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Počátky lidské společnosti 

 
 

Pochopí význam dějin jako sdělení minulosti, uvede 
konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti, 

pojmenuje instituce, kde jsou informace 
shromažďovány. 

 
Historické prameny 

 význam zkoumání dějin 
 zdroje historických informací 
 instituce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Novověk 

 
 

Zná rozdíly způsobu života společnosti jednotlivých 
historických etap. 

 
Život ve  společnosti 

 jednotlivé historické etapy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV      - kulturní rozdíly 

 
Má přehled o zásadních historických událostech 

v naší zemi. 

 
Historické události naší země 

 první světová válka 
 druhá světová válka 
 vznik samostatné republiky 
 světová hospodářská krize 
 r. 1948, 1968, 1989 a jejich význam 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - hodnoty, postoje, praktická etika 
MKV      - lidské vztahy 
               - princip sociálního smíru a solidarity 

 
Pozná význačné osobnosti našich dějin.  

 
Význačné osobnosti našich dějin 

 T. G. Masaryk 
 E. Beneš 
 K. Gottwald 
 A. Dubček 
 V. Havel 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Nejnovější dějiny 

 
 

Zná příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 
1. světové války. 

 
1. světová válka 

 příčiny 
 politické, sociální a kulturní důsledky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Má základní poznatky o vzniku samostatné 

Československé republiky. 

 
Vznik Československé republiky 

 první prezident T.G.Masaryk 
 období první republiky 
 hospodářská krize 
 fašismus v Evropě (A. Hitler) 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná průběh a důsledky 2. světové války a nový 

politický a hospodářský vývoj v Evropě. 

 
2. světová válka 

 prezident E. Beneš, Mnichovská zrada 
 protektorát Čechy a Morava, Slovenský 

stát 
 průběh a důsledky 2. světové války 
 domácí a zahraniční odboj 
 holocaust, fašismus v Evropě 
 únor 1948 (K. Gottwald) 
 zápas o demokracii, nastolení totalitní 

moci 
 r. 1968 a období normalizace 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV      - lidské vztahy 
               - princip sociálního smíru a solidarity 
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Chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství 

demokracie v naší zemi. 

 
Demokratické změny po r.1989 

 události 1989 
 V. Havel 
 nové společenské proměny v Evropě 
 vznik České republiky a vstup ČR do EU 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznvání 
VDO       - principy demokracie jako formy 
                  vlády a způsobu rozhodování 
VMEGS - jsme Evropané 
MV        - fungování a vliv médií ve společnosti 

 
 
 
 

Dějepis 2. stupeň - přehled 
 
 

 
6. ročník 

 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
Počátky lidské společnosti 

 
 

Rozezná  rozdíly mezi životem 
pravěkých a současných lidí. 

 
Má představu o rozdílech způsobu 
života pravěkých a současných lidí. 

 
 

 
 
 

 
Podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty 

denní potřeby a kultovní předměty. 

 
 

 

 
Pochopí význam dějin jako zdroj 

informací o minulosti. 

 
Pochopí význam dějin jako sdělení minulosti, uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, 

kde jsou informace shromažďovány. 
 

Nejstarší civilizace - starověk 
 

 
Popíše život v době nejstarších 

civilizací. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Zná souvislosti mezi přírodními 

podmínkami a vývojem starověkých 
států. 

 
 

 
 

 
 

 
Středověk a křesťanství 

 
 

Popíše stěhování národů, ví o 
Velkomoravské říši a o příchodu 
Cyrila a Metoděje na naše území. 

 
Ví o prvních státních útvarech na 

našem území. 

 
 
 

 
 
 

 
Má  základní vědomosti  z období 

počátku českého státu. 

 
Má základní vědomosti a poznatky 

z období počátku českého státu. 

 
 
 

 
 
 

 
Vysvětlí pojem církev, popíše její 
vliv na středověkou společnost. 

 
Zná úlohu a postavení církve ve 

středověké společnosti. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Popíše období rozkvětu českého státu 
v době přemyslovské a lucemburské. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Charakterizuje příčiny, průběh a 

důsledky husitského hnutí. 

 
 
 

 
 
 

 
Novověk 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ví o důsledcích objevných cest a 

poznávání nových civilizací. 

 
 
 

 
Zná rozdíly způsobu života 

společnosti v pravěku a starověku. 

 
Zná způsob života společnosti ve 

středověku. 

 
Zná způsob života společnosti 
v období renesance, baroka a 

 novověku. 

 
Zná rozdíly způsobu života společnosti 

jednotlivých historických etap. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Má přehled o zásadních historických 
událostech v naší zemi do roku 1918. 

 
Má přehled o zásadních historických 

událostech v naší zemi. 
 
 
 

 
 
 

 
Pozná význačné osobnosti našich dějin 

do roku 1918. 

 
Pozná význačné osobnosti našich 

dějin.  
 

Nejnovější dějiny 
 

 
 
 

 
 
 

 
Má základní poznatky o příčinách 
vzniku první světové války, o její 

délce, průběhu a výsledku. 

 
Zná příčiny a politické, sociální a 

kulturní důsledky 1. světové války. 
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Má základní poznatky o vzniku 

samostatné Československé republiky. 
 
 

 
 

 
 

 
Zná průběh a důsledky 2. světové 

války a nový politický a hospodářský 
vývoj v Evropě. 

 
 

 
 

 
 

 
Chápe význam událostí v roce 1989 a 

vítězství demokracie v naší zemi. 
 

Průřezová témata - přehled 
 

 
Průřezová témata 

 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MKV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
VDO 

 

 
x 

 
x 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
MV 

 

 
x 

 
x 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
VMEGS 

 

 
x 

 
x 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
 
 
 
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 
 

2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je v  6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Občanská výchova.  
Vyučovací předmět má na 2. stupni časovou dotaci 4 hodiny týdně.  
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Člověk ve společnosti 

Žák by měl: 
 mít základní informace o sociálních, právních a ekonomických 

otázkách rodinného života a rozlišovat postavení a role rodinných 
příslušníků 

 respektovat mravní principy a pravidla společenského soužití 
 formulovat své nejbližší plány 
 uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých 

životních situacích a rozlišit projevy nepřiměřeného chování a 
porušování společenských norem 

 rozpoznat hodnoty přátelství  a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný 
ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům 

 být seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie 
 kriticky přistupovat k projevům vandalismu 
 tolerovat kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve 

společnosti 
 
 
 
 
 
 

Stát a právo 

 
Žák by měl: 

 mít základní znalosti o podstatě a fungování demokratické 
společnosti 

 chápat státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných 
orgánů a institucí státní správy 

 uvést symboly našeho státu a znát způsoby jejich užívání 
 znát základní práva a povinnosti občanů 
 uvědomovat si rizika porušování právních ustanovení a důsledky 

protiprávního jednání 
 zvládat běžnou komunikaci s úřady 
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Péče o občana  

Žák by měl: 
 chápat význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním 
 dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat 

vhodným způsobem o radu 
 rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy 
 uvědomovat si význam sociální péče o potřebně občany 
 využívat v krizových situacích služeb pomáhajících organizací 
 mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za 

mimořádných událostí 
 

 
 

Mezinárodní vztahy 

Žák by měl: 
 uvést některé významné mezinárodní organizace a společenství, 

k nimž má ČR vztah, a vědět o výhodách spolupráce mezi státy 
 vědět o právech občanů ČR v rámci EU a způsobech jejich 

uplatňování 
 uvést příklady mezinárodního terorismu 

 
Charakteristika výuky 
 
Cílem občanské výchovy je nejen vzdělávat, ale i vychovávat a kultivovat osobnost žáka. 
Vycházíme především z přirozených vlastností žáků, jako je hravost, soutěživost a zvídavost, nezapomínáme ani na nabídku možnosti volby u dětí. 
Při práci usilujeme o vytvoření klidného prostředí, v němž mají žáci pocit bezpečí a citové jistoty. 
Zaměřujeme se na vytváření kvalit, které souvisí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. 
Vedeme je k sebepoznání a poznávání druhých lidí v různých životních situacích, k získávání orientace v hospodářských a politických otázkách, 
v aktivitách místních, regionálních a státních institucí, k získávání orientace v důležitých právních otázkách, k respektování a uplatňování mravních 
principů a pravidel společenského soužití, ke vhodnému chování v důležitých životních situacích, k odpovědnosti za vlastní názory, jednání a 
rozhodnutí i za jejich následky. 
Vycházíme z poznávání nejbližšího okolí a bezprostředních mezilidských vztahů, při kterém se opíráme především o jejich životní zkušenosti a 
praxi. 
Při výuce využíváme takové uskupení lavic a židlí, které podporuje bezproblémovou komunikaci mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem. 
Žáci jsou tak vedeni např. k pochopení skutečnosti, že oni sami se podílejí na vytváření atmosféry ve třídě a kolektivu, učí se volně komunikovat 
s cizími dospělými lidmi apod. 
Učební činnosti směřují k osvojení praktických dovedností a jejich aplikaci v reálném životě. 
Pracujeme s novinami, časopisy, pohlednicemi, hledáme informace pomocí internetu. 
Používanými vyučovacími metodami jsou komunitní kruh, skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce, beseda, diskuse, exkurze, hraní 
rolí, přehrávání modelových situací, hry zaměřené na sebepoznání a sociální přizpůsobení. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k zájmu o nové poznatky, k vyhledávání a třídění informací, k dovednosti dávat poznatky do souvislostí. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k přijímání rolí ve skupině, k hledání nejlepších možných postupů při řešení různých životních situací. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky k spoluutváření pravidel a jejich dodržování, k pozitivním vztahům mezi spolužáky, k aktivnímu naslouchání druhým, k diskuzi o 
myšlenkách, postupech, k respektování názoru druhých. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky ke správnému a věcnému formulování myšlenek a názorů, k diskuzi s ostatními, k umění vcítit se do pocitů druhých. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k dodržování pravidel ve skupině, třídě, škole, společnosti, k toleranci k druhým, k odpovědnosti za své chování, k uplatňování svých 
práv a zároveň k plnění svých povinností, ke kamarádství, k přijímání a  nabídnutí pomoci, k respektování svých vrstevníků a dospělých. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností v běžném životě. 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Kultivované vyjadřování názorů, představ a potřeb, vyplňování tiskopisů a žádostí, orientace v knihovně při vyhledávání tématické literatury. 
 
Matematika 
Hospodaření s kapesným, s penězi v domácnosti. 
 
Dějepis 
Život a vztahy ve společnosti v jednotlivých historických etapách, souvislosti mezi společenským zřízením a tvorbou platných pravidel a zákonů. 
Základní informace o členských státech EU. 
 
Cizí jazyk 
Komunikace a dorozumívání se s lidmi ze zahraničí. 
 
Výtvarná výchova 
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Grafické vyjádření pocitů, představ a vztahů. 
 
Tělesná výchova 
Nonverbální komunikace, vyjádření pocitů a vztahů tělem a pohybem. 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost                                                                            Ročník:                    6. 
Předmět:                  Občanská výchova                                                                Časová dotace:  1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Člověk ve společnosti 
 

 
 
Má základní informace o ekonomických otázkách 

rodinného života a rozlišuje postavení a role 
rodinných příslušníků. 

 
Rodina 

 funkce a struktura rodiny 
 bydlení 
 životospráva rodiny 
 hospodaření rodiny 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - mezilidské vztahy 

 
 
 

Respektuje pravidla společenského soužití a 
chování. 

 
Občanské soužití 

 vztahy s vrstevníky 
 přátelství 
 volný čas 

 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 

 
 
 

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 
v různých životních situacích. 

 
Mezilidská komunikace 

 základní pravidla společenského chování 
 pošta 
 vlakové nádraží 
 městský úřad 

 
OSV SR  - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
                    

 
 

Rozpozná hodnoty vztahů mezi lidmi. 

 
Mezilidské vztahy  

 vztahy ve dvojici 
 vztahy se spolužáky 

 

 
OSV SR - poznávací schopnosti 
              -  mezilidské vztahy 
              - komunikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
              - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
 

Kriticky přistupuje k projevům vandalismu. 

 
Problémy společnosti 

 projevy vandalismu 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
Stát a právo 

 
 

 
Pozná některé státní symboly a určí způsoby jejich 

užívání. 

 
Státní symboly 

 státní vlajka 
 státní znak 
 korunovační klenoty 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Péče o občana 

 
 
 

Chápe význam vzdělávání. 

 
Vzdělávání 

 právo na vzdělání 
 význam  vzdělání pro život 
 typy škol 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
VDO      - občanská společnost a škola 

 
 

Ví, jak se zachovat při mimořádných událostech. 

 
Ochrana osob za mimořádných událostí 
 mimořádné události 
 sebeochrana obyvatelstva 
 ochrana zdraví 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 

 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost                                                                            Ročník:                   7. 
Předmět:     Občanská výchova                                                                                                           Časová dotace:  1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Člověk ve společnosti 
 
 
 

Má základní informace o sociálních, právních a 
ekonomických otázkách rodinného života a 

rozlišuje postavení  a role rodinných příslušníků. 

 
Rodina 

 zákon o rodině 
 manželství 
 rozpad rodiny 
 odpovědnost za výchovu dětí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena 
OSV SR - mezilidské vztahy 
       MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 
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 péče o děti bez rodiny 
 hospodaření domácnosti 

 
 
 

Respektuje pravidla společenského soužití a 
chování. 

 
Občanské soužití 

 vztahy v rodině 
 vztahy ve škole 

 

OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti  
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika  

 
 
Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 

v různých životních situacích. 

 
Mezilidská komunikace 

 způsoby komunikace 
 knihovna 
 kostel 
 zdravotní středisko 

 
OSV SR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena   
               - kreativita  
          SR - komunikace 

 
 

 
 

Rozpozná hodnoty vztahů mezi lidmi. 

 
 

Mezilidské vztahy  
 vztahy v prostředí komunity 

(rodina, škola …) 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti  
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
 

Ví o nebezpečí rasismu a xenofobie. 

 
Problémy společnosti 

 rasismus a xenofobie 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - poznávací schopnosti 
               - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Stát a právo 

 
Vyjmenuje rozdíly mezi monarchií a republikou, 

vysvětlí pojem demokracie. 
 

 
Demokratická společnost 

 království nebo republika 
 principy demokracie 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VDO       - občan, občanská společnost a stát  
               - principy demokracie jako formy vlády a 
                  způsobu rozhodování 

 
 

 
Chápe státoprávní uspořádání České republiky, 
zákonodárných orgánů a institucí státní správy. 

 
Naše vlast 

 národ, stát a vlast 
 Ústava 
 volby do parlamentu a obecních 

zastupitelstev 
 vláda, ministři a prezident 
 politické strany a spolky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VDO       - formy participace občanů v politickém   
                  životě   
                - principy demokracie jako formy  vlády a 
                  způsobu rozhodování   

 
 
 

Uvede symboly našeho státu, zná způsoby jejich 
užívání. 

 
Státní symboly 

 státní hymna 
 státní znak 
 vlajka 
 prezidentská vlajka 
 státní pečeť 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Péče o občana 

 
 

Chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním 
uplatněním. 

 

 
Vzdělávání 

 školství 
 kvalifikace 
 zaměstnání neboli profese 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - poznávací schopnosti 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
VDO       - občanská společnost a škola                  

 
 

Ví, jak se zachovat při mimořádných událostech. 

 
Ochrana osob za mimořádných událostí 
 evakuace 
 ukrytí 
 první pomoc 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost                                                                             Ročník:                   8. 
Předmět:     Občanská výchova                                                                                             Časová dotace:  1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Člověk ve společnosti 
 

Respektuje pravidla společenského soužití a 
chování. 

 
Občanské soužití 

 rovnoprávné postavení žen a mužů 
 

OSV OR - kreativita 
OSV SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 
v různých životních situacích. 

 

 
Mezilidská komunikace 

 úcta k člověku 
 chování k lidem 

 

OSV OR - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika  

 
 
 

Rozpozná hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi, 
je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 

spoluobčanům. 

 
Mezilidské vztahy  

 přátelství 
 láska a hledání partnera  
 nemoc a invalidita 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
Stát a právo 

 
 
 

Zná práva dítěte a způsob jejich ochrany. 

 
Člověk a právo 

 práva dítěte a jejich ochrana 
 týrané dítě 
 zneužívané dítě 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - poznávací schopnosti  
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
VDO      - občan, občanská společnost a stát 

 
 
 

Zvládá běžnou komunikaci s úřady. 

 
Komunikace s úřady 

 pracovní úřady 
 jednání na úřadech a institucích 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - komunikace   

 
Péče o občana 

 
 

Chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním 
uplatněním. 

 
Vzdělávání a profese 

 kvalifikace a rekvalifikace 
 odměna za práci 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojet 
VDO - občanská společnost a škola 
          -  občan, občanská společnost a stát 

 
 

Dokáže vyřizovat své osobní záležitosti, v případě 
potřeby požádá vhodným způsobem o radu. 

 

 
Právní dokumenty občana 

 občanský průkaz a pas 
 oddací a rodný list 
 ověřování listin 
 informace o zaměstnání 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace 
VDO      - občan, občanská společnost a stát 
                

 
 
 

Uvědomuje si význam sociální péče o potřebné 
občany. 

 
Sociální zabezpečení 

 základní informace 
 lékařská péče a zdravotní pojištění 
 sociální pojištění 
 podpora v nezaměstnanosti  

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VDO      - občan, občanská společnost a stát 
 

 
Využívá v krizových situacích služeb pomáhajících 

organizací. 

 
Služby odborné pomoci 

 pomáhající organizace 
 krizová centra 

 

 
 OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 
 
 

 
Má osvojeny nezbytné dovednosti potřebné 
k ochraně osob za mimořádných událostí. 

 

 
Ochrana osob za mimořádných událostí 
 použití armády k záchranným pracím 
 ochrana před povodněmi 
 aktuální informace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 

 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost                                                                             Ročník:                   9. 
Předmět:     Občanská výchova                                                                                             Časová dotace:  1 hodina 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

Průřezová témata 

 
Člověk ve společnosti 

 
 

Respektuje mravní principy a pravidla 
společenského soužití. 

 
Občanské soužití 

 mravní hodnoty jedince 
 svoboda a odpovědnost 

 
MKV - lidské vztahy 

 
 

Formuluje své nejbližší plány. 

 
Plány do života 

 životní cíle 
 aspirace 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí  
               - seberegulace, sebeorganizace 
               - psychohygiena 
OSV MR - hodnoty, postoje, praktická etika 
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Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 

v různých životních situacích a rozliší projevy 
nepřiměřeného chování a porušování 

společenských norem. 

 
Mezilidská komunikace 

 dorozumívání mezi lidmi 
 úcta k ostatním lidem 
 pocit bezpečí mezi lidmi 

OSV OR - kreativita 
          SR - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
OSV MR - řešení problémů a rozhodovací       
                  dovednosti 
                - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
 
 

Toleruje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy 
minoritních skupin ve společnosti. 

 
Problémy společnosti 

 rovnocennost a rovnoprávnost 
národnostních menšin 

 přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 
 problémy lidské nesnášenlivosti 
 víra, náboženství, sekty 

 
MKV - kulturní rozdíly 
          - lidské vztahy 
          - etnický původ 
          - princip sociálního smíru a solidarity    

 

 
Stát a právo 

 
 
 

Zná základní práva a povinnosti občanů. 

 
Člověk a právo 

 základní lidská práva 
 práva a povinnosti občana 
 pracovní právo 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VDO      - občan, občanská společnost a stát 

 
Má základní znalosti o podstatě a fungování 

demokratické společnosti. 

 
Demokratická společnost 

 principy demokracie 
 státní občanství  

 
VDO       - občan, občanská společnost a stát 
                - principy demokracie jako formy vlády a  
                  způsobu rozhodování 

 
 
 

Uvědomuje si rizika porušování právních 
ustanovení a důsledky protiprávního jednání. 

 
Protiprávní jednání  

 člověk a řád společnosti 
 paragrafy a policisté 
 trest a postih 
 trestní činnost mládeže 
 orgány právní ochrany 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VDO       - občan, občanská společnost a stát 
               -  principy demokracie jako formy vlády a 
                  způsobu rozhodování 

 
Péče o občana 

 
 

Chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním 
uplatněním. 

 
Vzdělávání a profese 

 pracovní uplatnění 
 celoživotní vzdělávání 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 

 
 

Rozezná nebezpečí ohrožení sociálně 
patologickými jevy. 

 
Ochrana zdraví 

 drogové závislosti 
 AIDS a pohlavní choroby 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 

   - psychohygiena 
OSV MR -řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
Mezinárodní vztahy 

 
Uvede některé významné mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o výhodách 

spolupráce mezi státy. 

 
Mezinárodní organizace 

 OSN, NATO, UNICEF…  
 mezinárodní spolupráce  

 
VMEGS  - jsme Evropané 

 
 

Ví o právech občanů ČR v rámci EU a způsobech 
jejich uplatňování. 

 
Mezinárodní vztahy  

 integrační proces v Evropě  
 význam evropské integrace 
 EU a ČR 

 
VMEGS  - objevujeme Evropu a svět 
                - jsme Evropané 

 
 
 

Uvede příklady mezinárodního terorismu. 

 
Problémy současného světa 

 mezinárodní terorismus 
 mezinárodní spolupráce v boji proti 

terorismu 
 podezřelá poštovní zásilka 
 anonymní oznámení 

 
VMEGS  - jsme Evropané 

 
Občanská výchova 2. stupeň - přehled 

 
 

6. ročník 
 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
Člověk ve společnosti 

 
 

Má základní informace o 
ekonomických otázkách rodinného 
života a rozlišuje postavení a role 

rodinných příslušníků. 

 
Má základní informace o sociálních, 
právních a ekonomických otázkách 

rodinného života a rozlišuje postavení  
a role rodinných příslušníků. 

  

 
Respektuje pravidla společenského soužití a chování. 

 

 
Respektuje mravní principy a pravidla 

společenského soužití. 
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Formuluje své nejbližší plány. 

 
 
 

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích. 
 

 
Uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních 
situacích a rozliší projevy 

nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem. 

 
 

Rozpozná hodnoty vztahů mezi lidmi. 

 
Rozpozná hodnoty přátelství a vztahů 
mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, 

nemocným a postiženým 
spoluobčanům. 

 
 

  
Ví o nebezpečí rasismu a xenofobie. 

  
 

 
Kriticky přistupuje k projevům 

vandalismu. 

   

    
Toleruje kulturní zvláštnosti, názory a 

zájmy minoritních skupin ve 
společnosti. 

 
Stát a právo 

 
  

Vyjmenuje rozdíly mezi monarchií a 
republikou, vysvětlí pojem 

demokracie.  

 
 

 
Má základní znalosti o podstatě a 

fungování demokratické společnosti. 

  
Chápe státoprávní uspořádání České 
republiky, zákonodárných orgánů a 

institucí státní správy. 

  

 
Pozná některé státní symboly a určí 

způsoby jejich užívání. 

 
Uvede symboly našeho státu a zná 

způsoby jejich užívání. 

  

   
Zná práva dítěte a způsob jejich 

ochrany. 

 
Zná základní práva a povinnosti 

občanů. 
    

Uvědomuje si rizika porušování 
právních ustanovení a důsledky 

protiprávního jednání. 
   

Zvládá běžnou komunikaci s úřady. 
 

 
Péče o občana 

 
 

Chápe význam vzdělávání. 
 

Chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním. 
   

Dokáže vyřizovat své osobní 
záležitosti, v případě potřeby požádá 

vhodným způsobem o radu. 

 

    
Rozezná nebezpečí ohrožení sociálně 

patologickými jevy. 
   

Uvědomuje si význam sociální péče o 
potřebné občany. 

 

   
Využívá v krizových situacích služeb 

pomáhajících organizací. 

 

 
 

Ví, jak se zachovat při mimořádných událostech. 

 
Má osvojeny nezbytné dovednosti 

potřebné k ochraně osob za 
mimořádných událostí. 

 
 

 
Mezinárodní vztahy 

    
Uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má 
ČR vztah, a ví o výhodách spolupráce 

mezi státy. 
    

Ví o právech občanů ČR v rámci EU a 
způsobech jejich uplatňování. 

    
Uvede příklady mezinárodního 

terorismu. 
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Průřezová témata - přehled 

 
 

Průřezová témata 
 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
OSV 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
VDO 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
VMEGS 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
 

MKV 
 
x 
 

 
x 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
 
 

5.6    ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 
Vzdělávací oblast  Člověk a příroda  navazuje na vzdělávací oblast  Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na 1.stupni.  
Dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se.  
Žáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě.  
Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích.  
Oblast učí žáky využívat přírodovědné znalosti ve prospěch ochrany přírody. 
 
Vzdělávací oblast  Člověk a příroda  zahrnuje vzdělávací obory  Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, které svým charakterem výuky umožňují 
žákům hlouběji porozumět procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi. 
 
Vzdělávací oblast umožňuje žákům poznávat přírodní a socioekonomické podmínky nejen v nejbližším okolí a na území České republiky, ale i 
Evropě a ve světě.  
Vychází z osobních zkušeností a znalostí žáků a rozvíjí jejich specifické zájmy. 
 
Vzdělávací oblast přírodovědného i společenskovědního charakteru vzdělávacího oboru Zeměpis je v zájmu zachování jeho celistvosti umístněn 
v této vzdělávací oblasti. 
 
 
 

FYZIKA 
 
 

 2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je v  7.- 9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu  Fyzika.  
Vyučovací předmět má na 2. stupni časovou dotaci 3 hodiny týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 

Pohyb těles, síly 
 

Žák by měl: 
 poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu 
 znát vztah mezi rychlostí dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles při 

řešení jednoduchých problémů 
 rozeznat, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla 
 předvídat změnu pohybu těles při působení síly 
 aplikovat poznatky o jednoduchých strojích při řešení praktických 

problémů 
 

Mechanické vlastnosti tekutin 
Žák by měl: 

 využívat poznatků o zákonitosti tlaku v klidných tekutinách pro řešení 
jednoduchých praktických problémů  

 
 
 

Energie 
 

Žák by měl: 
 znát vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez 

vzorců) 
 rozpoznat vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a 

využití 
 rozeznat teplo přijaté či odevzdané tělesem 
 pojmenovat výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů 

z hlediska vlivu na životní prostředí 
 

Zvukové děje 
 

Žák by měl: 
 rozpoznat zdroje zvuku, jeho šíření a odraz 
 posoudit vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka 
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Elektromagnetické a světelné děje 
 

Žák by měl: 
 sestavit podle schématu elektrický obvod 
 rozlišit stejnosměrný proud od střídavého a změřit elektrický prou a napětí 
 znát zdroje elektrického proudu 
 rozlišit vodiče od izolantů na základě jejich vlastností 
 znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními 
 znát druhy magnetů a jejich praktické využití 
 rozpoznat, zda těleso je, či není zdrojem světla 
 znát způsob šíření světla v prostředí 
 rozlišit spojnou čočku od rozptylky a znát jejich využití 

 
 
 

Vesmír 
 

Žák by měl: 
 znát planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci 
 osvojit si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím 

postavení ve vesmíru 
 objasnit pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země 
 rozlišit hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

 
 
Charakteristika výuky 
 
Vyučovací předmět  umožňuje žákům hlouběji porozumět procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi. 
Při výuce fyziky u žáků rozvíjíme a prohlubujeme dříve získané znalosti o fungování přírodních procesů a zákonitostí. 
Poskytujeme jim základní vědomosti o fyzikálních jevech a jejich použití v praktickém životě. 
Využíváme jednoduchá pozorování a měření, která žáci vyhodnocují. 
Žáky vedeme rovněž k využívání informací prostřednictvím internetu, pracují s odbornou literaturou, hledají odpovědi na otázky o způsobu a 
příčinách přírodních jevů, pracují ve skupinách i samostatně. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací, k využívání a aplikaci poznatků do praktického života, k vyvozování závěrů, k samostatnému 
pozorování. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k uvědomování si problému, k hledání a vybírání řešení, k dodržování bezpečnostních zásad, ke vzájemné spolupráci, k práci podle 
návodu. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky k dodržování pravidel, k upevňování vztahů ve skupině, k respektování názoru druhých, k diskusi o návrzích, myšlenkách a postupech. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky ke správné formulaci názorů, ke správné reakci na podněty, k dodržování smluvených pravidel. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k dodržování pravidel ve skupině, ve třídě, k toleranci k druhým, k prosazování vlastního názoru, umění svůj názor vysvětlit, prosadit, 
ale i od něho ustoupit a přijmout názor druhých. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k osvojování si pracovních návyků a postupů při řešení problému.       
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Zeměpis    
Sluneční soustava. 
    
Výchova ke  zdraví 
Ochrana zdraví při různých činnostech. 
 
Občanská výchova 
Ekonomická a bezpečnostní spolupráce mezi státy EU.    
   
Matematika 
Převody jednotek. 
   
Přírodopis    
Ochrana přírody a životního prostředí. 
 
Chemie 
Využívání chemických látek ke svému prospěchu, zneužívání k poškození svého zdraví. 
 
Pracovní výchova 
Práce s jednoduchými technickými náčrty a návody. 
   
Český jazyk 
Nácvik souvislého čtení s porozuměním, výklad textu, odpovědi na otázky celými větami. Vyhledávání v encyklopediích. 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                           Ročník:                    7. 
Předmět:                  Fyzika                                                                                                                                                          Časová dotace:   1 hodina 
  
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Pohyb těles, síla 
 

 
Pozná, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému 
tělesu, zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného pohybu těles při řešení 
jednoduchých problémů. 

Klid a pohyb tělesa 
 přímočarý a křivočarý pohyb 
 dráha tělesa 
 rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 
 rychlost a čas rovnoměrného pohybu 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání  

 
 

 
 
 

Rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí 
síla, předvídá změnu pohybu těles při působení 

síly. 

Síla, účinky síly na těleso 
 měření síly, jednotka síly 
 gravitační síla a hmotnost tělesa 
 skládání sil stejného směru 
 skládání dvou sil opačného směru 
 rovnováha dvou sil 
 zákon setrvačnosti 
 třecí síla a její význam 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 

Aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při 
řešení praktických problémů. 

Jednoduché stroje 
 páka  
 kladka, kladkostroj  
 nakloněná rovina, šroub 
 kolo na hřídeli 
 praktické užití jednoduchých strojů 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Mechanické vlastnosti tekutin 

 
 
 
 
 
 

Využívá poznatků o zákonitosti tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení jednoduchých praktických 

problémů. 

Mechanické vlastnosti kapalin 
 vlastnosti kapalin 
 přenášení tlaku v kapalině 
 tlaková síla, jednotka tlaku 
 Pascalův zákon 
 tlak v praxi, hydraulická zařízení 
 hydrostatický tlak 
 vztlaková síla působící na těleso 

v kapalině 
 Archimédův zákon 
 potápění, plování a vznášení se 

stejnorodého tělesa v kapalině 
 plování nestejnorodých těles 
 atmosférický tlak a jeho změny 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 

Energie 
 

 
Zná vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou 

prací a časem (bez vzorců). 
 

 
Práce a výkon 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozpozná vzájemné přeměny různých forem 

energie, jejich přenosu a využití. 

Tepelné motory 
 spalovací, zážehový, vznětový, reaktivní 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Rozezná teplo přijaté či odevzdané tělesem. 

Přeměny skupenství 
 tání a tuhnutí 
 skupenské teplo tání 
 vypařování a kapalnění 
 teplota varu kapaliny 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zvukové děje 

 
 
 
 

Rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz. 

Vlastnosti zvuku 
 vznik a zdroje zvuku 
 šíření zvuku 
 odraz zvuku na překážce 
 ozvěna a hudební nástroje 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Posoudí vliv nadměrného hluku na životní 

prostředí a zdraví člověka. 
 

 
Škodlivost nadměrného hluku 

 
EV          - lidské aktivity a problémy   
                  životního prostředí 
                - vztah člověka k prostředí 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                           Ročník:                    8. 
Předmět:                  Fyzika                                                                                                                                                          Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 

 
Průřezová témata 

 

  
Elektromagnetické děje 

 

 

 
Sestaví podle schématu elektrický obvod. 

 
Elektrický obvod 

 schéma a sestavení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Rozliší stejnosměrný proud od střídavého,  změří 
elektrický proud a napětí. 

 
Elektrické pole 

 elektrický náboj 
 elektrická síla, napětí a elektrický proud 
 měření elektrického napětí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 
 

Zná zdroje elektrického proudu. 
 

 
Zdroje elektrického napětí 

 suchý článek 
  akumulátor 
  generátor 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 
vlastností. 

 

 
Vodiče a izolanty 

 elektrický odpor 
 tepelné účinky elektrického proudu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými 

přístroji a zařízeními. 

 
Spotřebiče a pravidla bezpečné práce 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Zná druhy magnetů a jejich praktické využití. 
 

 
Magnetické pole 

 magnetická síla 
 magnety přírodní a umělé 
 elektromagnet, užití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                           Ročník:                    9. 
Předmět:                  Fyzika                                                                                                                                                          Časová dotace:   1 hodina 
 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Energie 

 
 
 
 
 

Pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 

prostředí. 
 

 
Výroba a přenos elektrické energie 

 elektromotory (stejnoměrný, střídavý) 
 výroba a přenos elektrické energie 
 druhy elektráren 
 jaderná energie 
 ochrana před radioaktivním zářením 
 obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy   
                  životního prostředí 
                - vztah člověka k prostředí 

 
Světelné děje 

 
 
 
Rozpozná, zda těleso je či není zdrojem světla, zná 

způsob šíření světla v prostředí. 

 
Vlastnosti světla 

 světelné zdroje, šíření světla 
 rychlost světla ve vakuu a různých 

prostředích 
 odraz světla 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich 
využití. 

 
Praktické využití  světla 

 druhy a využití zrcadel  
 čočky, spojka a rozptylka 
 využití v praxi 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Vesmír 

 
 

Zná planety sluneční soustavy a jejich postavení 
vzhledem k slunci. 

 
Sluneční soustava 

 planety sluneční soustavy 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Osvojí si základní vědomosti o Zemi jako o 
vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru, 

objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb 
Měsíce kolem Země. 

 
Planeta Země 

 Země jako vesmírné těleso 
 postavení Země ve vesmíru 
 pohyb Země kolem Slunce 
 pohyb Měsíce kolem Země 
 měsíční fáze 
 stín 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Rozliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností. 

 
Hvězdy 

 vlastnosti planet 
 vlastnosti hvězd 
 rozdíly  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 
 

Fyzika 2. stupeň - přehled 
 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
 

Pohyb těles, síla 
Pozná, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému 
tělesu, zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného pohybu těles při řešení 
jednoduchých problémů. 

  

Rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí 
síla, předvídá změnu pohybu těles při působení 

síly. 

  

Aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při 
řešení praktických problémů. 

  

 
Mechanické vlastnosti tekutin 

Využívá poznatků o zákonitosti tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení jednoduchých praktických 

problémů. 

  

 
Energie 

 
Zná vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou 

prací a časem (bez vzorců). 

 Pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 

prostředí. 
Rozpozná vzájemné přeměny různých forem 

energie, jejich přenosu a využití. 
  

Rozezná teplo přijaté či odevzdané tělesem.   
 

Zvukové děje 
Rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz.   
Posoudí vliv nadměrného hluku na životní 

prostředí a zdraví člověka. 
  

 
Elektromagnetické děje 

 Sestaví podle schématu elektrický obvod.  

 Rozliší stejnosměrný proud od střídavého, změří 
elektrický proud a napětí. 

 

 Zná zdroje elektrického proudu.  

 Rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 
vlastností. 

 

 Zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými 
přístroji a zařízeními. 

 

 Zná druhy magnetů a jejich praktické využití.  
 

Světelné děje 
  Rozpozná, zda těleso je či není zdrojem světla, zná 

způsob šíření světla v prostředí. 
  Rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich 

využití. 
 

Vesmír 
  Zná planety sluneční soustavy a jejich postavení 

vzhledem k slunci. 
  Osvojí si základní vědomosti o Zemi jako o 

vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru, 
objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb 

Měsíce kolem Země. 

  Rozliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností. 
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Průřezová témata - přehled 
 

 
Průřezová témata 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
 

OSV 
 

integrace do výuky 
 

integrace do výuky 
 

integrace do výuky 
 

 
EV 

 

 
integrace do výuky 

 

 
x 

 
integrace do výuky 

 

 
 

CHEMIE 
 

2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je v 9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Chemie. 
Vyučovací předmět má na 2. stupni časovou dotaci 1 hodinu týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 

 
Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

 

Žák by měl: 
 rozlišit rozdílné a společné vlastnosti látek 
 rozpoznat přeměny skupenství látek 
 pracovat bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami 
 umět reagovat na případy úniku nebezpečných látek 

 
Směsi 

 

Žák by měl: 
 poznat směsi a chemické látky 
 rozeznat druhy roztoků a jejich využití v běžném životě 
 rozlišit různé druhy vody a uvést příklady jejich použití 

 
Částicové složení látek a chemické prvky 

 

Žák by měl: 
 znát nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a 

jejich značky 
 rozpoznat vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti 

 
Chemické reakce 

Žák by měl: 
 pojmenovat výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí 

 
 
 

Anorganické sloučeniny 
 

Žák by měl: 
 popsat vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí a znát vliv těchto látek na životní prostředí 
 orientovat se na stupnici pH, změřit pH roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem 
 poskytnout první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem 

 
 

Organické sloučeniny 
 

Žák by měl: 
 zhodnotit užívání paliv jako zdrojů energie 
 znát příklady produktů průmyslového zpracování ropy 
 uvést příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v potravě z hlediska 

obecně uznávaných zásad správné výživy 
 
 

Chemie a společnost 
 

Žák by měl: 
 vědět o využívání prvotních a druhotných surovin 
 znát zásady bezpečnosti při práci s chemickými látkami 
 zhodnotit využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí 

a zdraví člověka 
 
 
Charakteristika výuky 
 
Jedním z předmětů vyučovací oblasti Člověk a příroda je chemie. 
Přestože škola nemá vybavení určené k laboratorním pokusům a pracím, snažíme se výuku zpestřit pozorováními, které vedou žáky k pochopení 
přírody jako systému a k chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy.  
Výuku chemie pojímáme i formou exkurzí (např. čistírna odpadních vod), snažíme se u žáků vzbudit zájem o vyhledávání údajů z různých 
informačních zdrojů. 
Seznamujeme  žáky s řešením situací ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a rozvíjíme u nich dovednost těmto situacím 
předcházet.  
Používanými vyučovacími metodami jsou především řízené vyučování, samostatná práce, syntéza a analýza informací a výuka v počítačové učebně. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí  
 
Kompetence k učení 
Pomáháme žákům zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení. 
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Kompetence k řešení problémů 
Rozvíjíme u žáků schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení, hledat odpovědi na otázky. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky k logickému vyjadřování. 
 
Kompetence sociální a personální 
Poskytujeme žákům prostor pro práci v týmu nebo ve skupině. 
 
Kompetence občanské 
Poukazujeme na možnost rozvoje a zneužití chemie a vedeme žáky k zamyšlení nad problémem. 
 
Kompetence pracovní 
Dohlížíme na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vedeme žáky k osvojování pracovních návyků a postupu při řešení problému.  
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Čtení a rozbor textů, vyhledávání ve slovnících. 
 
Přírodopis 
Poznat kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí. 
 
Občanská výchova 
Člověk a volný čas - návykové látky. 
 
Výchova ke zdraví 
Vliv životních podmínek a způsob stravování na zdraví. 
 
 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                           Ročník:                   9. 
Předmět:                  Chemie                                                                                                                                                        Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

 
 

Rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek. 
Vlastnosti látek 

 hustota, rozpustnost, kujnost 
 tepelná a elektrická vodivost 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
 

 
Rozpozná přeměny skupenství látek. 

 
Přeměny skupenství látek 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými 

nebezpečnými látkami. 

 
Práce s nebezpečnými látkami. 

 značení chemikálií 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Umí reagovat na případy úniku nebezpečných 
látek. 

 
Mimořádné události 

 úniky nebezpečných látek 
 havárie chemických provozů 
 ekologické katastrofy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy  
                  životního prostředí 
                - vztah člověka k prostředí 
VMEGS  - jsme Evropané 

 
Směsi 

 
 

Pozná směsi a chemické látky. 
Směs a chemická látka 

 oddělování složek směsí 
(usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace)   

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném 

životě. 

Roztoky 
 různorodé a stejnorodé 
 koncentrované a zředěné 
 nasycené a nenasycené 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 
použití, uvede zdroje znečišťování vody ve svém 

nejbližším okolí. 

 
Voda 

 voda v přírodě 
 pitná a užitková voda 
 odpadní vody 
 čistota vody 

 
EV          - základní podmínky života 
               - vztah člověka k prostředí  

 
Uvede zdroje znečišťování vzduchu ve svém 

nejbližším okolí. 

Vzduch 
 složení 
 čistota ovzduší 
 teplotní inverze, smog 
 

 
EV          - základní podmínky života  
               - vztah člověka k prostředí  
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Částicové složení látek a chemické prvky 

 
 

Zná nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché 
chemické sloučeniny a jejich značky. 

Chemické prvky a sloučeniny 
 molekuly, atomy, atomové jádro 
 základní názvy a značky prvků 
 vlastnosti a použití 
 chemické sloučeniny 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné 
vlastnosti. 

 
Kovy a nekovy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Chemické reakce 

 
Pojmenuje výchozí látky a produkty 
nejjednodušších chemických reakcí. 

 
Chemické reakce prvků 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Anorganické sloučeniny 

 
Popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky 

využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná 
vliv těchto látek na životní prostředí. 

 
Oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli  

 názvosloví  
 vlastnosti a použití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku 

univerzálním indikátorovým papírkem. 

 
Měření roztoků 

 kyselost a zásaditost 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Poskytne první pomoc při zasažení pokožky 

kyselinou nebo hydroxidem. 

Bezpečnost při práci - první pomoc 
 ve škole 
 v běžném životě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Organické sloučeniny 

 
 

Zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie. 
 

Paliva 
 ropa, uhlí, zemní plyn 
 průmyslově vyráběná paliva 
 

 
EV          - základní podmínky života 
               - lidské aktivity a problémy  
                 životního prostředí 
               - vztah člověka k prostředí 

 
Zná příklady produktů průmyslového zpracování 

ropy. 

 
Ropa a průmyslové zpracování. 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a 

vitamínů v potravě z hlediska obecně uznávaných 
zásad správné výživy. 

Přírodní látky 
 bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny 
 zdroje, vlastnosti 
 vliv na zdraví člověka 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Chemie a společnost 

 
 

Ví o využívání prvotních a druhotných surovin. 
 

Chemický průmysl 
 výrobky, recyklace surovin               

 
EV          - vztah člověka k prostředí  

 
 

 
Zná zásady bezpečnosti při práci s chemickými 

látkami. 

 
Bezpečnost při zacházení s chemickými látkami 

 hořlaviny (třídy nebezpečnosti, zásady 
zacházení, první pomoc) 

 stavební pojiva (cement, vápno, sádra - 
užití v praxi, bezpečnost při práci) 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Zhodnotí využívání různých látek v praxi 
vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka. 

 
Průmyslová hnojiva 

 ochrana životního prostředí 
Plasty a syntetická vlákna 

 vlastnosti, použití, likvidace  
Léčiva a návykové látky 

 
EV          - lidské aktivity a problémy   
                  životního prostředí 
               - vztah člověka k prostředí 

 

 
Průřezová témata - přehled 

 
 

Průřezová témata 
 

 
9. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
VMEGS 

 

 
integrace do výuky 

 
EV 

 

 
integrace do výuky 
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PŘÍRODOPIS 

 
2. stupeň 

 
Vzdělávací oblast je v  6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Přírodopis. 
Vyučovací předmět je na 2. stupni posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 6 hodin týdně.  
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 

 
 

Obecná biologie a genetika 
 

Žák by měl: 
 získat základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích 
 orientovat se v přehledu vývoje organismů a rozlišit základní projevy a 

podmínky života 
 rozpoznat rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy 
 znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i 

živočichů 
 poznat význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka 
 vědět o vlivu virů a bakterií v přírodě a na člověka 

 
 

Biologie hub 
 

Žák by měl: 
 rozpoznat naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle 

charakteristických znaků 
 poznat lišejníky 

 
 
 
 
 

Biologie rostlin 
 

Žák by měl: 
 porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých 

částí těla rostlin 
 vědět o základních rostlinných fyziologických procesech a o jejich využití 
 rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát jejich zástupce 
 popsat přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 
 znát význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování 

 
 
 
 
 
 

Biologie živočichů 
 

Žák by měl: 
 porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlit funkce jednotlivých 

orgánů 
 rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce 
 odvodit na základě vlastního pozorování základní projevy chování 

živočichů v přírodě, objasnit jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

 využívat zkušeností s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování 
jejich životních potřeb 

 vědět o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňovat zásady 
bezpečného chování ve styku se živočichy 

 
 
 

Biologie člověka 
 

Žák by měl: 
 popsat vznik a vývin jedince 
 charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka 
 popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce 
 rozlišovat příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňovat zásady 

jejich prevence a léčby 
 znát zásady poskytování předlékařské první pomoci při poranění 

 
 
 
 

Neživá příroda 
 

Žák by měl: 
 popsat jednotlivé vrstvy Země 
 poznat podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny 
 rozlišit důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů 
 rozeznat některé druhy půd a objasnit jejich vznik 
 vědět o významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na 

Zemi 
 

 
 

Základy ekologie 
 

Žák by měl: 
 uvést příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 
 rozlišit populace, společenstva, ekosystémy a objasnit základní princip 

některého ekosystému 
 vysvětlit podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých 

ekosystémech 
 popsat změny v přírodě vyvolané člověkem a objasnit jejich důsledky 
 poznat kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí 

 
 

Praktické poznávání přírody 
 

Žák by měl: 
 využívat metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu 
 dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání 
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Charakteristika výuky 
 
Vyučovací předmět  Přírodopis  umožňuje žákům 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. 
Vedeme žáky k otevřenému myšlení a logickému uvažování na základě získaných poznatků. Žáci mohou 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. 
Svoje poznatky se žáci učí srovnávat a vyhodnocovat výsledky vlastního pozorování. 
Vyučování směřujeme od osvojování základních pojmů, poznatků a vztahů na názorných ukázkách, k jejich postupnému zobecňování.  
Ve výuce přírodopisu navazujeme na znalosti žáků získané na 1. stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 
Uplatňujeme individuální přístup k žákům vzhledem k jejich možnostem a výrazným rozdílům mezi nimi. 
Žáci pracují ve skupinách, ale i samostatně. Frontální i skupinová výuka probíhá nejen ve třídě, ale také v interaktivní a počítačové učebně. 
Využíváme bohatou nabídku výukových programů na DVD i CD, obrazového materiálu i demonstračních pomůcek.  
Výuku doplňujeme exkurzemi v centru CHKO Bílé Karpaty, tematicky zaměřenými přednáškami, ale i vycházkami a výlety, které jsou založeny na 
přímém pozorování a pobytu v přírodě. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Předkládáme žákům dostatek spolehlivých informací a vedeme je k jejich plnému využívání a uplatňování v běžném životě, k zájmu o nové 
poznatky a jejich aplikaci. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k samostatnému uvažování nad problémy související s živou a neživou přírodou, ke vnímání člověka a jeho existence jako součásti 
přírody, k vyhledávání informací. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky ke správnému a věcnému formulování myšlenek, k souvislému vyjadřování. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky k práci ve skupině, vytváříme prostor ke vzájemné pomoci a spolupráci. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí, k zodpovědnosti v krizových situacích a poskytnutí pomoci. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k dodržování bezpečnosti  a ochrany zdraví při pozorování a pobytu v přírodě.  
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Orientace v textu, texty o přírodě. 
 
Matematika 
Orientace v čase, posloupnost. 
 
Dějepis 
Rozdíly způsobu života během historie a přírodní podmínky, které jej ovlivňují. 
 
Zeměpis 
Přírodní zajímavá místa, chráněná území a lokality. 
 
Hudební výchova 
Písně a skladby inspirované přírodou. 
 
Výtvarná výchova 
Díla významných umělců a malířů vycházející z okouzlení přírodou a působení na celkový rozvoj osobnosti. 
Vlastní projev na základě prožitků a čerpání inspirace z přírody. 
 
Pracovní výchova 
Využití přírodních materiálů ke zpracování. 
 
Tělesná výchova 
Rozvíjení tělesné zdatnosti při pobytu v přírodě. 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                          Ročník:                    6. 
Předmět:                   Přírodopis                                                                                                                                                  Časová dotace:   1 hodina  
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Obecná biologie a genetika 

 
 

Získává základní vědomosti o přírodě a přírodních 
dějích. 

Přírodní děje 
 skupenství látek a jejich přeměny 
 oheň a teplo 
 tání a tuhnutí 
 vypařování a kapalnění 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozliší jednoduché  základní projevy a podmínky 

života. 

Vznik života 
 význam Slunce pro život na Zemi 
 projevy života 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života 

 
 

Seznamuje se s mnohobuněčnými organismy. 

Mnohobuněčné organismy 
 buňka 
 pletivo 
 tkáň 
 orgán a orgánové soustavy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná základní funkce hlavních orgánů některých 

živočichů. 

Orgánové soustavy 
 savci 
 ptáci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Poznává význam rostlin a živočichů v přírodě. 

 
Význam rostlin a živočichů v přírodě 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

 
Biologie živočichů 

 
Porovná vnější a vnitřní stavbu těla savců a ptáků. 

Stavba těla 
 savci 
 ptáci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 

 
Rozliší některé skupiny živočichů a zná jejich 

hlavní zástupce. 

Zástupci  živočichů 
 savci 
 hmyzožravci a letouni 
 zajíci a hlodavci 
 sudokopytníci a lichokopytníci 
 ptáci 
 plazi 
 obojživelníci 
 ryby 
 hmyz 

 
 
 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Porovná na základě vlastního pozorování projevy 

chování živočichů v různém prostředí, popíše 
způsob jejich života a přizpůsobení danému 

prostředí. 

Chování živočichů v přírodě 
 volně žijící zvířata 
 domácí zvířata 
 zvířata v zoo 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Seznamuje se s chovem vybraných domácích 

živočichů a zajišťováním jejich životních potřeb. 

Chov domácích zvířat 
 kur domácí 
 husa velká 
 kachna domácí  
 husa domácí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Uvědomuje si význam živočichů v přírodě a 

seznamuje se se zásadami bezpečného chování ve 
styku se živočichy. 

 
Ochrana živočichů 

 význam 
 bezpečné chování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

 

 
Základy ekologie 

 
Uvede příklady výskytu organismů v daném 

prostředí a vztahy mezi nimi. 

Výskyt organismů  
 v lese a na louce 
 v zahradě 
 na poli 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 
 

 
Rozliší populace. 

 
Lidská plemena 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV      - etnický původ 

 
Uvědomuje si změny v přírodě vyvolané člověkem. 

Ochrana přírody  
 technika a příroda  
 pomocníci člověka 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí  

 
Poznává kladný a záporný vliv člověka na životní 

prostředí. 

 
Ochrana životního prostředí 

 vliv člověka 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 

 
Praktické poznávání přírody 

 
Osvojuje si metody poznávání přírody. 

Praktické metody poznávání 
 vycházka 
 pobyt v přírodě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - vztah člověka k prostředí 

 
Osvojuje si základní pravidla bezpečného pobytu 

v přírodě. 

 
Pravidla chování při poznávání přírody 
 bezpečnost pobytu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                          Ročník:                    7. 
Předmět:                   Přírodopis                                                                                                                                                  Časová dotace:   2 hodiny  
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Obecná biologie a genetika 

Získá základní vědomosti o přírodě a přírodních 
dějích. 

Přírodní děje 
 příroda, přírodniny, děje 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Orientuje se v přehledu vývoje některých organismů, 
uvědomuje si základní podmínky a projevy života. 

Vznik života 
 rozmanitost života 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života 

Rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými organismy. 

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových 

soustav rostlin a vybraných živočichů. 

Orgánové soustavy 
 orgánové soustavy rostlin 
 ploštěnci a hlísti 
 kroužkovci, měkkýši, členovci, hmyz 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Poznává význam rostlin a živočichů v přírodě i pro 
člověka. 

Význam rostlin a živočichů v přírodě 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

 
Ví o vlivu bakterií v přírodě 

Viry a bakterie 
 výskyt a význam 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

Biologie hub 
Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby 

podle charakteristických znaků. 
Houby  

 houby jedlé, jedovaté a nepoživatelné 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Pozná lišejníky. Lišejníky OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
Biologie rostlin 

 
Porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná 

funkce jednotlivých částí těla rostlin. 

Rostliny 
 stavba  rostlinného těla 
 části rostlin a jejich funkce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Ví o základních rostlinných fyziologických 

procesech a o jejich využití. 

Fyziologické procesy rostlin 
 fotosyntéza 
 dýchání a rozmnožování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

 
Rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná 

jejich zástupce. 

Základní skupiny rostlin 
 stromy, keře a byliny 
 pokojové a okrasné rostliny 
 chráněné, léčivé a jedovaté rostliny 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Popíše životní podmínky rostlin. 

Životní podmínky rostlin 
 světlo, teplo, voda, živiny 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná způsob pěstování ovocných stromů a keřů. 

Ovocné stromy a keře 
 pěstování a výsadba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Biologie živočichů 
 

 
Porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů 

a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů. 

Stavba a funkce částí těla 
 ploštěnci a hlísti 
 kroužkovci 
 měkkýši 
 členovci 
 hmyz 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Rozliší další skupiny živočichů a zná jejich hlavní 
zástupce. 

Zástupci živočichů 
 ploštěnci a hlísti 
 kroužkovci 
 měkkýši 
 členovci 
 hmyz 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Porovná na základě vlastního pozorování projevy 

chování živočichů v různém prostředí, popíše způsob 
jejich života a přizpůsobení danému prostředí. 

Chování živočichů v přírodě 
 pole a louka 
 zahrada a  les 
 voda 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 

Seznamuje se s chovem vybraných domácích 
živočichů a zajišťováním jejich životních potřeb. 

Chov domácích zvířat 
 včela  medonosná 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Uvědomuje si význam živočichů v přírodě i pro 
člověka a osvojuje si zásady bezpečného chování ve 

styku se živočichy. 

Ochrana živočichů 
 význam  
 bezpečné chování  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy  

Základy ekologie 
 

Uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi. 

Výskyt organismů  
 les, louka a pole 
 zahrada 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

Rozliší lesní společenstvo a objasní základní princip 
jeho ekosystému. 

Rostlinné společenstvo 
 les 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 
v lesním ekosystému. 

Potravní řetězce 
 lesní ekosystém 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

Popíše změny v přírodě (les) vyvolané člověkem a 
objasní jejich důsledky. 

Ochrana přírody  
 vztah k přírodě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Poznává kladný a záporný vliv člověka na životní 
prostředí. 

Ochrana životního prostředí 
 vliv člověka 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy živ. prostředí 

Praktické poznávání přírody 
 

Osvojuje si metody poznávání přírody. 
Praktické metody poznávání 

 vycházka 
 pobyt v přírodě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - vztah člověka k prostředí 

Osvojuje si základní pravidla bezpečného pobytu 
v přírodě. 

Pravidla chování při poznávání přírody 
 bezpečnost pobytu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                      Ročník:                     8. 
Předmět:                   Přírodopis                                                                                                                                              Časová dotace:   1+1 hodina  
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Obecná biologie a genetika 

 
Orientuje se v přehledu vývoje dalších organismů a 

rozliší základní projevy a podmínky života. 

 
Vznik života 

 rozmanitost života 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života 

 
Zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových 

soustav rostlin i živočichů. 

Orgánové soustavy 
 obratlovci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Poznává význam rostlin a živočichů v přírodě i pro 

člověka. 

 
Význam rostlin a živočichů v přírodě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy  

 
Ví o vlivu bakterií v přírodě a na člověka. 

Viry a bakterie 
 virová a bakteriální onemocnění 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života 

Biologie živočichů 
 
Porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlí 

funkce jednotlivých orgánů. 

 
Stavba a funkce částí těla 

 obratlovci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní 
zástupce. 

Zástupci živočichů 
 ryby 
 obojživelníci 
 plazi 
 ptáci 
 savci 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Odvodí na základě vlastního pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí. 

 
Chování živočichů v přírodě 

 vliv prostředí na život 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

 
 
Využívá zkušeností s chovem vybraných domácích 

živočichů k zajišťování jejich životních potřeb. 

Chov domácích zvířat 
 holub domácí, kur domácí, krocan 

domácí, kachna domácí, husa domácí 
 králík domácí, kočka domácí, pes 
 kůň 
 prase domácí, skot, koza domácí 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 

živočichy. 

 
Ochrana živočichů 

 význam  
 bezpečné chování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

Biologie člověka 
 

Popíše vznik a vývin jedince. 
Vznik a vývin jedince 

 stavba a činnost pohlavních orgánů 
 vývoj lidského zárodku 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Charakterizuje hlavní období lidského života. 

Vývoj jedince 
 hlavní období lidského života 

 

 
 
 

Popíše stavbu orgánů a orgánových soustav 
lidského těla a jejich funkce. 

Orgány a orgánové soustavy 
 oběhová soustava 
 dýchací soustava 
 trávicí soustava 
 vylučovací soustava  
 kožní soustava 
 řídící soustava 

 
 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 

nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby. 

Hlavní zásady zdravého života 
 běžné typy onemocnění 
 správná životospráva 
 protilátky a imunita 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Zná zásady poskytování předlékařské první pomoci 
při poranění. 

První pomoc při poranění 
 poranění a poškození kostí 
 poruchy oběhové soustavy 
 zástava dechu 
 poranění kůže 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Základy ekologie 
 

Rozliší populace, společenstva a ekosystémy. 
Populace a společenstvo 

 základní společenstva a ekosystémy 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy  

 
Poznává kladný a záporný vliv člověka na životní 

prostředí. 

 
Ochrana životního prostředí 

 vliv člověka 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 

Praktické poznávání přírody 
 

Osvojuje si metody poznávání přírody. 
Praktické metody poznávání 

 vycházka 
 pobyt v přírodě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - vztah člověka k prostředí 

 
Osvojuje si základní pravidla bezpečného pobytu 

v přírodě. 

 
Pravidla chování při poznávání přírody 
 bezpečnost pobytu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                          Ročník:                    9. 
Předmět:                   Přírodopis                                                                                                                                                  Časová dotace:   1 hodina  
 

Školní výstup Učivo Průřezová témata 
Obecná biologie a genetika 

 
Orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší 

základní projevy a podmínky života. 

 
Vznik života 

 rozšíření a vývoj živočichů na Zemi 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života  

 
Pozná význam rostlin a živočichů v přírodě 

 i pro člověka. 

 
Význam rostlin a živočichů v přírodě 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

Biologie rostlin 
 

Popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí. 

 
Druhy společenstev a požadavky na prostředí 

 rostlinná společenstva 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy   

 
 

Zná význam hospodářsky důležitých rostlin a 
způsob jejich pěstování. 

 
Hospodářsky důležité rostliny 

 pícniny a obilniny 
 zeleniny a okopaniny 
 olejniny a luskoviny 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

Biologie člověka 
 

Charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka. 
Původ a vývoj člověka 

 předchůdci člověka 
 původ 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Neživá příroda 
 
 
 

Popíše jednotlivé vrstvy Země. 

 
Země – naše planeta 

 vznik Země 
 stavba zemského tělesa 
 vrstvy Země 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Pozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny. 

 
Horniny a nerosty 

 vyvřelé horniny 
 usazené horniny 
 přeměněné horniny 
 nerosty 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických 

dějů. 

 
Geologické děje 

 pohyb hmot v zemské kůře 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik. 

Půda 
 složení 
 vlastnost 
 druhy 
 význam 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života 

 
Ví o významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a 

udržení života na Zemi. 

 
Podnebí a počasí 

 vliv na udržení života 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života  

Základy ekologie 
 

Rozliší populace, společenstva, ekosystémy a 
objasní základní princip některého ekosystému. 

 
Společenstva organismů 

 vzájemné vztahy 
 narušování společenstev 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

 
Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 

v různých ekosystémech. 

 
Potravní řetězce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

 
 

Popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a 
objasní jejich důsledky. 

 
Ochrana přírody 

 péče o vodu a vzduch 
 péče o půdu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života 
               - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 

 
Pozná kladný a záporný vliv člověka na životní 

prostředí. 

 
Ochrana životního prostředí 

 vliv člověka 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 

Praktické poznávání přírody 
 

Využívá metody poznávání přírody osvojované 
v přírodopisu. 

 
Praktické metody poznávání 

 vycházka 
 pobyt v přírodě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - vztah člověka k prostředí 

 
Dodržuje základní pravidla bezpečného chování při 

poznávání přírody. 

 
Pravidla chování při poznávání přírody 
 bezpečnost pohybu a pobytu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Přírodopis 2. stupeň - přehled   
 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
 

Obecná biologie a genetika 
 

Získává základní vědomosti o 
přírodě a přírodních dějích. 

 
Získá základní vědomosti o přírodě a 

přírodních dějích. 

  

 
Rozliší jednoduché základní projevy 

a podmínky života. 

 
Orientuje se v přehledu vývoje 

některých organismů, uvědomuje si 
základní podmínky a projevy života. 

 
Orientuje se v přehledu vývoje dalších 
organismů a rozliší základní projevy a 

podmínky života. 

 
Orientuje se v přehledu vývoje 

organismů a rozliší základní projevy a 
podmínky života. 

 
Seznamuje se s mnohobuněčnými 

organismy. 

 
Rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými 

a mnohobuněčnými organismy. 

  

 
Zná základní funkce hlavních orgánů 

některých živočichů. 

 
Zná základní funkce hlavních orgánů a 

orgánových soustav rostlin a 
vybraných živočichů. 

 
Zná základní funkce hlavních orgánů a 

orgánových soustav rostlin i  
živočichů. 

 

 
Poznává význam rostlin a živočichů. 

 
Poznává význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka. 

 

 
Pozná význam rostlin a živočichů 

v přírodě i pro člověka. 
  

Ví o vlivu bakterií v přírodě. 
 

 
Ví o vlivu bakterií v přírodě  

a na člověka. 

 

 
Biologie hub 

  
Rozpozná naše nejznámější jedlé a 

jedovaté houby podle 
charakteristických znaků. 

  

  
Pozná lišejníky. 

  

 
Biologie rostlin 

  
Porovná vnější a vnitřní stavbu 
rostlinného těla a zná funkce 
jednotlivých částí těla rostlin. 

  

  
Ví o základních rostlinných 

fyziologických procesech a o jejich 
využití. 

  
 

  
Rozliší základní systematické skupiny 

rostlin a zná jejich zástupce. 

  
 

  
Popíše životní podmínky rostlin. 

  
Popíše přizpůsobení některých rostlin 

podmínkám prostředí. 
  

Zná způsob pěstování ovocných 
stromů a keřů. 

  
Zná význam hospodářsky důležitých 

rostlin a způsob jejich pěstování. 
 

Biologie živočichů 
 

Porovná vnější a vnitřní stavbu těla 
savců a ptáků. 

 
Porovná vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkce 
jednotlivých orgánů. 

 
Porovná vnější a vnitřní stavbu 

živočichů a vysvětlí funkce 
jednotlivých orgánů. 

 
 

 
Rozliší některé skupiny živočichů a 

zná jejich hlavní zástupce. 

 
Rozliší další skupiny živočichů a zná 

jejich hlavní zástupce. 

 
Rozliší jednotlivé skupiny živočichů a 

zná hlavní zástupce. 

 

 
 

Porovná na základě vlastního pozorování projevy chování živočichů v různém 
prostředí, popíše způsob jejich života a přizpůsobení danému prostředí. 

 
 

 
Odvodí na základě vlastního 

pozorování základní projevy chování 
živočichů v přírodě, objasní jejich 

způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí. 

 

 
Seznamuje se s chovem vybraných domácích živočichů a zajišťováním jejich 

životních potřeb. 
 

 
Využívá zkušeností s chovem 

vybraných domácích živočichů 
k zajišťování jejich životních potřeb. 

 

 
Uvědomuje si význam živočichů 

v přírodě a seznamuje se se zásadami 
bezpečného chování ve styku se 

živočichy. 

 
Uvědomuje si význam živočichů 

v přírodě i pro člověka a osvojuje si 
zásady bezpečného chování ve styku 

se živočichy. 

 
Ví o významu živočichů v přírodě i 

pro člověka a uplatňuje zásady 
bezpečného chování ve styku se 

živočichy. 
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Biologie člověka 

 
 

  
Popíše vznik a vývin jedince. 

 
 
 

   
Charakterizuje hlavní období lidského 

života. 

 
Charakterizuje hlavní etapy vývoje 

člověka. 
   

Popíše stavbu orgánů a orgánových 
soustav lidského těla a jejich funkce. 

 

   
Rozlišuje příčiny, případně příznaky 
běžných nemocí a uplatňuje zásady 

jejich prevence a léčby. 

 

   
Zná zásady poskytování předlékařské 

první pomoci při poranění. 

 

 
Neživá příroda 

    
Popíše jednotlivé vrstvy Země. 

    
Pozná podle charakteristických 

vlastností vybrané nerosty a horniny. 
    

Rozliší důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů. 

    
Rozezná některé druhy půd a objasní 

jejich vznik. 
    

Ví o významu vlivu podnebí a počasí 
na rozvoj a udržení života na Zemi. 

 
Základy ekologie 

 
Uvede příklady výskytu organismů 

v daném prostředí a vztahy mezi 
nimi. 

 

 
Uvede příklady výskytu organismů 
v určitém prostředí a vztahy mezi 

nimi. 

 
 

 

 
Rozliší populace. 

 
Rozliší lesní společenstvo a objasní 
základní princip jeho ekosystému. 

 
Rozliší populace, společenstva a 

ekosystémy. 

 
Rozliší populace, společenstva, 

ekosystémy a objasní základní princip 
některého ekosystému. 

  
Vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v lesním 
ekosystému. 

  
Vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v různých 
ekosystémech. 

 
Uvědomuje si změny v přírodě 

vyvolané člověkem. 

 
Popíše změny v přírodě (les) vyvolané 
člověkem a objasní jejich důsledky. 

  
Popíše změny v přírodě vyvolané 
člověkem a objasní jejich důsledky. 

 
Poznává kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí. 

 

 
Pozná kladný a záporný vliv člověka 

na životní prostředí. 
 

Praktické poznávání přírody 
 

Osvojuje si metody poznávání přírody. 
 

 
Využívá metody poznávání přírody 

osvojované v přírodopisu. 
 

Osvojuje si základní pravidla bezpečného pobytu v přírodě. 
 
 

 
Dodržuje základní pravidla 

bezpečného chování při poznávání 
přírody. 

 
Průřezová témata - přehled  

 
  

Průřezová témata 
 

6. ročník 
 

7. ročník 
 

8. ročník 
 

9. ročník 
 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MKV 

 

 
integrace do výuky 

 
x 

 
x 

 
x 

 
EV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 



 97

 
ZEMĚPIS 

 
2. stupeň 

 
Vzdělávací oblast je v  6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Zeměpis. 
Vyučovací předmět má na 2. stupni časovou dotaci 4 hodiny týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a 
topografie 

 

Žák by měl: 
 rozumět základní geografické, kartografické a topografické terminologii 
 získat osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umět ho popsat a 

určit jednoduché vazby, vyjádřit, co mu prospívá  

 
 

Přírodní obraz Země 
 

Žák by měl: 
 objasnit důsledky pohybů Země 
 vědět o působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu 

na přírodu a na lidskou společnost 
 vědět o působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu 

 
 
 

Regiony světa 
 

Žák by měl: 
 vyhledat na mapách jednotlivé světadíly a oceány 
 rozlišit zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů 
 charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 
 
 

Společenské a hospodářské prostředí 

Žák by měl: 
 vědět, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístněním lidských 

sídel 
 vyhledat na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace 

 
 
 

Životní prostředí 
 

Žák by měl: 
 umět pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, 

rozlišit na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 
 znát příklady přírodních a kulturních krajinných složek 
 uvést na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí 
 
 

 
 
 

Česká republika 
 

Žák by měl: 
 určit zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy 
 znát přírodní podmínky ČR, popsat povrch a jeho členitost 
 uvést hlavní údaje o rozmístnění obyvatelstva 
 vymezit a lokalizovat území místní krajiny a oblasti  
        (regionu) podle bydliště nebo školy 
 charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu 
 vyhledat na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizovat 

hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti 
 

Terénní geografické praxe a aplikace 
 

Žák by měl: 
 ovládat základy praktické topografie a orientace v terénu 
 uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 

 
 
Charakteristika výuky 
 
Při  výuce  zeměpisu se snažíme  naučit žáky brát přírodu jako celek,  jehož  části se  navzájem  ovlivňují. 
Zeměpisné  učivo  žákům  umožňuje  přírodě  porozumět,  a  tím  se  lépe  orientovat  v  běžném   životě. 
Žáci  poznávají  důležité  vztahy mezi přírodou a lidskou činností, závislost na přírodních zdrojích a vlivy 
činností  člověka  na  stav  životního  prostředí  a  na  lidské  zdraví. 
Učivo postupně seznamuje žáky s přírodními  podmínkami pro různé organismy a pro člověka,  umožňuje 
poznat  a  pochopit  problémy  populace  a  životního  prostředí. 
Ve  výuce  žáci  pracují  s  demonstračními  pomůckami  a  obrazovým  materiálem,  při  skupinové  práci  
využívají  pracovní  listy,  odbornou  literaturu,  časopisy,  informace  získávají  rovněž   prostřednictvím  
internetu.  
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění a porovnávání informací, k používání odborné terminologie, k nalézání souvislostí mezi 
získanými poznatky a využitím v praxi, k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů.  
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem, k dodržování předem stanovených pravidel, k naslouchání a respektování názoru druhých, 
k interpretaci a prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě. 
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Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů, k využívání metod, při kterých sami žáci docházejí k řešení a 
závěrům, k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků, k odpovědím na otevřené otázky, k práci s chybou. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky ke skupinovému vyučování, k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání, k ochotě pomoci a o pomoc požádat, ke spoluúčasti na 
vytváření kritérií hodnocení a  následnému hodnocení svých výsledků, k dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování, k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje, k ohledu 
na druhé, k vytváření osobních představ o geografickém  a životním prostředí. 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu, k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací. 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Matematika 
Měřítko mapy, převody jednotek. 
 
Dějepis 
Kultura národů, historie států. 
 
Přírodopis 
Rozšíření živočichů a rostlin, národní parky, CHKO. 
 
Fyzika 
Sluneční soustava, vesmír. 
 
Chemie 
Znečištění ovzduší, půdy. 
 
Výtvarná výchova  
Schématické náčrtky. 
 
Informatika 
Zdroj aktuálních informací a jejich zpracování. 
 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                          Ročník:                     6. 
Předmět:                  Zeměpis                                                                                                                                         Časová dotace:   1 hodina 
 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 
 

Zná druhy map, rozumí obecně používaným 
pojmům, symbolům, značkám a vysvětlivkám. 

Mapy 
 druhy map 
 pojmy a symboly 
 značky a vysvětlivky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Vysvětlí pojem glóbus, popíše pomocí glóbu 

prostředí, které nás obklopuje.  

Glóbus 
 geografické značení 
 zeměpisná síť 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Přírodní obraz Země 
 

Objasní důsledky pohybů Země. 
Planeta Země 

 tvar a pohyby Země 
 střídání ročních období 
 střídání dne a noci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 
 

Ví o působení vnitřních a vnějších procesů 
v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na 

lidskou společnost. 

Krajinná sféra 
 litosféra - stavba Země 
 atmosféra - počasí, podnebí, oběh 

vzduchu 
 hydrosféra - oceány, moře, jezera, 

rybníky, nádrže, ledovce 
 pedosféra - půda 
 biosféra  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života 
 

 
Ví o působení přírodních vlivů na utváření 

zemského povrchu. 

Zemský povrch 
 zemětřesení 
 sopečná činnost 
 vznik pohoří 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
 

Společenské a hospodářské prostředí 
 

Vyhledá na mapě regionu nejznámější oblasti 
cestovního ruchu a rekreace. 

Cestování 
 regionální oblast 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - vztah člověka k prostředí 
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Životní prostředí 
 
 
 
 

Umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry. 

Krajina 
 savany 
 stepi 
 pouště 
 subtropy 
 tropické lesy 
 krajiny mírného pásu 
 tundry 
 polární krajiny 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Pojmenuje přírodní a kulturní krajinné složky. 

 
Přírodní a společenské prostředí 

 typy krajin 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zná principy a zásady ochrany přírody a životního 

prostředí. 

Životní prostředí 
 ochrana přírody a životního prostředí 
 vztah přírody a společnosti 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
EV          - lidské aktivity a problémy životního  
                  prostředí 

Česká republika 
 
 

Vymezí a lokalizuje území místní krajiny a regionu 
podle bydliště a školy. 

 
Místní region 

 zeměpisná poloha a rozloha 
 ohraničení vzhledem k ostatním 

regionům 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
 

 
 

Charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní 
poměry místního regionu. 

 
Regionální prvky 

 přírodní poměry 
 hospodářské poměry 
 kulturní poměry 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
EV          - ekosystémy 
               - základní podmínky života 
               - lidské aktivity a problémy  životního 
                 prostředí 
               - vztah člověka k prostředí    

Terénní    geografické praxe a aplikace 
 

Určí stanoviště a hlavní orientační body na mapě 
místní krajiny.  

 
Terénní pozorování 

 určení stanoviště 
 orientační body 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Dodržuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 

pobytu ve volné přírodě. 

 
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

 chování a jednání při nebezpečí ve volné 
přírodě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                          Ročník:                     7. 
Předmět:                   Zeměpis                                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina  
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 
 
 

Čte a orientuje se v mapě ČR, rozumí jazyku mapy. 
 

Práce s mapou 
 zeměpisná mapa 
 hospodářská mapa 
 geografický a kartografický slovník 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozlišuje poledníky a rovnoběžky, rozezná časová 

pásma, rozliší hlavní a vedlejší světové strany 
vzhledem k mapě. 

Poledníky a rovnoběžky 
 časová pásma 
 hlavní a vedlejší světové strany 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Regiony světa 
 

Přiřadí ČR do příslušného světadílu. 
Orientace ve světě 

 poloha CR v Evropě 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VMEGS - objevujeme Evropu a svět 

 
Rozliší zásadní přírodní a společenské znaky České 

republiky. 

Přírodní a společenské znaky ČR 
 přírodní znaky 
 kulturní  oblasti 
 národnostní menšiny 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV      - etnický původ 
EV          - ekosystémy 
               - základní podmínky života          

 
Charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a hospodářské poměry 
České republiky. 

Přírodní a společenské poměry ČR 
 poloha a rozloha 
 obyvatelstvo a města 
 oblasti ČR 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 

Společenské a hospodářské prostředí 
 

Zná přírodní, společenské a hospodářské podmínky 
v České republice. 

Přírodní a společenské podmínky ČR 
 přírodní podmínky 
 aktuální politické a hospodářské procesy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 

 
Vyhledá na mapě ČR nejznámější oblasti 

cestovního ruchu a rekreace. 

Cestování 
 oblasti cestovního ruchu ČR 
 služby 
 doprava a dopravní síť 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 

Životní prostředí 
 

Pojmenuje a popíše typ přírodní krajiny v České 
republice. 

Krajina ČR 
 popis přírodní krajiny ČR 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Uvede příklady přírodních a kulturních krajinných 
složek v České republice. 

Krajinné složky ČR 
 hory 
 pahorkatiny 
 vrchoviny 
 nížiny 
 kulturní složení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná chráněné krajinné oblasti v České republice, 

vyjmenuje nejvýznamnější národní parky a popíše 
změny a důsledky v přírodě vyvolané člověkem. 

 

 
Chráněná území ČR 

 rezervace a národní parky 
 ochrana životního prostředí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

Česká republika 
 

Určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky 
a porovná ji se sousedními státy. 

Česká republika a její sousedé 
 poloha a rozloha 
 sousední státy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho 

členitost. 

Česká republika a její povrch 
 povrch a vodstvo 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 
               - základní podmínky života 

 
 

Uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva. 

Česká republika a její obyvatelstvo 
 složení obyvatel 
 počet obyvatel  
 města 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 

 
Vyhledá na mapách jednotlivé kraje České 

republiky a charakterizuje hospodářské poměry, 
přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti. 

Oblasti České republiky 
 hospodářské poměry 
 přírodní zvláštnosti 
 kulturní zajímavosti 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 
               - základní podmínky života 
               - lidské aktivity a problémy životního 
                 prostředí      

Terénní geografické praxe a aplikace 
 

Určí hlavní a vedlejší světové strany vzhledem 
k mapě, zakreslí jednoduchý náčrt místní krajiny. 

 

Terénní pozorování 
 určování světových stran 
 náčrt místní krajiny 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Dodržuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 

pobytu ve volné přírodě. 
 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 
 chování a jednání při nebezpečí  ve volné 

přírodě 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                          Ročník:                     8. 
Předmět:                   Zeměpis                                                                                                                                        Časová dotace:   1 hodina    
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 
 

 
Čte a orientuje se v mapě Evropy, rozumí měřítku 

mapy. 

 
Práce s mapou 

 zeměpisná mapa 
 politická mapa 
 hospodářská mapa 
 měřítko map 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Získává osobní představu o prostředí, které nás 
obklopuje a umí ho popsat.  

 
Prostředí, které nás obklopuje 

 prostředí regionu 
 prostředí ČR 
 prostředí Evropy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Regiony světa 
 

Vyhledá na mapě Evropu, vymezí hranice mezi 
Evropou a Asií, vyhledá oceány a moře, která ji 

obklopují. 

 
Orientace ve světě 

 hranice 
 oceány a moře 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Rozliší zásadní přírodní a společenské znaky států 
Evropy. 

 
Přírodní a společenské znaky Evropy 
 přírodní podmínky 
 kulturní a náboženské oblasti 
 mnohonárodnostní státy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá  
MKV     - kulturní rozdíly 
              - etnický původ   

 
 
 

Charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a hospodářské poměry 

Evropy. 

 
Přírodní a společenské poměry Evropy 
 poloha, členitost a rozloha 
 povrch a podnebí 
 rostliny a živočichové 
 obyvatelstvo 
 státy Evropy 
 současná Evropa 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VMEGS - objevujeme Evropu a svět 
               - jsme Evropané 
MKV      - kulturní rozdíly   
 

Společenské a hospodářské prostředí 
 
Zná přírodní, společenské a hospodářské podmínky 

v Evropě. 

 
Přírodní a společenské podmínky Evropy 
 přírodní podmínky 
 aktuální politické a hospodářské procesy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 
               - objevujeme Evropu a svět 
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Vyhledá na mapě Evropy nejznámější oblasti 

cestovního ruchu a rekreace. 

 
Cestování 

 oblasti cestovního ruchu Evropy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Životní prostředí 
 

Pojmenuje typy přírodní krajiny v Evropě a ví, kde 
se nacházejí. 

 
Krajina Evropy 

 typy přírodní krajiny Evropy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 
 

 
 
 

Uvede příklady přírodních a kulturních krajinných 
složek v Evropě. 

 
Krajinné složky Evropy 

 pohoří 
 pahorkatiny 
 vrchoviny 
 nížiny 
 kulturní složení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - základní podmínky života  

 
 

Zná ekologické a environmentální problémy 
v Evropě. 

 
Ochrana životního prostředí 

 spolupráce se sousedními státy v oblasti 
životního prostředí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 

Terénní geografické praxe a aplikace 
 
Pohybuje se podle mapy místní krajiny, odhaduje 

vzdálenosti a výšky objektů v terénu. 

 
Terénní pozorování 

 pohyb podle mapy 
 odhad objektů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Dodržuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 

pobytu ve volné přírodě.  

 
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

 chování a jednání při nebezpečí živelních 
pohrom 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda                                                                                                                                           Ročník:                   9. 
Předmět:                   Zeměpis                                                                                                                                        Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Geografické informace,  zdroje dat, kartografie a topografie 
 
Čte a orientuje se v mapě světa, rozumí základní  

geografické, topografické a kartografické 
terminologii. 

 
Práce s mapou 

 geografický a kartografický jazyk  
 základní geografická a  topografická 

terminologie  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Získá osobní představu o prostředí, které nás 
obklopuje, umí ho popsat a určí jednoduché vazby, 

vyjádří, co mu prospívá a co mu škodí. 

 
Geografické informace 

 praktická kartografická cvičení 
 práce s mapou v tištěné a elektronické 

podobě 
 vyhledávání informací 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

Regiony světa 
 
 
 
 

Vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány. 

Světadíly a oceány 
 Asie (jihozápadní, jižní, jihovýchodní, 

východní) 
 Afrika (severní, tropická a jižní) 
 Amerika (Kanada, USA, střední a jižní) 
 Austrálie a Oceánie 
 Antarktida 
 oceány a moře 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                  

 
Rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 

světových regionů. 

 
Přírodní a společenské znaky 

 určující a srovnávací kritéria vybraných 
světových regionů  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 
               - základní podmínky života 

 
 

Charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a hospodářské poměry  

vybraných světadílů, oceánů a vybraných států. 

Přírodní a společenské poměry 
 poloha a rozloha  
 národní a mnohonárodnostní státy 
 přírodní podmínky 
 podnebné a vegetační oblasti 
 jazykové a kulturní oblasti 
 hospodářské oblasti  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
MKV      - kulturní rozdíly 
               - etnický původ  
EV          - ekosystémy 
               - základní podmínky života 
               - lidské aktivity a problémy životního 
                  prostředí 

Společenské a hospodářské prostředí 
 

Zná globalizační společenské, politické a 
hospodářské procesy ve vybraných státech světa, 

ví, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a 
rozmístěním lidských sídel. 

 
Přírodní a společenské podmínky 

 přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy 
ve vybraných státech světa 

 sídelní oblasti 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 
               - základní podmínky života 
               - lidské aktivity a problémy životního 
                 prostředí     

 
Vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního 

ruchu a rekreace. 

 
Cestování 

 regionální oblasti 
 světové oblasti 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Životní prostředí 
 

Umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozliší na 

konkrétních příkladech specifické znaky a funkce 
krajin. 

 
Krajina 

 typy krajiny ve vybraných státech 
 specifické znaky a funkce 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 
               - základní podmínky života 

 
Zná příklady přírodních a kulturních krajinných 

složek. 

 
Krajinné složky 

 přírodní a kulturní prostředí  

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 
               - základní podmínky života 

 
Uvede na vybraných příkladech závažné důsledky 

a rizika přírodních a společenských vlivů na životní 
prostředí. 

 
Ochrana životního prostředí 

 vztah přírody a společnosti 
 globální ekologické a environmentální 

problémy lidstva  

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
EV          - ekosystémy 
               - základní podmínky života  
               - lidské aktivity a problémy životního 
                 prostředí 

Terénní geografické praxe a aplikace 
 

Ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu. 

 
Terénní pozorování 

 orientace v terénu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 

pobytu ve volné přírodě 

 
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

 chování a jednání při nebezpečí živelních 
pohrom 

 opatření při živelních pohromách 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Zeměpis 2. stupeň - přehled 
 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 
 

Zná druhy map, rozumí obecně 
používaným pojmům, symbolům, 

značkám a vysvětlivkám. 

 
Čte a orientuje se v mapě ČR, rozumí 

jazyku mapy. 
 

 
Čte a orientuje se v mapě Evropy, 

rozumí měřítku mapy. 

 
Čte a orientuje se v mapě světa, 
rozumí základní  geografické, 
topografické a kartografické 

terminologii. 
 

Vysvětlí pojem glóbus, popíše 
pomocí glóbu prostředí, které nás 

obklopuje. 

 
Rozlišuje poledníky a rovnoběžky, 

rozezná časová pásma, rozliší hlavní a 
vedlejší světové strany vzhledem 

k mapě. 

 
Získává osobní představu o prostředí, 
které nás obklopuje a umí ho popsat. 

 
Získá osobní představu o prostředí, 

které nás obklopuje, umí ho popsat a 
určí jednoduché vazby, vyjádří, co mu 

prospívá a co mu škodí. 
 

Přírodní obraz Země 
 

Objasní důsledky pohybů Země. 
 
 

 
 

 
 

 
Ví o působení vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře a jejich vlivu 
na přírodu a na lidskou společnost. 

   
 

 
Ví o působení přírodních vlivů na 

utváření zemského povrchu. 

   
 

 
Regiony světa 

  
Přiřadí ČR do příslušného světadílu. 

 
Vyhledá na mapě Evropu, vymezí 

hranice mezi Evropou a Asií, vyhledá 
oceány a moře, která ji obklopují.  

 
Vyhledá na mapách jednotlivé 

světadíly a oceány. 

  
Rozliší zásadní přírodní a společenské 

znaky České republiky. 

 
Rozliší zásadní přírodní a společenské 

znaky států Evropy. 

 
Rozliší zásadní přírodní a společenské 

znaky světových regionů. 
  

Charakterizuje polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, 

politické a hospodářské poměry České 
republiky. 

 
Charakterizuje polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry 

Evropy. 

 
Charakterizuje polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry  
vybraných světadílů, oceánů a 

vybraných států. 
 

Společenské a hospodářské prostředí 
 

 
 

Zná přírodní, společenské a 
hospodářské podmínky v České 

republice.   

 
Zná přírodní, společenské a 

hospodářské podmínky v Evropě. 

 
Zná globalizační společenské, 

politické a hospodářské procesy ve 
vybraných státech světa, 

ví, jak přírodní podmínky souvisí 
s funkcí a rozmístěním lidských sídel. 

 
Vyhledá na mapě regionu 

nejznámější oblasti cestovního ruchu 
a rekreace. 

 
Vyhledá na mapě ČR nejznámější 

oblasti cestovního ruchu a rekreace. 

 
Vyhledá na mapě Evropy nejznámější 
oblasti cestovního ruchu a rekreace. 

 
Vyhledá na mapách nejznámější 

oblasti cestovního ruchu a rekreace. 
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Životní prostředí 

 
Umí pojmenovat různé krajiny jako 

součást pevninské části krajinné 
sféry. 

 
Pojmenuje a popíše typ přírodní 

krajiny v České republice. 

 
Pojmenuje typy přírodní krajiny 
v Evropě a ví, kde se nacháízejí. 

 
Umí pojmenovat různé krajiny jako 

součást pevninské části krajinné sféry, 
rozliší na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin. 

 
Pojmenuje přírodní a kulturní 

krajinné složky. 

 
Uvede příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek v České republice.  

 
Uvede příklady přírodních a kulturních 

krajinných složek v Evropě. 

 
Zná příklady přírodních a kulturních 

krajinných složek. 
 

Zná principy a zásady ochrany 
přírody a životního prostředí. 

 
Zná chráněné krajinné oblasti v České 
republice a popíše změny a důsledky 

v přírodě vyvolané člověkem. 

 
Zná ekologické a environmentální 

problémy v Evropě. 

 
Uvede na vybraných příkladech 

závažné důsledky a rizika přírodních a 
společenských vlivů na životní 

prostředí. 
 

Česká republika 
 

Vymezí a lokalizuje území místní 
krajiny a regionu podle bydliště a 

školy. 

 
Určí zeměpisnou polohu a rozlohu 
České republiky a její sousední státy. 

 

  

 
Charakterizuje přírodní, hospodářské 
a kulturní poměry místního regionu. 

 
Zná přírodní podmínky ČR, popíše 

povrch a jeho členitost. 

  

  
Uvede hlavní údaje o rozmístění 

obyvatelstva. 

  

 
 

 
Vyhledá na mapách jednotlivé kraje 
České republiky a charakterizuje 

hospodářské poměry, přírodní 
zvláštnosti a kulturní zajímavosti. 

  

 
Terénní geografické praxe a aplikace 

 
Určí stanoviště a hlavní orientační 

body na mapě místní krajiny.  
 

 
Určí hlavní a vedlejší světové strany 

vzhledem k mapě,  
zakreslí jednoduchý náčrt místní 

krajiny. 

 
Pohybuje se podle mapy místní 

krajiny, odhaduje vzdálenosti a výšky 
objektů v terénu. 

 
Ovládá základy praktické topografie a 

orientace v terénu. 

 
Dodržuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. 

 

 
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě. 
 

 
Průřezová témata - přehled 

 
 

Průřezové téma 
 

6. ročník 
 

7. ročník 
 

8. ročník 
 

9. ročník 
 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
VMEGS 

 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
x 

 
MKV 

 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
EV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
 

5.7    UMĚNÍ A KULTURA 
 
Vzdělávací oblast  Umění a kultura  provází žáky po celou dobu povinné školní docházky. Přispívá ke kultivaci osobnosti žáka tím, že dává prostor 
pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. 
Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. 
Žákům se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost, nesoustředěnost a v mnohých případech i agresivita. 
Veřejná vystoupení podporují jejich sebevědomí a přispívají k odolnosti vůči stresu a trémě. 
Vzdělávací oblast je realizována ve vzdělávacích oborech  Hudební výchova  a  Výtvarná výchova. 
 
Vzdělávací obor  Hudební výchova  vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít 
a poskytuje vhled do hudební kultury. 
Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností. 
 
Ve vzdělávacím oboru  Výtvarná výchova  dochází k poznávání prostředků výtvarného jazyka a k všestrannému prohlubování senzibility žáka. 
Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat 
emoce, představy, pocity, zkušenosti a myšlenky. 
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Výtvarná výchova pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci, zlepšovat jemnou motoriku a získávat všestranné dovednosti. 
 
Vzdělávací obsah napomáhá k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. 
Vytváří příležitost  pro vzájemnou spolupráci, toleranci a napomáhá utváření postojů a hodnot.  
 
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

1. období 
 
Vzdělávací  oblast je v 1.-3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Hudební výchova.  
Vyučovací předmět má v tomto období časovou dotaci 3 hodiny týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty 
 rozlišovat sílu zvuku 
 soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby 
 správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel i při zpěvu 
 měnit pohyb podle tempových a rytmických změn 

 
Charakteristika výuky 
 
V tomto období vycházíme především z individuálních schopností žáků. 
Žáci se stávají aktivními provozovateli hudby zpěvem, nejjednodušším doprovodem písní na dětské hudební nástroje a pohybovým projevem. 
Rozvíjí se zároveň jejich hudebně sluchová vnímavost a představivost. 
Hlavními složkami hudební výchovy v tomto období jsou zpěv, poslechové činnosti a hudebně pohybové činnosti. 
Do výuky zařazujeme dechová cvičení, nácvik jednoduchých písní v rozsahu kvinty, intonační cvičení, hru na tělo, využíváme rytmických nástrojů 
(dřívka, bubínek, triangl..). 
Vnímání hudby rozvíjíme poslechem hudby. Učíme žáky rozpoznávat sílu zvuku, zvuk hudebních nástrojů, seznamujeme je se skladbami určenými 
dětem. 
V oblasti hudebně pohybových činností vytváříme prostor pro improvizaci a jednoduché ztvárnění hudby, písně doprovázíme pohybovou hrou. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáky k: 
 

 rozvíjení hudebnosti a pohybové kultury 
 schopnosti vyjadřovat emoce 
 zprostředkování poznávání hudebního bohatství 
 kultivaci estetického a etického cítění a prožívání 
 vnímání prožitku prostřednictvím lidové slovesnosti 
 poskytnutí vhledu do hudební kultury 
 poznání, že kultura a umění obohacují život člověka 

 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Zhudebněné rýmy, vnímání zpívaného a mluveného slova. 
 
Prvouka 
Lidové zvyky a tradice, svátky v roce. 
 
Výtvarná výchova 
Arteterapie, výtvarné vyjadřování pocitů podbarvených poslechem hudby. 
 
Tělesná výchova 
Hudebně pohybové hry. 
 
Pracovní výchova 
Písně o řemeslech. 
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Vzdělávací oblast:    Umění a kultura                                                                                                                                         Ročník:                    1. 
Předmět:                   Hudební výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina      
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Vokální a instrumentální činnosti 
 

Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty. 
 

Nácvik a interpretace písní 
 intonační cvičení 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost   

Správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje 
při rytmizaci říkadel i při zpěvu. 

Dechová cvičení 
 rytmizace říkadel 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace  

Poslechové činnosti 
 

Rozlišuje sílu zvuku. 
 

Zvuky kolem nás 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Soustředí se na poslech jednoduché krátké skladby. 

 
Poslech 

 říkadla a jednoduché písně 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání   
                - psychohygiena 
          SR - komunikace                

Hudebně pohybové činnosti 

 
Mění pohyb podle tempových a rytmických změn. 

 
Pohybové hry s říkadly 

 hra na tělo 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace 

 
 
Vzdělávací oblast:     Umění a kultura                                                                                                                                        Ročník:                    2. 
Předmět:                    Hudební výchova                                                                                                                                     Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup  

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Vokální a instrumentální činnosti 
 

Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty. 
 

Nácvik a interpretace písní 
 intonační cvičení 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost   

Správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje 
při rytmizaci říkadel i při zpěvu. 

Dechová cvičení 
 rytmizace říkadel 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Poslechové činnosti 
 

Rozlišuje sílu zvuku. 
 

Zvuky kolem nás 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Soustředí se na poslech jednoduché krátké skladby. 

 
Poslech 

 říkadla a  jednoduché písně 

 OSV OR - rozvoj schopností poznávání   
                - psychohygiena 
          SR - komunikace                

Hudebně pohybové činnosti 
 
Mění pohyb podle tempových a rytmických změn. 

 
Pohybové hry s říkadly 

 hra na tělo 

 OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace 

                    
 
Vzdělávací oblast:    Umění a kultura                                                                                                                                         Ročník:                     3. 
Předmět:                   Hudební výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

  
Učivo 

 
Průřezová témata 

Vokální a instrumentální činnosti 
 

Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty. 
 

Nácvik a interpretace písní 
 intonační cvičení 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost   

Správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje 
při rytmizaci říkadel i při zpěvu. 

Dechová cvičení 
 rytmizace říkadel 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

Poslechové činnosti 
 

Rozlišuje sílu zvuku. 
 

Zvuky kolem nás 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Soustředí se na poslech jednoduché krátké skladby. 

 
Poslech 

 říkadla a  jednoduché písně 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání   
                - psychohygiena 
          SR - komunikace                

Hudebně pohybové činnosti 
 
Mění pohyb podle tempových a rytmických změn. 

 
Pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 
 hra na tělo 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

2. období 
 
Vzdělávací oblast je ve 4.-5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Hudební výchova.  
Vyučovací předmět má v tomto období časovou dotaci 2 hodiny týdně. 
 

   
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 zpívat písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem 
 odlišit tóny podle výšky, síly a barvy 
 soustředit se na poslech skladeb 
 naučit se správně hospodařit s dechem při interpretaci písní - frázování 
 doprovodit spolužáky na rytmické hudební nástroje  
 umět propojit vlastní pohyb s hudbou 

 
Charakteristika výuky 
 
V tomto období rozvíjíme u žáků činnosti získané v prvním období. 
Jsou to především pěvecké dovednosti, správné hospodaření s dechem, hudební rytmus a pohybové činnosti. 
Žáci si  osvojují písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem, učí se správné intonaci, doprovázejí spolužáky na nástroje Orffova 
instrumentáře, učí se interpretovat těžké a lehké doby v dvou, tří a čtyřdobém taktu. 
Při poslechu hudby se učí rozlišovat tóny podle výšky, síly a barvy hlasu, učí se na hudbu soustředit a pozorně ji vnímat. 
V hudebně pohybových činnostech propojují vlastní pohyb s hudbou. 
V tomto období využíváme co nejvíce lidových tradic našeho regionu. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k poznání vlastních pokroků, umožňujeme každému zažít úspěch. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k vyhledávání informací, k řešení běžných životních situací. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky ke slušnému chování na koncertech, ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry, vzájemnému naslouchání, k umění vcítit 
se do pocitů druhých. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky k diskusi s ostatními, ke správné výslovnosti. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k poznání, že kultura a umění obohacují život člověka. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k využívání doprovodných nástrojů. 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Zhudebněné rýmy, vnímání zpívaného a mluveného slova. 
 
Přírodověda, Vlastivěda 
Lidové zvyky a tradice, svátky v roce, regionální využití. 
 
Výtvarná výchova 
Arteterapie, výtvarné ztvárnění podbarvené poslechem hudby. 
 
Tělesná výchova 
Hudebně pohybové činnosti. 
 
Pracovní výchova 
Písně o práci. 
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Vzdělávací oblast:    Umění a kultura                                                                                                                                        Ročník:                     4. 
Předmět:                   Hudební výchova                                                                                                                                     Časová dotace:    1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Vokální a instrumentální činnosti 
 

Zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním 
schopnostem. 

 
Nácvik a interpretace písní 

 intonační cvičení 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost   

 
Učí se správně hospodařit s dechem při interpretaci 

písní - frázování. 

 
Dechová cvičení 

 frázování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
Doprovodí spolužáky na rytmické hudební 

nástroje. 

 
Doprovod písní 

 rytmické hudební nástroje 
 hra na tělo 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
          SR - komunikace 

Poslechové činnosti 
 
 

Odliší tóny podle výšky a síly. 
 

 
Tóny 

 výška a síla 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
Soustředí se na poslech skladeb. 

 
Poslechové skladby určené dětem 

OSV OR - rozvoj schopností  poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
          SR - komunikace 

Hudebně pohybové činnosti 
 
 

Propojí vlastní pohyb s hudbou. 

 
 

Pohybové hry s dětskými popěvky 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
                - kreativita 

 
 
Vzdělávací oblast:    Umění a kultura                                                                                                                                        Ročník:                      5. 
Předmět:                   Hudební výchova                                                                                                                                     Časová dotace:    1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Vokální a instrumentální činnosti 

 
Zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním 

schopnostem. 

 
Nácvik a interpretace písní 

 intonační cvičení 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost   

 
Správně hospodaří s dechem při interpretaci písní – 

frázování. 

 
Dechová cvičení 

 frázování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
Doprovodí spolužáky na rytmické hudební 

nástroje. 

 
Doprovod písní 

 rytmické hudební nástroje 
 hra na tělo 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
          SR - komunikace 

Poslechové činnosti 
 
 

Odliší tóny podle výšky, síly a barvy. 
 

 
Tóny  

 výška, síla a barva. 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
Soustředí se na poslech skladeb. 

 
Poslechové skladby určené dětem 

 nejvýznamnější hudební skladatelé pro 
děti 

OSV OR - rozvoj schopností  poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
          SR - komunikace 

Hudebně pohybové činnosti 
 
 

Umí propojit vlastní pohyb s hudbou. 

 
Pohybové hry 

 pochod podle hudebního doprovodu 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
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Hudební výchova 1. stupeň - přehled 
 

 
1. ročník 

 

 
2. ročník 

 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
Vokální a instrumentální činnosti 

 
Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty. 

 
Zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem. 

 
Správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu. 

 
Správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování. 

 
 

 
Doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje. 

 
Poslechové činnosti 

 
Rozlišuje sílu zvuku. 

 

 
Odliší tóny podle výšky a 

síly. 

 
Odliší tóny podle výšky, síly a 

barvy. 
 

Soustředí se na poslech jednoduché krátké skladby. 
 

Soustředí se na poslech skladeb. 
 

Hudebně pohybové činnosti 
 

Mění pohyb podle tempových a rytmických změn. 
 

 
Propojí vlastní pohyb 

s hudbou. 

 
Umí propojit vlastní pohyb 

s hudbou. 
 

Průřezová témata - přehled 
 

 
Průřezová témata 

 

 
1.  ročník 

 
2. ročník 

 

 
3. ročník 

 

 
4. ročník 

 

 
5. ročník 

 
 

OSV 
 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je v 6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Hudební výchova. 
Vyučovací předmět má na 2. stupni časovou dotaci 4 hodiny týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně 
 doprovázet písně pomocí ostinata 
 soustředit se na poslech skladeb většího rozsahu 
 rozeznávat různé hudební žánry 
 rozpoznat vybrané hudební nástroje symfonického orchestru 
 znát vybrané hudební skladatele a jejich díla 

 
Charakteristika výuky 
 
Výuku hudební výchovy vedeme tak, aby se stala pro žáky příjemnou a oblíbenou. 
K hudebním činnostem využíváme především učebnu pro hudební výchovu, která je vybavena doprovodnými nástroji a technikou pro poslechovou 
činnost. Zároveň využíváme jednotlivé třídy, z nichž každá má k dispozici kazetové magnetofony s CD přehrávačem. 
Hlavními složkami hudební výchovy jsou zpěv, jednoduchý doprovod a poslechové činnosti doplněné hudebně pohybovými aktivitami. 
Nejčastější formou je zpěv jednohlasný, při kterém se žáci učí především pracovat se svým hlasem.  
Žáky vedeme k tomu, aby zpívali čistě, lehce a bez křiku. Při tom pamatujeme na to, aby rozsah a poloha písní odpovídaly rozsahu a poloze jejich 
hlasu. 
Dbáme na individuální zvláštnosti dětského hlasu, na uplatňování hudebních schopností a dovedností každého jedince. 
S nácvikem písní rozvíjíme hudební sluch žáků, jejich smysl pro intonaci a rytmus (zařazování jednoduchých doprovodných nástrojů). 
Činnosti střídáme tak, aby děti nezpívaly po celou vyučovací hodinu. 
Vnímání hudby rozvíjíme poslechem hudby, při němž se žáci učí hudbu citově prožívat a soustředit se. Vedeme je k tomu, aby vyjadřovali a 
srovnávali své dojmy z poslechu hudebních skladeb. 
K probíraným písním a skladbám se neustále vracíme, aby žáci dobře zvládli melodii a slova písně. 
Pořádáme a zúčastňujeme se hudebních soutěží a přehlídek, snažíme se u žáků rozvíjet jejich sebedůvěru a odolnost vůči stresu a trémě. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k rozvoji pozitivního vztahu k hudebnímu umění a jeho vnímání, k využívání a rozvíjení vlastní tvořivosti. 
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Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k vyhledávání informací a jejich třídění. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry, ke slušnému chování na koncertech. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání druhých, ke správné výslovnosti a rozvoji slovní zásoby. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k poznání, že kultura a umění obohacují život každého člověka, k poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji 
chránit. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k využívání doprovodných nástrojů, ke správnému používání svého hlasu. 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Texty písní, dramatizace. 
Obsah písní využíván v ostatních předmětech. 

 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                         Ročník:                      6. 
Předmět:                  Hudební výchova                                                                                                                                     Časová dotace:     1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Vokální a instrumentální činnosti 
 
 

Zná a interpretuje vybrané lidové a umělé písně. 

Nácvik a interpretace  písní. 
 intonační cvičení (dechová, melodická, 

dynamická) 
 grafický záznam melodie (notová osnova, 

houslový klíč) 

 
OSV OR  - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

 
Doprovází písně pomocí Orffova instrumentáře. 

 
Doprovod písní 

 Orffův instrumentář 
 hra na tělo 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

Poslechové činnosti 
 

Soustředí se na poslech skladeb. 
 

Poslech 
 lidová hudba 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 

 
Rozezná hudební žánry. 

 
Lidová hudba 

 dechová, cimbálová, folková 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Rozpozná vybrané hudební nástroje. 

 
Hudební nástroje 

 strunné 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Hudebně pohybové činnosti 
 
 
 

Propojí vlastní pohyb s hudbou. 

 
Dramatizace písní 

 
 pochod 
 vlastní pohyb 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti 
               - komunikace  

 
 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                          Ročník:                     7. 
Předmět:                  Hudební výchova                                                                                                                                       Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Vokální a instrumentální činnosti 
 
 

Zná a interpretuje vybrané lidové a umělé písně. 

Nácvik a interpretace  písní 
 intonační cvičení (dechová, melodická, 

dynamická) 
 grafický záznam melodie (nota celá a 

půlová) 

 
OSV OR  - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

 
 

Doprovází písně pomocí Orffova instrumentáře. 

 
Doprovod písní  

 Orffův instrumentář 
 hra na zobcovou flétnu 
 hra na tělo 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

Poslechové činnosti 
 

Soustředí se na poslech skladeb. 
 

Poslech 
 vážná hudba 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
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Zná vybrané hudební skladatele a jejich díla. 

 
Hudební skladatelé 

 B. Smetana 
 Dvořák 

 
OSV - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozezná hudební žánry. 

 
Vážná hudba  

 opera, opereta, muzikál 

 
OSV - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozpozná vybrané hudební nástroje. 

 
Hudební nástroje 

 dechové 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Hudebně pohybové činnosti 
 
 

Propojí vlastní pohyb s hudbou. 

 
Dramatizace písní 

 základní kroky polky 
 základní kroky valčíku 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti 
               - komunikace 

 
 
Vzdělávací  oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                         Ročník:                    8. 
Předmět:                   Hudební výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Vokální a instrumentální činnosti 
 
 

Zná a interpretuje vybrané lidové a umělé písně. 

 
Nácvik a interpretace  písní. 

 intonační cvičení (dechová, melodická, 
dynamická) 

 grafický záznam melodie (nota čtvrťová, 
basový klíč) 

 
OSV OR  - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

 
 

Doprovází písně pomocí ostinata. 

 
Doprovod písní 

 doprovod pomocí ostinata 
 hra na zobcovou flétnu 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

Poslechové činnosti 
 

Soustředí se na poslech skladeb většího rozsahu. 
 

Poslech  
 vážná a jazzová hudba 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 

 
 

Zná vybrané hudební skladatele a jejich díla. 

 
Hudební skladatelé 

 J. S. Bach 
 W. A. Mozart 
 L. van Beethoven 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 

 
Rozezná hudební žánry. 

 

 
Vážná a jazzová hudba 

OSV       - rozvoj schopností poznávání 
MKV     - kulturní rozdíly 

 
Rozpozná vybrané hudební nástroje. 

 
Hudební nástroje  

 bicí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

Hudebně pohybové činnosti 
 
 
 

Propojí vlastní pohyb s hudbou. 

 
Dramatizace písní 

 taneční kroky polky 
 taneční kroky valčíku 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti 
               - komunikace 

 
    
 
 
 
Vzdělávací  oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                          Ročník:                     9. 
Předmět:                   Hudební výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Vokální a instrumentální činnosti 
 
 

Zná a interpretuje vybrané lidové a umělé písně. 

Nácvik a interpretace  písní 
 intonační cvičení (dechová, melodická, 

dynamická) 
 grafický záznam melodie 

OSV OR  - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

 
 

Doprovází písně pomocí ostinata. 

Doprovod písní 
 doprovod pomocí ostinata 
 hra na zobcovou flétnu 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
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Poslechové činnosti 
 

Soustředí se na poslech skladeb většího rozsahu. 
Poslech 

 pop, country, rock 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 

 
 

Zná vybrané hudební skladatele a jejich díla. 

Hudební skladatelé 
 L. Janáček 
 spektrum osobností pop, country a 

rockové hudby 

 
OSV       - rozvoj schopností poznávání 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 

 
Rozezná hudební žánry. 

  
Pop, country, rock  

OSV       - rozvoj schopností poznávání 
MV        - fungování a vliv médií ve    
                 společnosti. 

 
Rozpozná vybrané hudební nástroje. 

Hudební nástroje 
 strunné, dechové a bicí 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Hudebně pohybové činnosti 

 
 
 

Propojí vlastní pohyb s hudbou. 

 
Dramatizace písní 

 moderní tance 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti 
               - komunikace 

 
 

Hudební výchova 2. stupeň - přehled 
 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 

 
9. ročník 

 
Vokální a instrumentální činnosti 

 
Zná a interpretuje vybrané lidové a umělé písně. 

 
Doprovází písně pomocí Orffova instrumentáře. 

 
Doprovází písně pomocí ostinata. 

 
Poslechové činnosti 

 
Soustředí se na poslech skladeb. 

 
Soustředí se na poslech skladeb většího rozsahu. 

  
Zná vybrané hudební skladatele a jejich díla. 

 
Rozeznává různé hudební žánry. 

 
Rozpozná vybrané hudební nástroje. 

 
Hudebně pohybové činnosti 

 
Propojí vlastní pohyb s hudbou. 

 

 
Průřezová témata - přehled  

 
 

Průřezová témata 
 

6. ročník 
 

7. ročník 
 

8. ročník 
 

9. ročník 
 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
VMEGS 

 

 
x 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MKV 

 

 
x 

 
x 

 
integrace do výuky 

 
x 

 
MV 

 

 
x 

 
x 

 
x 

 
integrace do výuky 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

1. období 
 
Vzdělávací oblast je v 1.-3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Výtvarná výchova. 
Vyučovací předmět  má v tomto období časovou dotaci 3 hodiny týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 zvládnou základní dovednosti pro vlastní tvorbu 
 rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného 

života (s dopomocí učitele) 
 uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, být schopen sdělit výsledky své činnosti svým spolužákům 

 
Charakteristika výuky 
 
Výuka výtvarné výchovy v tomto období vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. 
V tomto období je potřebné dát dítěti svobodu ve výtvarném vyjadřování a do jeho kreseb nezasahovat.  
V 1.-3. ročníku převládá u dětí spontánnost a bezprostřednost výtvarného projevu, vhodnou motivací proto podněcujeme uvolnění dětské fantazie. 
Mezi metody a formy práce tohoto období zařazujeme co nejvíce hravé činnosti, pomáháme rozvíjet neverbální komunikaci, zlepšovat jemnou 
motoriku a získávat tak všestranné dovednosti. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k osvojování výtvarných dovedností, k dodržování bezpečnostních a hygienických návyků při práci. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k trpělivosti, vytrvalosti, k rozvíjení estetického cítění a vnímání. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k organizaci pracovního místa, k plánování postupu. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky ke spolupráci v kolektivu, ke vnímavosti k sobě samému i okolí, k toleranci. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání, k vyjádření svých emocí, představ a pocitů, k rozvoji vztahu k umění. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k toleranci k sobě i druhým, k poskytování pomoci, k  podpoře zájmů a zálib, k vyplnění volnočasových aktivit.  
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Popis ilustrací, vlastní tvorby, postupu práce. 
 
Matematika 
Využití linií v rovině a prostoru. 
 
Prvouka 
Využití ztvárnění prvoučného učiva. 
 
Hudební výchova 
Ilustrace oblíbených písní, hudba navozující příslušnou atmosféru při výtvarných projevech. 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                           Ročník:                    1. 
Předmět:                  Výtvarná výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 
 
 
 

Zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu. 

Výtvarné dovednosti 
Kresba 

 rozvoj grafického pohybu měkkým 
grafickým materiálem 

Malba 
 základní dovednosti v práci se štětcem a 

barvami 
 hra s barvou 

Prostorové vytváření a dekorativní práce 
 základní vlastnosti materiálů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
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S dopomocí učitele rozpozná, pojmenuje a porovná 

linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby 
vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného 

života. 

 
Vnímání výtvarné činnosti 

 linie, barvy, tvary a objekty 
   

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
          SR - komunikace   

 
Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech, sděluje výsledky své činnosti 

svým spolužákům. 

 
Prezentace výsledků 

 tematické práce 
 prezentace výsledků 
 porovnávání a hodnocení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

 
 
 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                           Ročník:                    2. 
Předmět:                  Výtvarná výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 
 
 

Zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu. 

 
Výtvarné dovednosti 

Kresba 
 rozvoj grafického pohybu měkkým 

grafickým materiálem 
Malba 

 základní dovednosti v práci se štětcem a 
barvami 

 hra s barvou 
Prostorové vytváření a dekorativní práce 
 základní vlastnosti materiálů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                   

 
S dopomocí učitele rozpozná, pojmenuje a porovná 

linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby 
vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného 

života. 

 
Vnímání výtvarné činnosti 

 linie, barvy, tvary a objekty 
   

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
          SR - komunikace   

 
Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech, sděluje výsledky své činnosti 

svým spolužákům. 

 
Prezentace výsledků 

 tematické práce 
 prezentace výsledků 
 porovnávání a hodnocení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

 
 
 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                           Ročník:                    3. 
Předmět:                  Výtvarná výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 
 
 

Zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu. 

 
Výtvarné dovednosti 

Kresba 
 rozvoj grafického pohybu měkkým 

grafickým materiálem 
Malba 

 základní dovednosti v práci se štětcem a 
barvami 

 hra s barvou 
Prostorové vytváření a dekorativní práce 
 základní vlastnosti materiálů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                   

 
S dopomocí učitele rozpozná, pojmenuje a porovná 

linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby 
vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného 

života. 

 
Vnímání výtvarné činnosti 

 linie, barvy, tvary a objekty 
   

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
          SR - komunikace   

 
Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech, sděluje výsledky své činnosti 

svým spolužákům. 

 
Prezentace výsledků 

 tematické práce 
 prezentace výsledků 
 porovnávání a hodnocení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita  
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

2. období 
 
Vzdělávací oblast je ve 4.-5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Výtvarná výchova. 
Vyučovací předmět má v tomto období časovou dotaci 2 hodiny týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizovat svůj tvůrčí záměr 
 rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznávat jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – 

velikost, barevný kontrast); získané zkušenosti uplatňovat podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních, při 
vnímání umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

 při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 
 vyjádřit (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla 

 
Charakteristika výuky 
 
Ve 4. a 5. ročníku žáci postupně přecházejí od hravých činností k uvědomělejší výtvarné práci. Jejich výpověď o vztazích k okolnímu světu je stále 
bezprostřední. 
V tomto období uplatňují základní získané dovednosti pro vlastní tvůrčí záměr, rozpoznávají základní vlastnosti a vztahy linií, barev a tvarů. 
Výtvarné činnosti tohoto období rozvíjejí jejich tvořivost, fantazii, estetické cítění,  podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým 
tématům, situacím a prožitkům. 
Při tvorbě vycházejí ze zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních zážitků a zkušeností. Vedeme je k tomu, aby dokázali slovně nebo  
mimoslovně vyjádřit své pocity z vnímání vlastní tvůrčí činnosti, z činnosti ostatních i z uměleckého díla. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k samostatnému pozorování, k uplatňování dovedností, k rozlišování, realizaci, třídění a pojmenování výtvarných prostředků a 
postupů. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k pečlivosti a vytrvalosti, k rozvíjení estetického cítění k umění a jeho vnímání. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k plánování postupu, k organizaci práce, k dodržování bezpečnostních a hygienickým zásad, k výběru různých metod práce, které 
vedou k cíli. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky ke kultivovanému vystupování, k získávání sebedůvěry, k respektování názoru druhých, k diskuzi o myšlenkách a postupech. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky ke správnému formulování myšlenek a názorů, k aktivnímu naslouchání, k umění vcítit se do pocitů druhých, k toleranci a k poznání, 
že umění obohacuje život člověka. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel při skupinové práci, k osvojování pracovních návyků, k respektování svých vrstevníků, 
k prosazování, vysvětlení a obhajobě vlastního názoru, ale i k umění ustoupit a přijmout názor druhých, pokud je lepší.   
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Popis ilustrací, vlastní tvorby, postupu práce. 
 
Matematika 
Využití linií v rovině a prostoru. 
 
Prvouka 
Využití ztvárnění prvoučného učiva. 
 
Hudební výchova 
Ilustrace oblíbených písní, hudba navozující příslušnou atmosféru při výtvarných projevech. 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                           Ročník:                    4. 
Předmět:                  Výtvarná výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 
 

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 
realizuje svůj tvůrčí záměr. 

 
Výtvarné dovednosti 

 kresba 
 malba 
 koláž 
 kombinované techniky 
 dekorativní a prostorové práce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
 

 
S dopomocí učitele rozlišuje, porovnává, třídí a 
pojmenuje linie, barvy, tvary, objekty, rozpozná 

jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty-
velikost, barvený kontrast); získané zkušenosti 

uplatňuje podle svých schopností při vlastní tvorbě, 
při vnímání tvorby ostatních, při vnímání umělecké 

produkce i na příkladech z běžného života. 

 
 

Výtvarné činnosti 
 tematické práce 
 vnímání linie, barvy, tvaru, světla 
 vyjádření prostorových vztahů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
                 

 
 

Při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových 
i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností 

a fantazie. 

 
Prostorové vidění 

 výtvarné vyjadřování emocí 
 zpřesňování spontánního projevu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace  

 
 

Vyjádří slovně, mimoslovně nebo graficky pocit 
z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i 

uměleckého díla. 

 
Prezentace výsledků 

 vnímání 
 porovnávání 
 hodnocení 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace  

 
 

 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                   Ročník:                    5. 
Předmět:                  Výtvarná výchova                                                                                                              Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 
 
 

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 
realizuje svůj tvůrčí záměr. 

 
Výtvarné dovednosti 

 kresba 
 malba 
 koláž 
 kombinované techniky 
 dekorativní a prostorové práce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
 

 
S dopomocí učitele rozlišuje, porovnává, třídí a 
pojmenuje linie, barvy, tvary, objekty, rozpozná 

jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty-
velikost, barvený kontrast); získané zkušenosti 

uplatňuje podle svých schopností při vlastní tvorbě, 
při vnímání tvorby ostatních, při vnímání umělecké 

produkce i na příkladech z běžného života. 

 
 

Výtvarné činnosti 
 tematické práce 
 vnímání linie, barvy, tvaru, světla 
 vyjádření prostorových vztahů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
                 

 
Při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových 
i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností 

a fantazie. 

 
Prostorové vidění 

 výtvarné vyjadřování emocí 
 zpřesňování spontánního projevu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace  

 
 

Vyjádří slovně, mimoslovně nebo graficky pocit 
z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i 

uměleckého díla. 

 
Prezentace výsledků 

 vnímání 
 porovnávání 
 hodnocení 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace  
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Výtvarná výchova 1. stupeň - přehled 
 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
 

Zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu. 
 

 
Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 

tvůrčí záměr. 
 

 
 

S dopomocí učitele rozpozná, pojmenuje a porovná linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích 
tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života. 

 

 
S dopomocí učitele rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenuje linie, 

barvy, tvary, objekty, rozpozná jejich základní vlastnosti a 
vztahy (kontrasty-velikost, barvený kontrast); získané 

zkušenosti uplatňuje podle svých schopností při vlastní tvorbě, 
při vnímání tvorby ostatních, při vnímání umělecké produkce i 

na příkladech z běžného života. 
 
 

Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech. 

 
Při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových 

vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie. 
 
 

Sděluje výsledky své činnosti svým spolužákům. 

 
Vyjádří slovně, mimoslovně nebo graficky pocit z vnímání 

tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla. 
 
 

Průřezová témata - přehled  
 

 
Průřezová témata 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
 

OSV 
 

integrace do výuky 
 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 
 
 

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 
2. stupeň 

 
Vzdělávací oblast je v 6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Výtvarná výchova. 
Vyučovací předmět je na 2. stupni posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 5 hodin. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 
 uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovat je 

ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci 
 při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a 

postupy; zhodnotit a prezentovat výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 
 vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity  

 
Charakteristika výuky 
 
Výuka výtvarné výchovy kultivuje žáka a vychází především z citového vztahu žáků k zobrazování skutečnosti. 
Snažíme se při ní posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji a podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování.  
Při výuce přihlížíme k odlišným schopnostem každého žáka, a proto přistupujeme ke každému jednotlivci individuálně. 
Vhodnou motivací podněcujeme jejich zájem o výtvarnou práci, umožňujeme žákům individuálně se projevit.  
Při vlastní tvorbě žáci vycházejí ze svých zkušeností, představ a myšlenek, výtvarná činnost rozvíjí jejich tvořivost, estetické cítění, podněcuje a 
uspokojuje potřeby vyjadřovat se k různým tématům, situacím a prožitkům. 
Pracujeme nejrůznějšími technikami za použití rozmanitých metod a experimentování, využíváme nejrůznější pomůcky a názorné materiály. 
Žáky seznamujeme  s výtvarnými publikacemi, mají možnost vyhledávat výtvarná díla na internetu, navštěvují výstavy, pozorují přírodu. 
Při práci využíváme hudební nahrávky uvolňující atmosféru a podporující jejich tvořivost. 
Snažíme se, aby měli radost ze své práce, jejich sebevědomí posilujeme účastí ve výtvarných soutěžích.  
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k vyhledávání informací týkajících se výtvarného umění, k prezentaci své práce a samostatnému pozorování, k využívání vlastní 
tvořivosti, k osvojování dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji a pomůckami, k dodržování bezpečnostních a 
hygienických zásad při práci. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k trpělivosti a pečlivé práci, k vytrvalosti dovést dílo do finální podoby, k rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k organizaci pracoviště a času, k plánování postupu, spolupráci, k ocenění práce druhých, rozvíjíme jemnou motoriku. 
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Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky k pozitivnímu ovlivňování vztahů v kolektivu, k aktivnímu naslouchání ostatních, k posílení sebevědomí. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání, k diskusi s ostatními, k toleranci, k rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání, ke kultivovanému 
vystupování. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky ke vstřícnosti, k osvojování pracovních návyků, k podpoře zájmů a zálib jako prevence proti vlivu nežádoucích jevů, k vyplnění 
volnočasových aktivit. 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Popis díla, oblíbených ilustrací, vlastního díla, postupu práce, souvislý mluvený projev, ilustrace příběhu, četba o ilustrátorech. 
 
Matematika a rýsování 
Využití geometrických tvarů, linie, tvary, objekty v rovině i prostoru. 
 
Dějepis 
Dějiny výtvarného umění, umělecká díla dané doby. 
 
Zeměpis 
Ztvárnění krajiny, barevné rozlišení v atlasech. 
 
Přírodopis 
Využití ztvárnění zvířat, rostlin, přírodnin, krajinných oblastí, proporcí lidského těla. 
 
Hudební výchova 
Ilustrace oblíbených písní, využití hudby pro uvolnění atmosféry při práci. 
 
Občanská výchova 
Zachycení různých životních zkušeností z rodinného prostředí, situační kresby (ztvárnění sociopatických jevů). 
 
Chemie 
Různé výtvarné techniky za použití chemikálií. 
 
Tělesná výchova 
Estetika pohybu ve výtvarném projevu, lidské tělo v pohybu. 
 
Anglický jazyk 
Přiřazování a jednoduchý popis obrázků. 
 
 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                       Ročník:                     6. 
Předmět:                  Výtvarná výchova                                                                                                                                  Časová dotace:   1+1 hodina         
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 

 
Průřezová témata 

 
 

Uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru. 

 
Výtvarné dovednosti 

 příprava a realizace  vlastního tvůrčího 
záměru 

 prezentace vlastní práce 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti    
                - komunikace 

 
Uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 

prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá 
jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve 

výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá 
a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké 

produkci. 

 
Výtvarné vyjadřování 

 linie, barvy, tvary a objekty 
 umístění v ploše a prostoru 
 uplatnění v produkci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace  
EV           - lidské aktivity a problémy   
                   životního prostředí (výtvarná   
                   soutěž) 

 
 

Při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; 

zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, 
porovnává jej s výsledky ostatních. 

 
 

Prostředky a postupy 
 tradiční a netradiční 
 kombinace v ploše a prostoru 
 prezentace vlastní tvůrčí činnosti  
 vnímání a hodnocení výsledků práce 

ostatních 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti 
                - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
         MR - hodnoty, postoje, praktická  
                   etika 
MKV       - lidské vztahy        
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Vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity. 

 
Prezentace výsledků 

 vnímání  tvůrčí činnosti běžné i umělecké 
produkce  

 vyjádření pocitů 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - komunikace 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 

                         
 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                           Ročník:                    7. 
Předmět:                  Výtvarná výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 

 
Průřezová témata 

 
Uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru. 

 
Výtvarné dovednosti 

 příprava a realizace  vlastního tvůrčího 
záměru 

 prezentace vlastní práce 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti    
                - komunikace 

 
Uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 

prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá 
jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve 

výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá 
a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké 

produkci. 

 
Výtvarné vyjadřování 

 linie, barvy, tvary a objekty 
 umístění v ploše a prostoru 
 uplatnění v produkci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace  
EV           - lidské aktivity a problémy   
                   životního prostředí (výtvarná   
                   soutěž) 

 
 
 

Při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; 

zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, 
porovnává jej s výsledky ostatních. 

 
 

Prostředky a postupy 
 tradiční a netradiční 
 kombinace v ploše a prostoru 
 prezentace vlastní tvůrčí činnosti  
 vnímání a hodnocení výsledků práce 

ostatních 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti 
                - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
         MR - hodnoty, postoje, praktická  
                   etika 
MKV       - lidské vztahy        

 
 

Vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity. 

 
Prezentace výsledků 

 vnímání  tvůrčí činnosti běžné i umělecké 
produkce  

 vyjádření pocitů 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - komunikace 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 

 
 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                           Ročník:                    8. 
Předmět:                  Výtvarná výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 

 
Průřezová témata 

 
Uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru. 

 
Výtvarné dovednosti 

 příprava a realizace  vlastního tvůrčího 
záměru 

 prezentace vlastní práce 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti    
                - komunikace 

 
Uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 

prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá 
jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve 

výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá 
a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké 

produkci. 

 
Výtvarné vyjadřování 

 linie, barvy, tvary a objekty 
 umístění v ploše a prostoru 
 uplatnění v produkci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace  
EV           - lidské aktivity a problémy   
                   životního prostředí (výtvarná   
                   soutěž) 

 
Při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 

zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; 

zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, 
porovnává jej s výsledky ostatních. 

 
Prostředky a postupy 

 tradiční a netradiční 
 kombinace v ploše a prostoru 
 prezentace vlastní tvůrčí činnosti  
 vnímání a hodnocení výsledků práce 

ostatních 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti 
                - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
         MR - hodnoty, postoje, praktická  
                   etika 
MKV       - lidské vztahy        
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Vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity. 

 
Prezentace výsledků 

 vnímání  tvůrčí činnosti běžné i umělecké 
produkce  

 vyjádření pocitů 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - komunikace 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 

 
 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura                                                                                                                                           Ročník:                    9. 
Předmět:                  Výtvarná výchova                                                                                                                                      Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 

 
Průřezová témata 

 
Uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru. 

 
Výtvarné dovednosti 

 příprava a realizace  vlastního tvůrčího 
záměru 

 prezentace vlastní práce 
 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti    
                - komunikace 

 
Uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 

prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá 
jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve 

výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá 
a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké 

produkci. 

 
Výtvarné vyjadřování 

 linie, barvy, tvary a objekty 
 umístění v ploše a prostoru 
 uplatnění v produkci 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - komunikace  
EV           - lidské aktivity a problémy   
                   životního prostředí (výtvarná   
                   soutěž) 

 
Při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 

zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; 

zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, 
porovnává jej s výsledky ostatních. 

 
Prostředky a postupy 

 tradiční a netradiční 
 kombinace v ploše a prostoru 
 prezentace vlastní tvůrčí činnosti  
 vnímání a hodnocení výsledků práce 

ostatních 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti 
                - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
         MR - hodnoty, postoje, praktická  
                   etika 
MKV       - lidské vztahy        

 
 

Vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity. 

 
Prezentace výsledků 

 vnímání  tvůrčí činnosti běžné i umělecké 
produkce  

 vyjádření pocitů 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - komunikace 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 

 
 

Výtvarná výchova 2. stupeň - přehled 
 

 
6. ročník 

 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
Uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru. 

 
Uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy;  pojmenovává je ve výsledcích vlastní 

tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci. 
 

Při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a 
prezentuje výsledek své tvorby, porovnává jej s výsledky ostatních. 

 
Vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity. 

 
 

Průřezová témata - přehled 
 

 
Průřezová témata 

 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
VMEGS 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MKV 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
EV 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 
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5.8    ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
 
Vzdělávací oblast  Člověk a zdraví  učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody a základním poznatkům, které by 
měli využívat v každodenním životě. 
Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. 
Umožňuje jim rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a poznání vlastních omezení. 
Vede je k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením zdraví a uvědomění si povinnosti péče o své 
zdraví v přiměřené míře věku a schopnostem. 
Vzdělávací obsah této oblasti prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. 
 
Obsah vzdělávací oblasti je realizován na 1. stupni  prostřednictvím vyučovacího předmětu  Tělesná výchova,  na  2. stupni  prostřednictvím 
vyučovacích předmětů  Výchova ke zdraví  a  Tělesná výchova. 
 
Zdravotní tělesná výchova  je realizována prostřednictvím volitelného předmětu, její prvky jsou preventivně využívány i v povinné tělesné 
výchově.  
 
Výchova ke zdraví  navazuje na obsah vzdělávací oblasti  Člověk a jeho svět.  
Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich zdraví. 
 
Tělesná výchova  umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení.  
 
Zdravotní tělesná výchova  se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem (III. zdravotní skupina). Zařazení žáků do 
Zdravotní tělesné výchovy se provádí na doporučení lékaře. 
 

 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 
2. stupeň 

 
Vzdělávací oblast  je v 6.-8. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. 
Vyučovací předmět je na 2. stupni posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 3 hodiny týdně.  
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 
 uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 
 projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy 
 respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci možností usilovat o aktivní podporu zdraví 
 dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady správné výživy a zdravého stravování 
 uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových 

situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc 
 uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 
 zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 
 dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozování hazardních her 
 pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním zdraví a životního stylu  
 vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat  a použít jejich telefonní čísla 
 chovat se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívat základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného 

zasažení obyvatel 
 
Charakteristika výuky 
 
Výuka tohoto předmětu směřuje k tomu, aby žáci především pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i problémy spojené s nemocí či 
jiným poškozením zdraví.  
Vede je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšování a posilování. 
Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, rozšiřují a 
prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o člověku a vztazích mezi lidmi, učí se dívat na vlastní činnosti z hlediska 
zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince, rozhodovat se ve prospěch svého zdraví, trénují dovednosti při odmítání škodlivých 
látek a učí se zaujímat odmítavé postoje ke všem formám násilí.  
Seznamují se s různým nebezpečím, které ohrožuje jejich zdraví v běžných i mimořádných situacích, v rámci svých možností si osvojují dovednosti 
a způsoby rozhodování a chování, které vedou k zachování či posílení zdraví. 
Jde o poznání zásadních životních hodnot a o postupné utváření postojů k nim. 
Důraz klademe především na praktické dovednosti a jejich aplikaci do každodenního života.  
Výuka je realizována  ve třídě, v počítačové nebo multimediální učebně, ale také v přírodě. 
Ve vyučovacích hodinách využíváme skupinové vyučování, komunitní kruh, sociální hry, řešíme modelové situace, organizujeme besedy a exkurze.  
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáka k: 
 

 ochraně svého zdraví, usilování o jeho aktivní podporu, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví a postupnému uplatňování 
preventivních činností podporujících zdraví 

 dodržování zásad zdravého způsobu života, zodpovědnosti a péči o své zdraví 
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 chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených s dospíváním 
 samostatnému řešení běžných životních situací přiměřeně ke svým možnostem 
 rozpoznání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i zdraví druhých, vyhledávání a využívání možností odborné 

pomoci 
 uplatňování osvojených sociálních dovedností při odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím a sportem 
 poskytnutí první pomoci a přivolání pomoci v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby v rámci svých možností 
 přijímání důsledků svých rozhodnutí 
 využívání a rozšiřování svých komunikativních dovedností při vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 

s ostatními lidmi 
 posilování sociálního chování a sebeovládání, respektování druhých, vnímání potřeb starých a nemocných lidí 

 
Mezipředmětové vztahy 
 
Občanská výchova 
Přátelství, hledání partnera, manželství a rodičovství, antikoncepce, negativní jevy ohrožující zdraví jedince, ochrana zdraví. 
 
Český jazyk 
Vliv médií, četba. 
 
Anglický jazyk 
Komunikace s lidmi ze zahraničí. 
 
Matematika 
Řešení matematických situací. 
 
Pracovní výchova 
Stravovací návyky, zásady zdravé výživy. 
 
Výtvarná výchova 
Vlastní životní styl, grafické vyjádření pocitů, vztahů a kultury bydlení. 
 
Hudební výchova 
Kladný vztah k hudbě, relaxace. 
 
Přírodopis 
Zásady zdravého způsobu života, pohlavní ústrojí, rozmnožování, nemoci, vztah k životnímu prostředí. 
 
Zeměpis 
Čtení map. 
 
Dějepis 
Významné osobnosti a události. 
 
Tělesná výchova 
Vyjádření osobních pocitů pohybem, aktivní pohyb pro zdraví, navazování sociálních kontaktů. 
 
 
Vzdělávací  oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                      Ročník:                  6. 
Před
      

mět:                   Výchova ke zdraví                                                                                                                                Časová dotace:   0+1 hodina  

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 
 
 

Chápe dobré vztahy v rodině, ve škole, mezi 
kamarády. 

 
Vztahy mezi lidmi 

 vztahy ve dvojici (přátelství) 
 vztahy v prostředí komunity  (rodina, 

škola, vrstevnická skupina) 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
          SR - poznávací schopnosti 
                - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
         MR - řešení problémů a rozhodovací 
                  dovednosti 
                  hodnoty, postoje, praktická etika 
M KV      - kulturní rozdíly 
                - lidské vztahy 

 
 

Uvědomuje si základní životní potřeby v dětství. 

 
Změny v životě člověka 

 tělesné a duševní změny  (dětství, školní 
věk) 

 základní potřeby člověka 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 
 

 
 
 
 

Projevuje zdravé sebevědomí. 

 
Duševní hygiena 

 sebepoznání, sebepojetí 
 zásady duševní hygieny 
 vztah k sobě samému  
 vztahy k druhým 

 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - poznávací schopnosti 
               - komunuikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika         
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Učí se respektovat zdravotní stav svůj i druhých, 
chápe význam otužování a pohybu pro své zdraví. 

 
Tělesná hygiena 

 zásady tělesné a intimní hygieny 
 význam otužování a pohybu pro zdraví 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 

 
 
 

Seznámí se se zásadami správné výživy. 

 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

 výživa a zdraví 
 zásady zdravého stravování 
 režim dne 
 vliv reklamy a médií 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - psychohygiena 
MV        - kritické čtení a vnímání mediálních   
                 sdělení  
               - interpretace vztahu mediálních  
                 sdělení a reality 

 
 
 
Uplatňuje způsoby bezpečného chování  v sociálním 

kontaktu s vrstevníky, s neznámými lidmi. 

 
Bezpečné chování 

 komunikace s vrstevníky 
 kontakt s neznámými lidmi 
 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
             - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 
MKV      - lidské vztahy 

 
 
 

Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality 
a násilí. 

 
Rizika ohrožující zdraví 

 šikana a jiné projevy násilí 
 pohyb v rizikovém prostředí 
 konfliktní a krizové situace 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti 
MKV     - kulturní rozdíly 
               - lidské vztahy  
               - etnický původ 

 
Seznamuje se s centry odborné pomoci a 

vyhledáváním kontaktu na tato centra. 
 

 
Služby odborné pomoci 

 komunikace 
 modelové situace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti 

                                                                                  
   
Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                           Ročník:                    7. 
Předmět:                  Výchova ke zdraví                                                                                                                                     Časová dotace:   1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 
 

Chápe dobré vztahy v lásce a manželství. 

 
 

Vztahy mezi lidmi 
 láska a partnerství  
 manželství a rodičovství 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
          SR - poznávací schopnosti 
                - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací  
                  dovednosti 
                  hodnoty, postoje, praktická etika 
MKV      - lidské vztahy 

 
 

Uvědomuje si základní životní potřeby  v době 
dospívání ve shodě se zdravím. 

 
Změny v životě člověka 

 puberta a dospívání 
 předčasná sexuální zkušenost 
 antikoncepce 
 prevence rizikového sexuálního chování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
 

 
Projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku 

s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy. 
 

 
 

Duševní hygiena a životní hodnoty 
 psychohygiena 
 seberegulace a sebeorganizace činností a 

chování 
 mezilidské vztahy a komunikace 
 chování podporující dobré vztahy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
 
 

Respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a 
v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu 

zdraví. 

 
Tělesná hygiena 

 ochrana před přenosnými i nepřenosnými 
chorobami 

 chronická onemocnění a úrazy 
 nemoci přenosné pohlavním stykem  
 preventivní a lékařská péče 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - poznávací schopnosti     
               - komunikace 
       MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti 
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Dodržuje správné stravovací návyky, 
seznámí se se specifickými druhy výživy. 

 
 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 
 specifické druhy výživy a diety  
 poruchy příjmu potravy 
 reklamní vlivy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
MV        - kritické čtení a vnímání mediálních  
                 sdělení 
               - interpretace vztahu mediálních  
                 sdělení a reality 

 
 
 

Uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním 
kontaktu s vrstevníky, s neznámými lidmi. 

 

 
 
 

Bezpečné chování 
 bezpečné prostředí ve škole 
 bezpečné způsoby chování 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - sberegulace a sbeorganizace 
         SR - poznávací schopnosti 
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace   
       MR - řešení problémů a rozhodovací 
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika  

 
Uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu 

se sociálně patologickými jevy. 
 

Osobnostní a sociální rozvoj 
 cvičení sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání  
 zvládání problémových situací  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace    
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality 

a násilí. 
 

Rizika ohrožující zdraví 
 skryté formy  individuálního násilí a 

zneužívání 
 formy sexuálního zneužívání 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti    

 
Dá do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním návykových látek. 

Zneužívání návykových látek 
 zdravotní a sociální rizika zneužívání 

návykových látek 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Seznámí se s auto-destruktivními závislostmi. 

 
Auto-destruktivní závislosti 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
 

 
 

Seznamuje se s centry odborné pomoci a vyhledává 
kontakty na tato centra. 

 
Služby odborné pomoci 

 komunikace 
 modelové situace 
 vyhledávání kontaktů  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
 

 

Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                           Ročník:                     8. 

Předmět:                  Výchova ke zdraví                                                                                                                                     Časová dotace:   1 hodina 
  

Školní výstup Učivo Průřezová témata 

 
 
 

Chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i 
členy rodiny. 

 
 
 

Vztahy mezi lidmi 
 formy soužití 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - poznávací schopnosti  
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
               - hodnoty, postoje, praktická etika 
MKV      - lidské vztahy       

 
 

Uvědomuje si základní životní potřeby a jejich 
naplňování ve shodě se zdravím. 

 

 
Změny v životě člověka 

 těhotenství a rodičovství mladistvých 
 základy péče o dítě 
 poruchy pohlavní identity 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - poznávací schopnosti  
               - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
 
 

Projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku 
s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy. 

 
Duševní hygiena a životní hodnoty 

 relaxační a regenerační techniky 
k posilování duševní odolnosti 

 zvládání stresu 
 stanovení osobních cílů 
 kroky k dosažení osobních cílů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - spolupráce a soutěživost 

 
 

Dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých 
možností uplatňuje zásady správné výživy a 

zdravého stravování. 

 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

 vliv životních podmínek na zdraví 
 způsob stravování 
 civilizační choroby 
 manipulativní reklama 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
MV        - kritické čtení a vnímání mediálních  
                 sdělení 
               - interpretace vztahu mediálních  
                 sdělení a reality 

 
Uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním 
kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými 

lidmi, v konfliktních a krizových situacích a 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. 

 
Bezpečné chování 

 ochrana zdraví při různých činnostech 
 náboženské sekty 
 komunikace se službami odborné pomoci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace         
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Uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu 

se sociálně patologickými jevy. 

 
Osobnostní a sociální rozvoj 

 sociální dovednosti při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy 

 chování v situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů 

 první pomoc  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
 

Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality 
a násilí. 

 
Rizika ohrožující zdraví 

 stupně individuálního násilí a zneužívání 
 sexuální kriminalita 
 brutalita a násilí 

 
OSV SR - mezilidské vztahy 
MKV      - lidské vztahy         

 
Dá do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním návykových látek a 
provozováním hazardních her. 

 
Zneužívání návykových látek 

 návykové látky 
 patologické hráčství 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Chápe souvislosti mezi konzumací návykových  
psychoaktivních látek a poškozováním zdraví a 

životního stylu. 

Auto-destruktivní závislosti 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání  
 

 
 

Ví o centrech odborné pomoci a vyhledá a používá 
jejich telefonní čísla. 

 
Služby odborné pomoci 

 komunikace 
 modelové situace 
 vyhledávání telefonních čísel 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

 
 

Chová se odpovědně při mimořádných událostech a 
prakticky využívá základní znalosti první pomoci při 

likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel. 

 
Mimořádné události 

 živelní pohromy 
 terorismus 
 chování v situacích život ohrožujících 

stavů 
 první pomoc při likvidaci následků 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
               - hodnoty, postoje, praktická etika 
MKV      - lidské vztahy 

 
 

Výchova ke zdraví  2. stupeň - přehled 
 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
Chápe dobré vztahy v rodině, ve škole, mezi 

kamarády. 

 
Chápe dobré vztahy v lásce a manželství. 

 
Chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i 

členy rodiny. 
 

Uvědomuje si základní životní potřeby v dětství. 
 

Uvědomuje si základní životní potřeby v době 
dospívání ve shodě se zdravím. 

 
Uvědomuje si základní životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se zdravím. 
 

Projevuje zdravé sebevědomí. 
 

Projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy. 
 

Učí se respektovat zdravotní stav svůj i druhých, 
chápe význam otužování a pohybu pro své zdraví. 

 
Respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a 
v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu 

zdraví.  

 

 
 

Seznámí se se zásadami správné výživy. 

 
Dodržuje správné stravovací návyky, seznámí se se 

specifickými druhy výživy. 

 
Dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých 
možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého 

stravování. 
 
 

Uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, s neznámými lidmi. 

 
Uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním 
kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými 

lidmi,  
v konfliktních a krizových situacích a v případě 

potřeby vyhledá odbornou pomoc. 
  

Uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy. 
 

Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí. 
  

Dá do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek.  

 
Dá do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním návykových látek a 
provozováním hazardních her. 

  
Seznámí se s autodestruktivními  závislostmi. 

 
Chápe souvislosti mezi konzumací návykových 
psychoaktivních látek a poškozováním zdraví a 

životního stylu. 
 

Seznamuje se s centry odborné pomoci a 
vyhledáváním kontaktu na tato centra. 

 
Seznamuje se s centry odborné pomoci a vyhledává 

kontakty na tato centra. 

 
Ví o centrech odborné pomoci a vyhledá  

a používá jejich telefonní čísla. 
   

Chová se odpovědně při mimořádných událostech a 
prakticky využívá základní znalosti  první pomoci při 

likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel. 
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Průřezová témata - přehled 

 
 

Průřezová témata 
 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MKV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
 

 
TĚLESNÁ  VÝCHOVA 

 
1. období 

 
Vzdělávací oblast je v 1.- 3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Tělesná výchova. 
Vyučovací předmět je v tomto období posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 10 hodin týdně. 
K posílení dochází ve 3. ročníku z důvodu vysokého nárůstu povinné časové dotace. Disponibilní hodina je věnována především relaxačním, 
dechovým a kompenzačním cvičením. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 získat kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám 
 zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 
 reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 
 mít osvojeny základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů 
 dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách 

 
Charakteristika výuky 
 
Při výuce tělesné výchovy umožňujeme žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na jejich zdravotní a pohybová 
omezení. 
Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vedeme od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové 
seberealizaci. 
V 1. vzdělávacím období probíhá výuka tělesné výchovy koedukovaně. Veškeré pohybové aktivity směřujeme k rozvoji žáka, k pochopení významu 
soužití mezi vrstevníky, k posílení charakterových vlastností. 
Snažíme se, aby si žáci už v tomto období vytvořili kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec. 
Jednoduché pohybové a sportovní aktivity vedou ke zvyšování tělesné zdatnosti, ke správnému držení těla, k dodržování základních hygienických 
návyků. 
Základní metodou, která vede ke splnění cílů a úkolů tělesné výchovy tohoto období, je hra.  
Jde především o pohybové hry pro osvojování různých druhů lokomoce, pro ovlivňování kondičních a koordinačních předpokladů, pro rozvíjení 
pohybových dovedností a manipulace s náčiním, pro rozvoj sociálních vztahů a různé průpravné hry.   
Osvojením těchto základních herních technik zvyšujeme u žáků pohybové schopnosti, podporujeme jejich prostorovou orientaci podle individuálních 
předpokladů. 
Do výuky zařazujeme zdravotně kompenzační a relaxační činnosti, průpravná kondiční, koordinační a vyrovnávací cvičení.  
Velký důraz klademe na bezpečnost, upozorňujeme na možnosti úrazu.  
V 1. období se žáci zúčastňují plaveckého výcviku, zařazujeme rovněž bruslení, kdy jsou žáci seznamování s ledem a postupně odstraňují strach 
z ledu, organizujeme krátké turistické vycházky a pobyty v přírodě.  
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k osvojení základního názvosloví, k poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů, ke vnímání prožitků z pohybové 
činnosti. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví, k rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné zdraví vlastní i ostatních. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky k porozumění obsahu sdělení. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky k chápání sportu jako prostředku navazování vzájemných kontaktů, k posilování mravních hodnot a respektování dohodnutých 
pravidel. 
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Kompetence občanské 
Vedeme žáky k respektování pravidel, k ohleduplnosti a taktu. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při veškerých pohybových činnostech, ke správnému používání tělocvičného nářadí a 
náčiní. 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Přírodověda 
Turistické vycházky spojené s pozorováním a pobytem v přírodě. 
 
Matematika 
Srovnávání výkonů (více, méně…). 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                            Ročník:                    1.    
Předmět:                  Tělesná výchova                                                              Časová dotace:   3 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Získává kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám. 

 
Pohybové aktivity 

 pohybový režim 
 pohybové činnosti a hry 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 

 
 

Osvojuje si podle pokynů přípravu na pohybovou 
činnost. 

 
Příprava organismu na cvičení 

 zahřátí organismu 
 protahovací cvičení 
 zklidnění organismu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena  

 
 
 

Osvojuje si základní pokyny a povely. 

 
Základní organizační činnosti 

 signály 
 povely a pokyny 
 základy v nástupovém a pochodovém 

tvaru 
 základní pojmy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
 

 
Osvojuje si základní způsoby lokomoce a 
prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů. 
 

 
Pohybové dovednosti 

 motivační, tvořivá a nápodobivá cvičení 
 pohybová improvizace 
 hry pro osvojování různých druhů 

lokomoce 
 hry pro rozvíjení pohybových dovedností 
 hry pro rozvoj sociálních vztahů 
 hry soutěživé 
 cvičení s tradičním a netradičním náčiním 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti 
                - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
        MR - řešení problémů a rozhodovací 
                  dovednosti   
                - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
 

Osvojuje si základní zásady bezpečnosti a 
hygienické návyky při pohybových aktivitách. 

 
Bezpečnost a hygiena 

 osobní hygiena 
 vhodné obutí a oblečení 
 bezpečnost při pohybových činnostech 
 záchrana a dopomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                            Ročník:                   2. 
Předmět:                   Tělesná výchova                                                                                                                         Časová dotace:   3 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Získává kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám. 

 
Pohybové aktivity 

 pohybový režim 
 pohybové činnosti a hry 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 

 
 

Osvojuje si podle pokynů přípravu na pohybovou 
činnost. 

 
Příprava organismu na cvičení 

 zahřátí organismu 
 protahovací cvičení 
 zklidnění organismu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena  

 
 
 

Osvojuje si základní pokyny a povely. 

 
Základní organizační činnosti 

 signály 
 povely a pokyny 
 základy v nástupovém a pochodovém 

tvaru 
 základní pojmy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 
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Osvojuje si základní způsoby lokomoce a 
prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů. 
 

 
Pohybové dovednosti 

 motivační, tvořivá a nápodobivá cvičení 
 pohybová improvizace 
 hry pro osvojování různých druhů 

lokomoce 
 hry pro rozvíjení pohybových dovedností 
 hry pro rozvoj sociálních vztahů 
 hry soutěživé 
 cvičení s tradičním a netradičním náčiním 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti 
                - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
        MR - řešení problémů a rozhodovací 
                  dovednosti   
                - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
 

Osvojuje si základní zásady bezpečnosti a 
hygienické návyky při pohybových aktivitách. 

 
Bezpečnost a hygiena 

 osobní hygiena 
 vhodné obutí a oblečení 
 bezpečnost při pohybových činnostech 
 záchrana a dopomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                       Ročník:                     3. 
Předmět:                  Tělesná výchova                                                                                                                                   Časová dotace:   3+1 hodina
  

 
Školní výstup 

  
Učivo 

                
Průřezová témata 

 
Získá kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám. 
 

 
Pohybové aktivity 

 pohybový režim 
 pohybové činnosti a hry 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 

 
 

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou 
činnost. 

 

 
Příprava organismu na cvičení 

 zahřátí organismu 
 protahovací cvičení 
 zklidnění organismu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena  

 
 
 

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti. 

 

 
Základní organizační činnosti 

 signály 
 povely a pokyny 
 základy v nástupovém a pochodovém 

tvaru 
 základní pojmy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 

 
 
 

 
Má osvojeny základní způsoby lokomoce a 
prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů. 
 

 
Pohybové dovednosti 

 motivační, tvořivá a nápodobivá cvičení 
 pohybová improvizace 
 hry pro osvojování různých druhů 

lokomoce 
 hry pro rozvíjení pohybových dovedností 
 hry pro rozvoj sociálních vztahů 
 hry soutěživé 
 cvičení s tradičním a netradičním náčiním 
 dechová, relaxační a kompenzační 

cvičení 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
          SR - poznávací schopnosti 
                - mezilidské vztahy 
                - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 
        MR - řešení problémů a rozhodovací 
                  dovednosti   
                - hodnoty, postoje, praktická etika 
 

 
Dodržuje základní zásady bezpečnosti při 

pohybových činnostech a má osvojeny základní 
hygienické návyky při pohybových aktivitách. 

 

 
Bezpečnost a hygiena 

 osobní hygiena 
 vhodné obutí a oblečení 
 bezpečnost při pohybových činnostech 
 záchrana a dopomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

TĚLESNÁ  VÝCHOVA 
 

2. období 
 
Vzdělávací oblast je ve  4.- 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Tělesná výchova. 
Vyučovací předmět má v toto období časovou dotaci 6 hodin týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

● znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se začleňovat pohyb do denního režimu 
● zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením 
● zdokonalovat základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností 
● reagovat na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti 
● dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play 
● zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla 
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● zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti  a umět 
využívat cviky na odstranění únavy 

● uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti 
 
Charakteristika výuky 
 
Výuka tělesné výchovy navazuje na výuku předcházejícího období. 
V tomto období se snažíme o zvyšování samostatné činnosti žáků, přičemž uplatňujeme individuální přístup ke každému. 
Obsah předmětu tvoří základní činnosti sportovních her a pohybových aktivit. Pohybové činnosti směřují ke vzájemné spolupráci i zdravé 
soutěživosti. 
Vedeme žáky k tomu, aby pochopili a poznali význam pohybu pro vlastní zdraví a snažili se začleňovat pohyb do každodenního režimu. 
Zařazujeme taková průpravná kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení, sportovní hry a pohybové aktivity, aby žáci 
nejen zdokonalovali a rozvíjeli základní pohybové dovednosti, ale také pochopili smysl fair play, dodržovali stanovená pravidla, zlepšovali tělesnou 
a duševní kondici, uplatňovali hygienické a bezpečnostní zásady. 
Výuku doplňujeme cvičením s netradičním nářadím, plaveckým výcvikem, turistickými pobyty v přírodě a bruslením.  
Pořádáme a zúčastňujeme se různých sportovních soutěží školních i mimoškolních. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky ke správnému chápání a používání  základního názvosloví, k chápání používaných znaků a symbolů, ke správnému používání 
pomůcek, náčiní a nářadí. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k vnímání problému nesportovního chování, k zodpovědnosti za své zdraví. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky ke komunikaci při řešení problému, k chápání základních povelů a pokynů. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, k jednání v duchu fair play, ke spolupráci s ostatními, k navazování přátelských vztahů. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k pochopení významu zdraví, k ochraně svého zdraví. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad bezpečnosti a hygieny při pohybových činnostech, ke správnému užívání nářadí a náčiní. 
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Přírodověda 
Turistické vycházky spojené s pozorováním a pobytem v přírodě. 
 
Matematika 
Srovnávání výkonů. 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                           Ročník:                    4. 
Předmět:                  Tělesná výchova                                                                                           Časová dotace:   3 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

              
Průřezová témata 

 
 

Uvědomuje si význam tělesné zdatnosti pro zdraví. 

 
Pohybové aktivity 

 pohybový režim 
 funkce a užití pohybových činností 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 

 
 

Osvojuje si základní přípravu organismu před 
pohybovou činností a  uklidnění organismu po 

ukončení činnosti. 

 
Příprava organismu na cvičení 

 zahřátí organismu 
 zklidnění organismu 
 kompenzační a relaxační cvičení 
 dechová cvičení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                      

 
 

Reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové 
činnosti. 

 
Základní organizační činnosti 

 smluvené signály 
 povely a pokyny 
 základní pojmy a názvosloví 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 
 
 

 
Zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle 

svých pohybových možností a schopností. 
 

 
Pohybové dovednosti 

 rozvoj tělesné zdatnosti 
 technika osvojovaných činností 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 

 
 

Uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro 
provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové 

činnosti. 

 
Bezpečnost a hygiena  

 osobní hygiena 
 vhodné obutí a oblečení 
 bezpečnost při pohybových činnostech 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Osvojuje si korektivní cvičení pro vyrovnání 
svalových dysbalancí. 

 
Pohybové činnosti 

 strečinková cvičení 
 vyrovnávací cvičení 
 psychomotorická cvičení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena  

 
 
 
 

Osvojuje si pravidla her a pravidla jednání v duchu 
fair play. 

 
 
 
 

Pravidla osvojovaných her a soutěží 
 sportovní chování  

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - poznávací schopnosti 

       - mezilidské vztahy 
       - komunikace 
       - spolupráce a soutěživost 

       MR - řešení problémů a rozhodovací  
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
 
 

 
 

Zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a 
správné držení těla. 

 

 
Rozvoj kondičních a koordinačních předpokladů 

 kondiční a koordinační cvičení 
 rychlostně silová cvičení 
 vytrvalostní činnosti 
 gymnastika 
 rytmické a kondiční činnosti s hudbou 
 atletika 
 pohybové a sportovní hry 
 turistika a pobyt v přírodě 
 plavání 
 bruslení 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - spolupráce a soutěživost 
                

 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                            Ročník:                     5. 
Předmět:                   Tělesná výchova                                                                                                                                        Časová dotace:   3 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 

                 
Průřezová témata 

 
 

Zná význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží se 
začleňovat pohyb do denního režimu. 

 
Pohybové aktivity 

 pohybový režim 
 funkce a užití pohybových činností 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 

 
 
Zvládá podle pokynu základní přípravu organismu 
před pohybovou činností i uklidnění organismu po 

ukončení činnosti a umí využívat cviky na 
odstranění únavy. 

 
Příprava organismu na cvičení 

 zahřátí organismu 
 zklidnění organismu 
 kompenzační a relaxační cvičení 
 dechová cvičení 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - psychohygiena 
                      

 
 

Reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové 
činnosti. 

 
Základní organizační činnosti 

 smluvené signály 
 povely a pokyny 
 základní pojmy a názvosloví 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 
 
 

 
 Zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle 

svých pohybových možností a schopností. 
 

 
Pohybové dovednosti 

 rozvoj tělesné zdatnosti 
 technika osvojovaných činností 

 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 

 
Uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové 
činnosti. 

 
Bezpečnost a hygiena  

 osobní hygiena 
 vhodné obutí a oblečení 
 bezpečnost při pohybových činnostech 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 
 
 

  
 

Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení 
v souvislosti s vlastním svalovým oslabením. 

 
Pohybové činnosti 

 strečinková cvičení 
 vyrovnávací cvičení 
 psychomotorická cvičení 

 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena  

 
 

 
Dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play. 

 
 

 
Pravidla osvojovaných her a soutěží 

 sportovní chování  
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
         SR - poznávací schopnosti 

       - mezilidské vztahy 
       - komunikace 
       - spolupráce a soutěživost 

       MR - řešení problémů a rozhodovací  
                 dovednosti 
               - hodnoty, postoje, praktická etika 
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Zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a 

správné držení těla. 
 

 
Rozvoj kondičních a koordinačních předpokladů 

 kondiční a koordinační cvičení 
 rychlostně silová cvičení 
 vytrvalostní činnosti 
 gymnastika 
 rytmické a kondiční činnosti s hudbou 
 atletika 
 pohybové a sportovní hry 
 turistika a pobyt v přírodě 
 plavání 
 bruslení  

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 
               - kreativita 
         SR - spolupráce a soutěživost 
                

 
 

Tělesná výchova 1. stupeň - přehled 
 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
 

Získává kladný postoj k motorickému učení a pohybovým 
aktivitám. 

 
Získá kladný postoj 

k motorickému učení a 
pohybovým aktivitám. 

 
Uvědomuje si význam tělesné 

zdatnosti pro zdraví.  

 
Zná význam tělesné zdatnosti 

pro zdraví a snaží se 
začleňovat pohyb do denního 

režimu. 
 

Osvojuje si podle pokynů přípravu na pohybovou činnost. 
 
Zvládá podle pokynů přípravu 

na pohybovou činnost. 

 
Osvojuje si základní přípravu 
organismu před pohybovou 

činností a  uklidnění 
organismu po ukončení 

činnosti. 

 
Zvládá podle pokynu základní 

přípravu organismu před 
pohybovou činností i 

uklidnění organismu po 
ukončení činnosti a umí 

využívat cviky na odstranění 
únavy. 

 
Osvojuje si základní pokyny a povely. 

 
Reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti. 

 
Reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti. 

 
Osvojuje si základní způsoby lokomoce a prostorovou 

orientaci podle individuálních předpokladů. 

 
Má osvojeny základní 
způsoby lokomoce a 

prostorovou orientaci podle 
individuálních předpokladů. 

 
Zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých 

pohybových možností a schopností. 
 

 
Osvojuje si základní zásady bezpečnosti a hygienické návyky 

při pohybových aktivitách.  

 
Dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových 
činnostech a má osvojeny 

základní hygienické návyky 
při pohybových aktivitách. 

 
Uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění 

zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti. 

    
Osvojuje si korektivní cvičení 

pro vyrovnání svalových 
dysbalancí. 

 
Zařazuje do pohybového 
režimu korektivní cvičení 
v souvislosti s vlastním 
svalovým oslabením. 

    
Osvojuje si pravidla her a 

pravidla jednání v duchu fair 
play. 

 
Dodržuje pravidla her a jedná 

v duchu fair play. 

    
Zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné 

držení těla. 
 
 
 

Průřezová témata - přehled  
 

 
Průřezové téma 

 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 
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TĚLESNÁ  VÝCHOVA 
 

2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je ve 6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Tělesná výchova. 
Vyučovací předmět má na 2. stupni časovou dotaci 12 hodin týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 
 

 
 

Činnosti ovlivňující zdraví 
 

Žák by měl: 
 pochopit zásady zatěžování; změřit úroveň své tělesné zdatnosti 

jednoduchými zadanými testy 
 usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí 

 cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení 
 využívat základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 
 odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem 
 vhodně reagovat na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobit 

pohybové aktivity 
 znát základní zásady poskytování první pomoci a zvládat zajištění odsunu 

zraněného 
 uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu 

 
 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 

Žák by měl: 
 zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 
 posoudit provedení osvojované pohybové činnosti, označit příčiny 

nedostatků 
 
 
 

 
 

Činnosti podporující pohybové učení 
 

Žák by měl: 
 užívat osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka 
 naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu 

 dohodnout se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu 
družstva a dodržovat ji 

 rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka 

 sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotit je 
 spolurozhodovat osvojované hry a soutěže  

 
Charakteristika výuky 
 
Vyučování tělesné výchovy na 2.stupni klade důraz na maximální využití a ovlivňování  pohybových možností žáků. 
Tělesná výchova by měla žákům umožnit poznání vlastních pohybových možností a omezení, uvědomovat si je, respektovat je a využívat je 
k cílenému ovlivňování tělesného a duševního stavu. 
Ve shodě s věkem, mentálním postižením a pohybovými možnostmi vedeme žáky od spontánního a hravého pojetí pohybu k řízené pohybové 
aktivitě a soutěžím, až k vlastní seberealizaci v pohybové aktivitě nebo sportu. 
Vyučovací hodiny jsou rozděleny během týdne do dvou bloků – „dvouhodinovka a jednohodinovka“. 
Ve „dvouhodinovce“ je kladen důraz na rozvoj základních pohybových dovedností a nácvik různých sportovních dovedností.  
Zařazujeme různá kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení, nácvik  nejrůznějších sportovních dovedností. 
 
„Jednohodinovku“ využíváme ke zvládnutí sportovních her, k posílení svalstva, k aerobnímu a gymnastickému cvičení. 
Žáci jsou rozděleni do skupin a zaměřují se na zvládnutí pohybových dovedností ve svých skupinách. Přesto někdy po domluvě vyučujících dochází 
ke spojení chlapeckých a dívčích skupin a ke vzájemnému ověření svých dovedností. 
Do výuky zařazujeme podle daných možností plavání, bruslení, turistiku, pořádáme zimní lyžařský výcvikový kurz, sportovní soutěže školní i 
mimoškolní, zařazujeme cvičení s netradičním náčiním. 
Škola vlastní nově vybudované víceúčelové hřiště s umělým trávníkem.Na hřiště navazuje doskočiště s pískem, u hřiště jsou využívány betonové 
stoly na stolní tenis. 
Škola nemá vlastní tělocvičnu, využíváme především vlastní sportovní hřiště, ale i hřiště blízko školního pozemku, dále venkovní prostory na 
Sokolovně a Orlovně, hřiště na Obchodní akademii. 
V zimním období využívají žáci ve škole prostory posilovny, kde v kruhovém tréninku posilují na úrovni svého věku svalstvo, dále využíváme 
prostory družiny, kde jsou umístěny žebřiny a je zde možnost použití žíněnek k výuce gymnastických prvků, k relaxačním cvičením, k aerobiku a 
jiným pohybovým činnostem. 
Máme možnost využití nedaleké sportovní haly, tělocvičny Sokolovny a sálku na DDM, které škola pronajímá. 
 
Činnosti ovlivňující zdraví učí žáky pochopit význam pohybu pro zdraví. 
Žáci měří úroveň své tělesné zdatnosti pomocí různých testů, kruhových tréninků, na hřišti i v posilovně rozvíjejí rychlostní, vytrvalostní, silové a 
koordinační schopnosti.  
Žáky vedeme pomocí cvičení ke správnému držení těla a správnému dýchání. Do výuky zařazujeme prvky zdravotní tělesné výchovy. 
Dbáme na správné rozcvičení a následné správné ukončení pohybové činnosti. 
Klademe důraz na vhodné sportovní oblečení a obutí i v nestandardním prostředí, na správnou hygienu těla. 
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Učíme žáky, jak ošetřit případný úraz, přesunout zraněného a přivolat odbornou pomoc. 
 
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností se zaměřují na konkrétní pohybové hry s různým zaměřením, často využíváme netradiční 
pohybové aktivity. Velký důraz je kladen na zvládnutí základních sportovních her, především vybíjené, florbalu, košíkové, minikopané a dále 
netradičních her jako lakros, ringo, softball. Nezapomínáme ani na individuální zdokonalování se a prosazení v atletických disciplínách, jako je běh 
na 60 m, vytrvalostní běh na 800 a 1500 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. 
Velký prostor i mimo hodiny TV je dán turistice, cykloturistice, jízdě na kolečkových bruslích, plavání, bruslení. Škola má vlastní vybavení pro 
běžecké lyžování, sjezdové lyžování a vodácký výcvik. Při všech těchto činnostech se žáci učí základům bezpečnosti a správného chování při 
různých sportovních aktivitách.  
Podle možností se zúčastňujeme sportovních soutěží různého zaměření a úrovně. 
 
Činnosti podporující pohybové učení  učí žáky používat osvojovanou odbornou terminologii z pozice cvičence, ale i rozhodčího a diváka, reagovat 
na domluvené signály a povely. Vedeme žáky ke vhodné vzájemné komunikaci při osvojovaní pohybových dovedností, kolektivnímu sportu i ke 
vhodné komunikaci s dospělými. Snažíme se ve školních podmínkách naplňovat myšlenky olympijského hnutí. Důraz klademe na cvičení v duchu 
fair play. 
Žáci mají možnost na nástěnkách a při komunikaci s vyučujícími získat přehled i o dalších významných sportovních soutěžích, sportovcích a historii 
sportu. Tyto informace získávají i během jiných vyučovacích hodin vyhledáváním na internetu.  
Učíme žáky spolupráci, kolektivnímu výkonu, respektování pravidel osvojovaných pohybových dovedností. Během výuky spolurozhodují při 
sportovních hrách, učí se měřit své výkony a posuzovat své pohybové dovednosti. 
 
Převážně frontální způsob výuky je během činnosti střídán přiměřeným způsobem formami samostatné a individuální práce a spolupráce žáků ve 
dvojicích nebo v malých skupinách. Kromě pohybové činnosti do hodin zařazujeme nástup  k motivaci a stanovení cílů hodiny, důkladné, všestranné 
rozcvičení a zahřátí jako prostředek proti úrazu i závěrečné hodnocení hodiny. Činnosti organizujeme od jednodušších ke složitějším, od činností  
s volnějším tempem k tempu rychlejšímu. Ke zdokonalování pohybových činností přispívá opakování zadaných činností. Dalšími formami výuky je 
kruhový trénink, formy problémového vyučování vedoucí ke splnění úkolu bez stanoveného způsobu provedení. Během hodin dochází 
k průběžnému slovnímu hodnocení, jehož cílem je povzbudit žáky k další aktivitě. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí  
 
Vedeme žáky k: 
 

 získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování preventivních činností podporujících zdraví 
 odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím a sportem 
 poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání pohybových schopností 

a dovedností 
 vnímání prožitků z pohybové činnosti, které vedou k aktivitě a pohybové seberealizaci a aktivnímu vztahu ke sportu 
 pochopení, že sport je jedním z prostředků k navazování sociálních kontaktů 
 pochopení nutnosti spolupráce v týmu 
 přijímání důsledků svých rozhodnutí, k rozvíjení schopnosti nenechat se odradit nezdarem 

 
Mezipředmětové vztahy 
 
Přírodopis 
Turistické vycházky spojené s poznáváním přírody. Sledování tělesných změn během vývoje. 
 
Dějepis 
Vznik tradice Olympijských her. 
 
Matematika a Fyzika 
Měření a porovnávání výkonů. 
 
Informatika 
Vyhledávání informací o sportovních aktivitách a sportovcích. 
 
Zeměpis 
Vyhledávání na mapách místa se sportovními aktivitami a informace o sportovcích jiných zemí. 
 
Český jazyk 
Správná terminologie sportovních výrazů. 
 
Chemie 
Vysvětlení chemických reakcí v těle při sportovní zátěži. 
 
Anglický jazyk 
Správná výslovnost (terminologie) sportovních výrazů v cizí řeči. 
 
Občanská výchova 
Úloha sportovců při reprezentaci obce, vlasti. 
 
 
 
 
 
 
 



Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                            Ročník:                    6. 
Předmět:                  Tělesná výchova                                                                                                                                         Časová dotace:   3 hodiny 
 

 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

Osvojuje si zásady zatěžování; měří úroveň své 
tělesné zdatnosti jednoduchými zadanými testy. 

Technika osvojovaných činností 
 zásady zatěžování 
 testy tělesné zdatnosti 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
 

Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových 
schopností a o rozvoj pohybových dovedností 

základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí. 

Pohybové schopnosti a dovednosti 
 manipulace s náčiním 
 pohybové hry 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
      - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 

 
 
 

Osvojuje si cílenou přípravu na pohybovou činnost 
a její ukončení. 

Pohybový režim 
 příprava organismu na pohyb 
 průpravná cvičení 
 ukončení pohybové činnosti 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 

      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

 
Osvojuje si základní kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy. 

Zdravotně zaměřená cvičení 
 kompenzační, vyrovnávací , relaxační  a 

zdravotně preventivní techniky 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

 
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 

zdravím a sportem. 

 
Škodlivé látky 

 drogy a tělesná zdatnost 

OSV MR - řešení problémů a  
                  rozhodovací dovednosti 

       - hodnoty, postoje, praktická etika 
Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší 

a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity. 
Informační činnosti 

 pohybové aktivity a ovzduší 
EV          - lidské aktivity a problémy   
                 životního prostředí 

 
Zná základní zásady poskytování první pomoci. 

Bezpečnost při pohybových činnostech 
 první pomoc při poranění 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Uplatňuje bezpečné chování v silničním provozu. 

Bezpečnost při pohybových aktivitách 
 chování v silničním provozu  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 
 
 
 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve 

hře, soutěži, při rekreačních sportech. 

Základní pohybové dovednosti 
 pohybové hry s různým zaměřením 
 gymnastika  
 rytmické a kondiční činnosti s hudbou a 

rytmickým doprovodem 
 průpravné úpoly 
 atletika 
 sportovní hry 
 turistika 
 plavání  
 pobyt v  přírodě  
 netradiční pohybové hry a činnosti 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR - poznávací schopnosti 
      - mezilidské vztahy 
      - komunikace 
      - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - řešení problémů a 
                  rozhodovací dovednosti 
                - hodnoty, postoje, praktická etika 
VMEGS  - objevujeme Evropu a svět 
MKV       - lidské vztahy 

 
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti. 

Pohybové činnosti jednotlivce 
 posuzování provedení  
 hledání příčin nedostatků 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
         - seberegulace a sebeorganizace 

Činnosti podporující pohybové učení 
Užívá osvojovanou odbornou terminologii na 

úrovni cvičence a diváka. 
Základní pojmy 

 terminologie, povely, gesta  
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 

Naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu. 

 
 

Základní pravidla chování 
 zásady jednání a chování 
 ochrana přírody při sportu 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR  - poznávací schopnosti 
       - mezilidské vztahy 
       - komunikace 
       - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - hodnoty, postoje, praktická etika 
MKV       - lidské vztahy 
EV           - lidské aktivity a problémy   
                   životního prostředí 

 
 
 
 

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji. 

 
 
 

Pravidla osvojovaných her a soutěží 
 komunikace a spolupráce v družstvu 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR - poznávací schopnosti 
      - mezilidské vztahy 
      - komunikace 
      - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - řešení problémů a rozhodovací  
                  dovednosti 

       - hodnoty, postoje, praktická etika 
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka. 
Práva a povinnosti 

 hráče, rozhodčího a diváka 
 
OSV MR - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony. 

Prvky pohybové činnosti 
 sledování prvků pohybových činností  
 měření výkonů 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 

      - seberegulace a sebeorganizace 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                           Ročník:                     7. 
Předmět:                  Tělesná výchova                                                                                                                                         Časová dotace:   3 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

 
Osvojuje si zásady zatěžování; měří úroveň své 
tělesné zdatnosti jednoduchými zadanými testy. 

Technika osvojovaných činností 
 zásady zatěžování 
 testy tělesné zdatnosti 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 

Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových 
schopností a o rozvoj pohybových dovedností 

základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí. 

Pohybové schopnosti a dovednosti 
 manipulace s náčiním 
 pohybové hry 

 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
      - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 

 
 

Osvojuje si cílenou přípravu na pohybovou činnost 
a její ukončení. 

Pohybový režim 
 příprava organismu na pohyb 
 průpravná cvičení 
 ukončení pohybové činnosti 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 

      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

 
Osvojuje si základní kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy. 

Zdravotně zaměřená cvičení 
 kompenzační, vyrovnávací, relaxační  a 

zdravotně preventivní techniky 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

 
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 

zdravím a sportem. 

Škodlivé látky 
 drogy a  tělesná zdatnost 

OSV MR - řešení problémů a  
                  rozhodovací dovednosti 

       - hodnoty, postoje, praktická etika 
Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší 

a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity. 
Informační činnosti 

 pohybové aktivity a ovzduší 
EV          - lidské aktivity a problémy   
                  životního prostředí 

 
Zná základní zásady poskytování první pomoci. 

Bezpečnost při pohybových činnostech 
 první pomoc při poranění 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Uplatňuje bezpečné chování v silničním provozu. 

Bezpečnost při pohybových aktivitách 
 chování v silničním provozu  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 
 
 
 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve 

hře, soutěži, při rekreačních sportech. 

Základní pohybové dovednosti 
 pohybové hry s různým zaměřením 
 gymnastika 
 rytmické a kondiční činnosti s hudbou a 

rytmickým doprovodem 
 průpravné úpoly 
 atletika 
 sportovní hry 
 turistika 
 plavání  
 pobyt v  přírodě  
 netradiční pohybové hry a činnosti 

       
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 

      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR - poznávací schopnosti 
      - mezilidské vztahy 
      - komunikace 
      - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - řešení problémů a 
                  rozhodovací dovednosti 
                - hodnoty, postoje, praktická etika 
VMEGS  - objevujeme Evropu a svět 
MKV      - lidské vztahy 

 
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti. 

Pohybové činnosti jednotlivce 
 posuzování provedení  
 hledání příčin nedostatků 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace  

Činnosti podporující pohybové učení 
Užívá osvojovanou odbornou terminologii na 

úrovni cvičence a diváka. 
Základní pojmy 

 terminologie, povely, gesta 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 

Naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu. 

 
 
 

Základní pravidla chování 
 zásady jednání a chování  
 ochrana přírody při sportu 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR  - poznávací schopnosti 
      - mezilidské vztahy 
      - komunikace 
      - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - hodnoty, postoje, praktická etika 
MKV       - lidské vztahy 
EV           - lidské aktivity a problémy   
                  životního prostředí 

 
 
 
 

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji. 

 
 
 
 

Pravidla osvojovaných her a soutěží 
 komunikace a spolupráce v družstvu 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR - poznávací schopnosti 
      - mezilidské vztahy 
      - komunikace 
     - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - řešení problémů a rozhodovací  
                  dovednosti 

       - hodnoty, postoje, praktická etika 
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka. 
Práva a povinnosti 

 hráče, rozhodčího a diváka 
OSV MR - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony. 

Prvky pohybové činnosti 
 sledování prvků pohybových činností  
 měření výkonů 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 

      - seberegulace a sebeorganizace 

 
 
 



Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                            Ročník:                    8. 
Předmět:                  Tělesná výchova                                                                                                                                         Časová dotace:   3 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

Chápe zásady zatěžování; změří úroveň své tělesné 
zdatnosti jednoduchými zadanými testy. 

Technika osvojovaných činností 
 zásady zatěžování 
 testy tělesné zdatnosti 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 

Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových 
schopností a o rozvoj pohybových dovedností 

základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí. 

Pohybové schopnosti a dovednosti 
 manipulace s náčiním 
 pohybové hry 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

      - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 

 
Cíleně se připraví na pohybovou činnost a její 

ukončení. 

Pohybový režim 
 příprava organismu na pohyb 
 průpravná cvičení 
 ukončení pohybové činnosti 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 

      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

 
Využívá základní kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy. 

Zdravotně zaměřená cvičení 
 kompenzační, vyrovnávací, relaxační a 

zdravotně preventivní techniky 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

 
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 

zdravím a sportem. 

 
Škodlivé látky 

 drogy a tělesná zdatnost 

OSV MR - řešení problémů a  
                  rozhodovací dovednosti 

       - hodnoty, postoje, praktická etika 
Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší 

a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity. 
Informační činnosti 

 pohybové aktivity a ovzduší 
EV          - lidské aktivity a problémy   
                 životního prostředí 

 
Zná základní zásady poskytování první pomoci a 

zvládá zajištění odsunu raněného. 

Bezpečnost při pohybových činnostech 
 první pomoc při poranění 
 odsun raněného 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním 
provozu. 

Bezpečnost při pohybových aktivitách 
 chování v přírodě a silničním provozu  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 
 
 
 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve 

hře, soutěži, při rekreačních sportech. 

Základní pohybové dovednosti 
 pohybové hry s různým zaměřením 
 gymnastika 
 rytmické a kondiční činnosti s hudbou a 

rytmickým doprovodem 
 průpravné úpoly 
 atletika 
 sportovní hry 
 turistika 
 plavání  
 pobyt v  přírodě  
 netradiční pohybové činnosti 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR - poznávací schopnosti 
      - mezilidské vztahy 
      - komunikace 
      - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - řešení problémů a 
                  rozhodovací dovednosti 
                - hodnoty, postoje, praktická etika 
VMEGS  - objevujeme Evropu a svět 
MKV      - lidské vztahy 

 
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 

označí příčiny nedostatků. 

Pohybové činnosti jednotlivce 
 posuzování provedení  
 příčiny a  nedostatky 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 

Činnosti podporující pohybové učení 
Užívá osvojovanou odbornou terminologii na 

úrovni cvičence, rozhodčího, diváka. 
Základní pojmy 

 terminologie, povely, gesta 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 
 

Naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu. 

 
 
 

Základní pravidla chování 
 zásady jednání a chování  
 ochrana přírody při sportu 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR  - poznávací schopnosti 
      - mezilidské vztahy 
      - komunikace 
      - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - hodnoty, postoje, praktická etika 
MKV       - lidské vztahy 
EV           - lidské aktivity a problémy   
                  životního prostředí 

 
 
 
 

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji. 

 
 
 
 

Pravidla osvojovaných her a soutěží 
 komunikace a spolupráce v družstvu 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR - poznávací schopnosti 
      - mezilidské vztahy 
      - komunikace 
      - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - řešení problémů a rozhodovací  
                  dovednosti 

       - hodnoty, postoje, praktická etika 
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka. 
Práva a povinnosti 

 hráče, rozhodčího a diváka 
 
OSV MR - hodnoty, postoje, praktická etika 

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony 
a vyhodnotí je. 

Prvky pohybové činnosti 
 sledování prvků pohybových činností 
 měření výkonů 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 

 
Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 

Hry a soutěže 
 spolurozhodování  

OSV MR - řešení problémů a 
                  rozhodovací dovednosti 

       - hodnoty, postoje, praktická etika 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví                                                                                                                                            Ročník:                      9. 
Předmět:                  Tělesná výchova                                                                                                                                         Časová dotace:   3 hodiny 
 

 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

 
Chápe zásady zatěžování; změří úroveň své tělesné 

zdatnosti jednoduchými zadanými testy. 

Technika osvojovaných činností 
 zásady zatěžování 
 testy tělesné zdatnosti 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 

Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových 
schopností a o rozvoj pohybových dovedností 

základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí. 

Pohybové schopnosti a dovednosti 
 manipulace s náčiním 
 pohybové hry 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

      - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 

 
Cíleně se připraví na pohybovou činnost a její 

ukončení. 

Pohybový režim 
 příprava organismu na pohyb 
 průpravná cvičení 
 ukončení pohybové činnosti 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 

      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

 
Využívá základní kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy. 

Zdravotně zaměřená cvičení 
 kompenzační, vyrovnávací, relaxační a 

zdravotně preventivní techniky 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

 
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 

zdravím a sportem. 

 
Škodlivé látky 

 drogy a tělesná zdatnost 

OSV MR - řešení problémů a  
                  rozhodovací dovednosti 

       - hodnoty, postoje, praktická etika 
Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší 

a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity. 
Informační činnosti 

 pohybové aktivity a ovzduší 
EV          - lidské aktivity a problémy   
                 životního prostředí 

 
Zná základní zásady poskytování první pomoci a 

zvládá zajištění odsunu raněného. 

Bezpečnost při pohybových činnostech 
 první pomoc při poranění 
 odsun raněného 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Uplatňuje bezpečné v přírodě a silničním provozu. 

Bezpečnost při pohybových aktivitách 
 chování v přírodě a silničním provozu  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 
 
 
 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve 

hře, soutěži, při rekreačních sportech. 

Základní pohybové dovednosti 
 pohybové hry s různým zaměřením 
 gymnastika 
 rytmické a kondiční činnosti s hudbou a 

rytmickým doprovodem 
 průpravné úpoly 
 atletika 
 sportovní hry 
 turistika 
 plavání  
 pobyt v  přírodě  
 netradiční pohybové činnosti 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR - poznávací schopnosti 
      - mezilidské vztahy 
      - komunikace 
      - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - řešení problémů a 
                  rozhodovací dovednosti 
                - hodnoty, postoje, praktická etika 
VMEGS  - objevujeme Evropu a svět 
MKV      - lidské vztahy 

 
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 

označí příčiny nedostatků. 

Pohybové činnosti jednotlivce 
 posuzování provedení  
 příčiny a  nedostatky 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 

Činnosti podporující pohybové učení 
Užívá osvojovanou odbornou terminologii na 

úrovni cvičence, rozhodčího, diváka. 
Základní pojmy 

 terminologie, povely, gesta 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

 
Naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu. 

 
 
 

Základní pravidla chování 
 zásady jednání a chování  
 ochrana přírody při sportu 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR  - poznávací schopnosti 
       - mezilidské vztahy 
       - komunikace 
       - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - hodnoty, postoje, praktická etika 
MKV       - lidské vztahy 
EV           - lidské aktivity a problémy   
                   životního prostředí 

 
 
 
 

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji. 

 
 
 
 

Pravidla osvojovaný her a soutěží 
 komunikace a spolupráce v družstvu 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
      - seberegulace a sebeorganizace 
      - psychohygiena 

OSV SR - poznávací schopnosti 
      - mezilidské vztahy 
      - komunikace 
      - spolupráce a soutěživost 

OSV MR - řešení problémů a rozhodovací  
                  dovednosti 
                - hodnoty, postoje, praktická etika 

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka. 

Práva a povinnosti 
 hráče, rozhodčího a diváka 

OSV MR - hodnoty, postoje, praktická etika 

 
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony 

a vyhodnotí je. 

Prvky pohybové činnosti 
 sledování prvků pohybových činností 
 měření výkonů 

OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace 
 

 
Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 

Hry a soutěže 
 spolurozhodování  

OSV MR - řešení problémů a 
                  rozhodovací dovednosti 
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Tělesná výchova 2. stupeň - přehled 
 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 

 
9. ročník 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

 
Osvojuje si zásady zatěžování; měří úroveň své tělesné zdatnosti jednoduchými 

zadanými testy. 

 
Chápe zásady zatěžování; změří úroveň své tělesné zdatnosti jednoduchými 

zadanými testy. 
 

Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí. 

 
Osvojuje si cílenou přípravu na pohybovou činnost a její ukončení. 

 
Cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení. 

 
Osvojuje si základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy. 

 
Využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy. 

 
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem. 

 
Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity. 

 
Zná základní zásady poskytování první pomoci. 

 
Zná základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu 

raněného. 
 

Uplatňuje bezpečné chování v silničním provozu. 
 

Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu. 
 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních sportech. 
 

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti. 
 

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků. 
 

Činnosti podporující pohybové učení 
 

Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence a diváka. 
 

Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, 
diváka. 

 
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při 

sportu. 
 

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji. 
 

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka. 
 

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony. 
 

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je. 
  

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 
 

 
 

Průřezová témata - přehled  
 

 
Průřezová témata 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
 

OSV 
 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
VMEGS 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
MKV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
EV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 
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5.9    ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 
Vzdělávací oblast  Člověk a svět práce   je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí v základním vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 
Zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale i činností rozvíjejících klíčové kompetence, které vedou žáky k získání souboru vědomostí, 
základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti.  
Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení  komunikačních, motorických a tvořivých schopností, zmírňuje motorické poruchy, 
zdokonaluje kognitivní funkce, stimuluje řeč a myšlení. 
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, k budoucímu pracovnímu zařazení a k uplatnění 
v dalším životě a integraci ve společnosti.  
Z důvodu delší doby nácviku běžných dovedností je této vzdělávací oblasti určena vyšší hodinová dotace. 
Vzdělávací oblast je realizována v průběhu celého základního vzdělávání. 
 
Na 1. stupni je obsah vzdělávací oblasti  Člověk a svět práce  rozdělen do čtyř tematických okruhů: 
 

 Práce s drobným materiálem 
 Práce montážní a demontážní 
 Pěstitelské práce 
 Příprava pokrmů 

 
Na 2. stupni je obsah vzdělávací oblasti  Člověk a svět práce  rozdělen do sedmi tematických okruhů: 
 

 Práce s technickými materiály 
 Práce s ostatními materiály 
 Práce montážní a demontážní 
 Pěstitelské práce a chovatelství 
 Provoz a údržba domácnosti 
 Příprava pokrmů 
 Svět práce (realizace v 8. a 9. ročníku) 

 
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
 

 
PRACOVNÍ VÝCHOVA 

 
1. období 

 
Vzdělávací oblast je v 1.-3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Pracovní výchova. 
Vyučovací předmět má v tomto období časovou dotaci 9 hodin týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 

Práce s drobným materiálem 
 
 

Žák by měl: 
 zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a 

pomůckami 
 vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 
 pracovat podle slovního návodu a předlohy 

 
Práce montážní a demontážní 

 

Žák by měl: 
 zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 
 

Pěstitelské práce 
 

Žák by měl: 
 provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popsat jeho 

výsledky 
 pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě 

 
 

Příprava pokrmů 
 

Žák by měl: 
 připravit samostatně jednoduchý pokrm 
 upravit stůl pro jednoduché stolování 
 chovat se vhodně při stolování 

 
Charakteristika výuky 
 
Při výuce jsou upřesňovány představy žáků o věcech a jevech, obohacuje se řeč a začínají se vytvářet základy technického myšlení. 
V tomto období jsou uváděny jen základní informace o materiálech, pomůckách, nářadí a náčiní tak, aby tyto zkušenosti a poznatky mohly být dále 
rozvíjeny.    
Pracovní výchova probíhá většinou ve třídách, které si žáci upravují do potřebné podoby, aby mohli pracovat samostatně nebo ve skupinách. 
Vybíráme činnosti, které rozvíjejí motorické schopnosti žáků, učí je systematičnosti, přesnosti a pečlivosti. 
Tyto činnosti a výrobky volíme tak, abychom vytvářeli pozitivní vztah žáků k práci.  
Vedeme je ke koncentraci na práci a vytrvalosti k dokončení práce. 
Do každé hodiny začleňujeme poučení o bezpečnosti práce, dbáme na dodržování hygieny, údržby pořádku a čistoty na pracovním stole, aby se tato 
pravidla stala pro žáky automatická. 
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Práce s drobným materiálem  učí žáky zvládat základní manuální dovednosti, vytvářet různé předměty jednoduchými postupy z tradičních i 
netradičních materiálů, pracovat podle slovního návodu a předlohy.  
Při práci s drobným materiálem učíme žáky ohýbat, spojovat a výtvarně ztvárňovat, což podporuje jejich představivost a obrazotvornost. 
Při práci s papírem se žáci učí poznávat vlastnosti a druhy papíru, učíme je správně držet nůžky, stříhat a bezpečně s nimi zacházet. 
Při modelování žáci poznávají vlastnosti modelovací hmoty, vytvářejí jednoduché předměty, zvířata i postavy, většinou podle vlastních představ. 
Modelování lze využít při skupinové práci, často ve spojení s ostatními vyučovanými předměty. Uplatňuje se zde spolupráce a vzájemná 
komunikace. 
Vybíráme takové výrobky, které ovlivňují jejich kladný vztah k práci. 
Žáci vyrábí dárky pro své nejbližší, zdobí svými výrobky třídu i prostory školy, některé z nich využívají při hrách. 
Uvědomují si vhodnost výběru výrobků většinou s ohledem k ročnímu období a svátkům. 
Pro konkrétní představu o vyráběném předmětu učitelé žákům předkládají názorné ukázky. 
 
Práce montážní a demontážní  se zaměřují na zvládnutí elementárních dovedností při práci se stavebnicí. Používáme stavebnice kovové i plastové. 
Žáci spojují a rozpojují jednotlivé díly, je jim dána volnost při montáži, pracují podle vlastních tvořivých nápadů. 
 
Pěstitelské práce vedou žáky k pečování o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě a k pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích. Charakter 
předmětu umožňuje vytváření základů pro ekologii. 
Pokojové rostliny ošetřujeme ve třídě.  
K pěstitelství využíváme školního pozemku.  
Sejeme, pečujeme a sklízíme nenáročné rostliny. Žákům v tomto období výrazně pomáhají učitelé i starší spolužáci. 
 Zaměřujeme se především na vytvoření kladného vztahu k těmto činnostem  a pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích. 
 
Příprava pokrmů je zaměřena na přípravu jednoduchého stolování, přípravu jednoduchého pokrmu a vhodné chování při stolování. 
Ve cvičné kuchyni připravujeme jednoduchou tabuli pro stolování. Stolujeme po přípravě jednoduchého pokrmu (svačiny, čaje …). 
Žáky vedeme k hodnocení vhodného chování svého i svých spolužáků. K vhodnému chování při stolování je vedeme také ve školní jídelně. 
 
V tomto období žáci pracují na základě svých individuálních schopností. 
Učí se především organizaci pracovního prostředí, pracovní kázni a uvědomování si významu vlastní činnosti. 
Vedeme je k hodnocení práce své i svých spolužáků. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáka k: 
 

 rozvoji rozumové činnosti  
 rozvoji motoriky, získávání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků tak, aby si uvědomoval, co chce 

dělat a připravil si vše, co bude k této činnosti potřebovat 
 pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům 
 práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce 
 rozlišování jednoduchých pracovních nástrojů, k poznání, k čemu slouží  
 osvojení dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím, k učení bezpečně s nimi 

zacházet 
 přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů 
 poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib a využití volného času 
 dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 

 
Mezipředmětové vztahy 
 
Prvouka 
Výroba předmětů charakterizujících jednotlivé roční období. Poznávání rostlin. 
 
Matematika 
Příprava odpovídajícího počtu potřebných pomůcek, třídění materiálu podle vlastností. 
 
 Výtvarná výchova 
 Výtvarné dotváření výrobků. 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce                                                                                                                                      Ročník:                    1. 
Předmět:                  Pracovní výchova                                                                                                                                       Časová dotace:   3 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

Práce s drobným materiálem 
 

Osvojuje si základní manuální dovednosti při práci 
s jednoduchými materiály a pomůckami. 

 
Manuální dovednosti 

 práce s  jednoduchými materiály a 
pomůckami 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pracuje podle slovního návodu. 

 
Práce s návodem 

 jednoduchý výrobek a práce podle 
slovního návodu 

 

 
OSV OR - kreativita 
         SR - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 
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Udržuje pořádek na pracovním místě; 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 údržba pořádku na pracovním místě 
 zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

Práce montážní a demontážní 
 

Osvojuje si elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi. 

 
Elementární dovednosti 

 práce se stavebnicí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pracuje podle slovního návodu a vlastní fantazie. 

 
Práce s návodem 

 slovní návod  
 vlastní fantazie 

 
OSV OR - kreativita 
         SR - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 

 
Udržuje pořádek na svém pracovním místě; 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 
 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 dodržování pořádku na pracovním místě 
 hygiena a bezpečnost při práci se 

stavebnicí 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

Pěstitelské práce 
 

Pečuje o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě, 
pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích a 

popisuje výsledky pozorování. 

 
Péče o rostliny 

 pokojové rostliny 
 rostliny na zahradě 
 pozorování přírody  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

 
 

Dodržuje zásady hygieny , bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 zásady hygieny 
 bezpečnost práce a ochrana zdraví při 

pěstitelských pracích 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

Příprava pokrmů 
 

S pomocí připraví jednoduchý pokrm. 
 

Jednoduché pokrmy 
 příprava s pomocí 

 
OSV SR - komunikace 

    - spolupráce a soutěživost 
 

Chová se vhodně při stolování. 
 

Stolování 
 zásady chování  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce při 
stolování a přípravě pokrmů. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 údržba pracovních ploch 
 základy hygieny a bezpečnosti práce při 

stolování a přípravě pokrmů  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce                                                                                                                                      Ročník:                     2. 
Předmět:                  Pracovní výchova                                                                                                                                       Časová dotace:   3 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 

 
Průřezová témata 

 

Práce s drobným materiálem 
 

Osvojuje si základní manuální dovednosti při práci 
s jednoduchými materiály a pomůckami. 

 
Manuální dovednosti 

 práce s jednoduchými materiály a 
pomůckami  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 

 
Práce s návodem 

 jednoduchý výrobek a práce podle 
slovního návodu a předlohy 

 

 
OSV OR - kreativita 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

 
 

Udržuje pořádek na pracovním místě; 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 údržba pořádku na pracovním místě 
 zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

Práce montážní a demontážní 
 

Osvojuje si elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi. 

 
Elementární dovednosti 

 práce se stavebnicí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pracuje podle slovního návodu a vlastní fantazie. 

 
Práce s návodem 

 slovní návod 
 vlastní fantazie 

 
OSV OR - kreativita 
         SR - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 

 
 

Udržuje pořádek na svém pracovním místě; 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 dodržování pořádku na pracovním místě 
 hygiena a bezpečnost při práci se 

stavebnicí 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 
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Pěstitelské práce 
 

Pečuje o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě, 
pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích a 

popisuje výsledky pozorování. 

Péče o rostliny 
 pokojové rostliny 
 rostliny na zahradě 
 pozorování přírody  

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 

 
 

Dodržuje zásady hygieny, bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 zásady hygieny 
 bezpečnost práce a ochrana zdraví při 

pěstitelských pracích 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

Příprava pokrmů 
 

S pomocí připraví jednoduchý pokrm. 
 

Jednoduché pokrmy 
 příprava s pomocí 

 
OSV SR - komunikace 
              - spolupráce a soutěživost 

 
Chová se vhodně při stolování. 

 
Stolování 

 zásady chování  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce při 
stolování a přípravě pokrmů. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 údržba pracovních ploch 
 základy hygieny a bezpečnosti práce při 

stolování a přípravě pokrmů 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce                                                                                                                                      Ročník:                   3. 
Předmět:                  Pracovní výchova                                                                                                                                        Časová dotace:  3 hodiny 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Práce s drobným materiálem 

 
Zvládá základní manuální dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a pomůckami, 
jednoduchými postupy vytváří různé předměty 

z tradičních i netradičních materiálů. 

 
Manuální dovednosti 

 základní manuální dovednosti  
 uplatňování jednoduchých postupů 
 práce s tradičními a netradičními 

materiály 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 

 
Práce s návodem 

 jednoduchý výrobek a práce podle 
slovního návodu a předlohy 

 
OSV OR - kreativita 
          SR - komunikace 
                - spolupráce a soutěživost 

 
Udržuje pořádek na pracovním místě; 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 údržba pořádku na pracovním místě 
 zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Práce montážní a demontážní 

 
Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi. 

 
Elementární činnosti 

 práce se stavebnicí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Pracuje podle slovního návodu a vlastní fantazie. 

 
Práce s návodem 

 slovní návod 
 vlastní fantazie 

 
OSV OR - kreativita 
          SR - komunikace 
           - spolupráce a soutěživost 

 
 

Udržuje pořádek na svém pracovním místě; 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 dodržování pořádku na pracovním místě 
 hygiena a bezpečnost při práci se 

stavebnicí 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Pěstitelské práce 

 
Pečuje o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě, 

provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních 
obdobích a popíše jeho výsledky.  

 
Péče o rostliny 

 pokojové rostliny 
 rostliny na zahradě 
 pozorování přírody  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
          - spolupráce a soutěživost 

 
 

Dodržuje zásady hygieny, bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 zásady hygieny 
 bezpečnost práce a ochrana zdraví při 

pěstitelských pracích 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Příprava pokrmů 

 
Připraví samostatně jednoduchý pokrm. 

 

 
Jednoduché pokrmy 

 samostatná příprava  
 

 
OSV SR - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 



 142

 
Chová se vhodně při stolování, 

upraví stůl pro jednoduché stolování. 

 
Stolování 

 chování při stolování 
 úprava stolu  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce při 
stolování a přípravě pokrmů. 

 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 údržba pracovních ploch 
 základy hygieny a bezpečnosti práce při 

stolování a přípravě pokrmů 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
 
 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 
 

2. období 
 
Vzdělávací oblast je ve 4.-5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Pracovní výchova.  
Vyučovací předmět je v tomto období posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 7 hodin týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 

 
 

Práce s drobným materiálem 
 

Žák by měl: 
 vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného 

materiálu 
 využívat při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii 
 volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu 
 udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytnout první pomoc při drobném zranění 
 
 

 
Práce montážní a demontážní 

 

Žák by měl: 
 znát funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek 
 provádět při práci  se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 
 pracovat podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 
 udržovat pořádek na svém pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytnout první pomoc při drobném úrazu 
 
 

 
Pěstitelské práce 

 

Žák by měl: 
 znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin 
 ošetřovat a pěstovat podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádět 

pěstitelská pozorování 
 volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 
 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

poskytnout první pomoc při úrazu při práci na zahradě 
 
 

 
Příprava pokrmů 

 

Žák by měl: 
 znát základní vybavení kuchyně  
 připravit samostatně jednoduché pohoštění 
 uplatňovat zásady správné výživy 
 dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při 

stolování 
 udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni 
 
Charakteristika výuky 
 
Tematické okruhy tohoto období jsou rovněž určeny pro všechny žáky.  
Pracovní činnosti vykonávají individuálně, ve dvojicích nebo skupinách, podle předlohy, slovního návodu i jednoduchého náčrtu, který si sami 
vytvoří. 
V tomto období rozvíjíme získané zkušenosti žáků s používáním pracovních pomůcek, nástrojů, drobným náčiním i jednotlivých druhů materiálu. 
Zařazujeme obtížnější činnosti pro práci. 
Výuka probíhá nejčastěji ve třídě upravené podle potřeb k vykonávané činnosti, dále ve cvičné školní kuchyni, na školním pozemku i v okolí školy. 
Žáky zapojujeme do prací vedoucích k údržbě okolí školy a kladnému vztahu k okolní přírodě. 
V pracovní výchově si žáci rozvíjí systematičnost, pečlivost, koncentraci na práci, schopnost spolupráce, hodnocení své práce i práce ostatních. 
Je rozvíjena jejich tvořivost a fantazie.  
Díky široké škále nabízených možností pracovní činnosti získávají představu o možnostech využití volného času. 
V hodinách dbáme na dodržování zásad  hygieny a bezpečnosti práce, vedeme žáky ke stálému udržování pořádku na svém pracovním místě. 
Práce s drobným materiálem  učí žáky vytvářet různé výrobky z daného materiálu, volit vhodné pomůcky a nástroje, udržovat pořádek na 
pracovním stole. 
Žáci při činnostech uplatňují vlastní fantazii. 
Při práci s drobným materiálem žáky učíme rozlišovat přírodní a technické materiály. 
Při práci s papírem a kartonem vedeme žáky k poznávání vlastností papíru a kartonu, učíme je správné manipulaci a bezpečnosti s nástroji. 
Při práci s modelovací hmotou žáci poznávají a porovnávají různé druhy materiálů a jejich vlastnosti.   
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Výrobky volíme tak, aby odpovídaly možnostem žáků, byly vhodné pro dané roční období. Využíváme prvky tradic a zvyků. Snažíme se vybírat 
takové výrobky, které žáky zaujmou svou estetikou či využitím. Mohou to být předměty určené k obdarování, výzdobě třídy či školy, k samotné hře 
žáků. 
Práce montážní a demontážní  se zaměřují na jednoduchou montáž a demontáž, užívání jednoduchých nástrojů a pomůcek při práci se stavebnicí.  
Žáci pracují s kovovými i plastovými stavebnicemi podle slovního návodu, předlohy i jednoduchého náčrtu. Je jim dána také možnost vytvářet 
jednoduchou montáž podle vlastní fantazie. 
Pěstitelské práce vedou žáky k ošetřování a pěstování rostlin, ke znalosti základních podmínek pro pěstování a volbě vhodných pomůcek, nástrojů a 
náčiní při pěstitelských činnostech.  
Pokojové rostliny žáci kypří, zalévají, hnojí, čistí a přesazují ve třídě. Zde si také na pokusech uvědomují podmínky pro život rostlin. 
O nenáročné rostliny se starají na školním pozemku. Rostliny sejí, sází, kypří, plejí, zalévají a sklízí, vykonávají praktické činnosti, které odpovídají 
jejich schopnostem. 
Svou činnost srovnávají s činností rodiny na vlastním pozemku. Uvědomují si další možnosti pomoci při práci doma. 
V přírodě a na školním pozemku rovněž provádějí  pozorování změn v závislosti na ročním období.   
Příprava pokrmů je zaměřena na znalost základního vybavení kuchyně (žáci srovnávají vybavení cvičné kuchyně s vybavením doma), na přípravu 
jednoduchých pokrmů a výběr vhodných potravin. 
Žáci se učí  připravit jednoduché pohoštění ( saláty, pomazánky, poháry), jsou vedeni k pečlivému výběru surovin i jejich nákupu, vhodnou volbou 
pokrmů je vedeme k uplatňování zásad správné výživy. 
Při stolování dbáme na dodržování pravidel správného stolování a společenského chování. Správnost návyků kontrolujeme i při stravování o 
přestávkách  a ve školní jídelně. 
 
Při vysvětlování postupů jednotlivých činností učitel využívá frontální výuku. Během činností přistupuje k žákům individuálně s pomocí či radou.  
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Vedeme žáka k: 
 

 získávání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků z různých pracovních  oblastí  
 pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům 
 porozumění pojmům, návodům, orientaci v jednoduché technické dokumentaci, zvládnutí pracovních postupů a dovednosti řešit 

nejrůznější praktické situace 
 práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce 
 osvojení dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím 
 přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů, k osvojení plánování práce 
 poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib a využití volného času 
 získávání aktivního vztahu k ochraně životního prostředí 
 dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 

 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Vytváření pracovních postupů. 
 
Prvouka 
Výroba předmětů charakterizujících jednotlivé roční období, lidové zvyky a tradice. Poznávání rostlin, podmínky pro život rostlin.. 
 
Matematika 
Příprava odpovídajícího počtu potřebných pomůcek. 
 
Výtvarná výchova 
Výtvarné dotváření výrobků. Příprava náčrtů a předloh. 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce                                                                                                                                      Ročník:                      4. 
Předmět:                  Pracovní výchova                                                                                                                                       Časová dotace:   3 hodiny 
  

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Práce s drobným materiálem 

 
Přiměřenými pracovními postupy vytváří různé 

výrobky z daného materiálu. 
 

 
Výrobky 

 tradiční a netradiční materiály 
 pracovní postupy 
 základní manuální dovednosti 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 

 
Využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii. 

 
Tvořivé činnosti 

 zapojování vlastní fantazie 

 
OSV OR - kreativita 
 

 
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu. 

 
Pracovní pomůcky  

 vhodná volba pro činnost  

 
OSV MR - řešení problémů a   
                   rozhodovací dovednosti 

 
Udržuje pořádek na pracovním místě; 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při drobném poranění. 

Hygiena a bezpečnost práce 
 údržba pořádku na pracovním místě 
 zásady hygieny a bezpečnosti práce 
 první pomoc při drobném poranění 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 
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Práce montážní a demontážní 

 
Zná funkci a užití jednoduchých pracovních 

nástrojů a pomůcek. 

Pracovní nástroje a pomůcky 
 používání pracovních nástrojů a pomůcek 

při práci se stavebnicí 

 
OSV MR - řešení problémů a   
                   rozhodovací dovednosti 

 
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž. 

 
Montáž a demontáž 

 modely ze stavebnice 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 

 
Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 

 
Práce s  návodem 

 předloha a slovní návod  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání         
         SR - komunikace 
         - spolupráce a soutěživost 

 
Udržuje pořádek na svém pracovním místě;  

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při drobném úrazu. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 dodržování pořádku na pracovním místě 
 hygiena a bezpečnost při práci se 

stavebnicí 
 první pomoc při drobném poranění 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Pěstitelské práce 

 
Zná základní podmínky a postupy pro pěstování 

vybraných rostlin. 

 
Pěstování rostlin 

 podmínky a postupy  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 

jiné rostliny, 
provádí pěstitelská pozorování. 

    
Péče o rostliny 

 pokojové rostliny 
 zemědělské rostliny 
 pěstitelská pozorování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 

Volí podle druhu pěstitelských činností správné  
pomůcky, nástroje a náčiní. 

Nástroje a náčiní  
 vhodný výběr a užití 

OSV MR - řešení problémů a   
                   rozhodovací dovednosti 

 
Dodržuje zásady hygieny, bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví; 
poskytne první pomoc při úrazu na zahradě. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 zásady hygieny 
 bezpečnost práce a ochrany zdraví  
 první pomoc při úrazu na zahradě 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Příprava pokrmů 

 
Zná základní vybavení kuchyně. 

 
Práce v kuchyni 

 základní vybavení  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Připraví samostatně jednoduché pohoštění. 

 
Jednoduché pokrmy 

 příprava jednoduchého pohoštění 

 
OSV OR - kreativita 

 
Uplatňuje zásady správné výživy. 

 
Správná výživa 

 zásady  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování při stolování, 
upraví stůl ke stolování. 

 
Stolování 

 pravidla správného stolování a 
společenského chování  

 úprava stolu ke stolování 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni.  

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 údržba pracovních ploch 
 základy hygieny a bezpečnosti práce při 

stolování a přípravě pokrmů 
 první pomoc při úrazu v kuchyni 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce                                                                                                                                 Ročník:                      5. 
Předmět:                   Pracovní výchova                                                                                                                                  Časová dotace:   3+1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Práce s drobným materiálem 

 
Přiměřenými pracovními postupy vytváří různé 

výrobky z daného materiálu. 

 
Výrobky 

 tradiční a netradiční materiály 
 pracovní postupy 
 základní manuální dovednosti  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
           - spolupráce a soutěživost 

 
Využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii. 

 
Tvořivé činnosti 

 zapojování vlastní fantazie  

 
OSV OR - kreativita 
 

 
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu. 

 
Pracovní pomůcky 

 vhodná volba pro činnost  
 

 
OSV MR - řešení problémů a   
                  rozhodovací dovednosti 
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Udržuje pořádek na pracovním místě; 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při drobném poranění. 

 
Hygiena a bezpečnost práce  

 údržba pořádku na pracovním místě 
 zásady hygieny a bezpečnosti práce 
 první pomoc při drobném poranění 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Práce montážní a demontážní 

 
Zná funkci a užití jednoduchých pracovních 

nástrojů a pomůcek. 

 
Pracovní nástroje a pomůcky 

 používání pracovních nástrojů a pomůcek 
při práci se stavebnicí 

 
OSV MR - řešení problémů a   
                  rozhodovací dovednosti 

 
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž. 

 
Montáž a demontáž  

 modely ze stavebnice 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 

 
Pracuje podle slovního návodu, předlohy a 

jednoduchého náčrtu. 

 
Práce s návodem 

 předloha a slovní návod 
 jednoduchý náčrt 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání         
         SR - komunikace 
         - spolupráce a soutěživost 

 
 Udržuje pořádek na svém pracovním místě; 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při drobném úrazu. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 dodržování pořádku na pracovním místě 
 hygiena a bezpečnost při práci se 

stavebnicí 
 první pomoc při drobném poranění 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Pěstitelské práce 

 
Zná základní podmínky a postupy pro pěstování 

vybraných rostlin. 

 
Pěstování rostlin 

 podmínky a postupy  

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 
jiné rostliny, 

provádí pěstitelská pozorování. 

 
Péče o rostliny 

 pokojové rostliny 
 zemědělské rostliny 
 pěstitelská pozorování 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
               - spolupráce a soutěživost 

 
Volí podle druhu pěstitelských činností správné  

pomůcky, nástroje a náčiní. 

 
Nástroje a náčiní  

 vhodný výběr a užití 

OSV MR - řešení problémů a   
                  rozhodovací dovednosti 

 
Dodržuje zásady hygieny, bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví; 
poskytne první pomoc při úrazu na zahradě. 

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 zásady hygieny 
 bezpečnost práce a ochrana zdraví  
 první pomoc při úrazu na zahradě 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Příprava pokrmů 

 
Zná základní vybavení kuchyně. 

 
Práce v kuchyni 

 základní vybavení  

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Připraví samostatně jednoduché pohoštění. 

 
Jednoduché pokrmy 

 příprava jednoduchého pohoštění 

 
OSV OR - kreativita 

 
Uplatňuje zásady správné výživy. 

 
Správná výživa 

 zásady  

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování při stolování, 
upraví stůl ke stolování. 

 
Stolování 

 pravidla správného stolování a 
společenského chování  

 úprava stolu ke stolování 

 
 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni.  

 
Hygiena a bezpečnost práce 

 údržba pracovních ploch 
 základy hygieny a bezpečnosti práce při 

stolování a přípravě pokrmů 
 první pomoc při úrazu v kuchyni 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 

 
Pracovní výchova 1. stupeň  - přehled 

 
 

1. ročník 
 

2. ročník 
 

3. ročník 
 

4. ročník 
 

5. ročník 
 

Práce s drobným materiálem 
 

Osvojuje si základní manuální dovednosti při práci 
s jednoduchými materiály a pomůckami. 

 
Zvládá základní manuální 

dovednosti při práci 
s jednoduchými materiály a 
pomůckami, jednoduchými 

postupy vytváří různé 
předměty z tradičních i 
netradičních materiálů. 

 
Přiměřenými pracovními postupy vytváří různé výrobky 

z daného materiálu. 
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Pracuje podle slovního 

návodu. 

 
Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 

 
Využívá při  tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní 

fantazii. 
    

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 
k použitému materiálu. 

 
Udržuje pořádek na pracovním místě; 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 
Udržuje pořádek na pracovním místě; 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při drobném poranění. 

 
Práce montážní a demontážní 

    
Zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a 

pomůcek. 
 

Osvojuje si elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi. 

 
Zvládá elementární 

dovednosti a činnosti při práci 
se stavebnicemi. 

 
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 

demontáž. 

 
Pracuje podle slovního návodu a vlastní fantazie. 

 
Pracuje podle slovního 

návodu a předlohy. 

 
Pracuje podle slovního 

návodu, předlohy a 
jednoduchého náčrtu. 

 
Udržuje pořádek na svém pracovním místě;  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 
Udržuje pořádek na svém pracovním místě; dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při drobném úrazu. 

 
Pěstitelské práce 

 
 

   
Zná základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných 

rostlin. 
 

Pečuje o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě, 
pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích a popisuje 

výsledky pozorování. 

 
Pečuje o nenáročné rostliny 

v bytě i na zahradě, 
provádí pozorování přírody 

v jednotlivých ročních 
obdobích a popíše jeho 

výsledky. 

 
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny, 

provádí pěstitelská pozorování. 

    
Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, 

nástroje a náčiní. 
 

Dodržuje zásady hygieny, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
 
Dodržuje zásady hygieny, bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

poskytne první pomoc při úrazu na zahradě. 
 

Příprava pokrmů 
    

Zná základní vybavení kuchyně. 
 

S pomocí připraví jednoduchý pokrm. 
 

Připraví samostatně 
jednoduchý pokrm. 

 
Připraví samostatně jednoduché pohoštění. 

    
Uplatňuje zásady správné výživy. 

 
Chová se vhodně při stolování. 

 
Chová se vhodně při 

stolování, 
upraví stůl pro jednoduché 

stolování. 

 
Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

při stolování, 
upraví stůl ke stolování. 

 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce při 

stolování a přípravě pokrmů. 

 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy 

hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni.  

 
 
 
 

Průřezová témata - přehled  
 

 
Průřezová témata 

 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 
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PRACOVNÍ VÝCHOVA 
 

2. stupeň 
 
Vzdělávací oblast je v 6.-9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Pracovní výchova. 
Vyučovací předmět je na 2. stupni posílen o 6 hodin z disponibilní časové dotace, jeho celková časová dotace činí 26 hodin týdně. 
 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 
 
 
 

Práce s technickými materiály 
 
 

Žák by měl: 
 získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních 

postupech 
 provádět jednoduché práce s technickými materiály a dodržovat 

technologickou kázeň 
 pracovat s jednoduchou technickou dokumentací, orientovat se 

v pracovních postupech a návodech 
 řešit jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí 
 organizovat svoji pracovní činnost 
 dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady 

bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, poskytnout první 
pomoc při úrazu 

 
 
 
 
 

Práce s ostatními materiály 
 

Žák by měl: 
 rozlišovat různé druhy materiálů a znát jejich vlastnosti 
 zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného 

materiálu 
 správně vybrat a používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky 
 dovést pracovní postupy k finálnímu výrobku 
 dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytnout první pomoc při drobném úrazu 
 
 
 

Práce montážní a demontážní 
 

Žák by měl: 
 sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model 
 ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení 
 provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 
 dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, 

poskytnout první pomoc při úrazu 
 
 
 
 
 
 

Pěstitelské práce, chovatelství 
 

Žák by měl: 
 volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 
 pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě 
 používat vhodné pracovní pomůcky a provádět jejich údržbu 
 prokázat základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného 

kontaktu se zvířaty 
 dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytnout první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty a při styku 
s jedovatými rostlinami 

 
 
 
 
 
 

Provoz a údržba domácnosti 
 

Žák by měl: 
 provádět jednoduché operace platebního styku 
 ovládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech 

v domácnosti a orientovat se v návodech k obsluze běžných spotřebičů 
používaných v domácnosti 

 správně zacházet s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádět 
drobnou domácí údržbu 

 používat vhodné prostředky při práci v domácnosti 
 dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a 

poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií 
 

 
 

Příprava pokrmů 
 
 

Žák by měl: 
 používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče 
 připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé 

výživy 
 dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu 
 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc 

při úrazech v kuchyni 
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Svět práce 

 

Žák by měl: 
 znát pracovní činnosti vybraných profesí a mít přehled o učebních 

oborech a středních školách 
 posoudit své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace 

s přihlédnutím k potřebám běžného života 
 využít profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného 

dalšího  vzdělávání 
 být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů 
 prokázat v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o 

zaměstnání 
 být seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě 

neúspěšného hledání zaměstnání 
 
Charakteristika výuky 
 
Vzdělávací oblast  Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí pro žáky s lehkým mentálním postižením. 
Učivo je určeno všem žákům, tedy chlapcům i dívkám. 
 
V tematickém okruhu  Práce s technickými materiály získávají žáci základní vědomosti o materiálech, nástrojích,  pracovních postupech a jejich 
využití. 
Z materiálů využíváme především dřevo, kov, plasty a sklo. Žáci pracují v dřevodílně a kovodílně, které má škola k dispozici. 
Provádí jednoduché práce s těmito materiály, řeší jednoduché technické úkoly, organizují svou pracovní činnost, vedeme je k dodržování 
technologické kázně, dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci i zásad bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím. 
 
V tematickém okruhu  Práce s ostatními materiály  učíme žáky rozlišovat a pracovat s jinými druhy materiálů. 
K těmto účelům slouží především keramická dílna, kde žáci pracují s keramickou hlínou, učí se ji zpracovávat a dovést k finálnímu výrobku. Pracují 
s nátěrovými hmotami, sádrou a jinými materiály. 
V dílně jsou využívány 2 tkalcovské stavy. 
Další odbornou pracovnou pro seznamování s jinými druhy materiálů je šicí dílna, která má k dispozici šicí stroje. Zde je realizována výuka šití, 
vyšívání, pletení a háčkování. 
S ostatními materiály (papír, karton, vlna, přírodní materiály apod.) žáci pracují ve svých třídách, které jsou k tomuto účelu patřičně upraveny. 
Při všech těchto činnostech vybírají a používají vhodné pracovní nástroje a pomůcky, dodržují zásady hygieny a bezpečnosti práce. 
 
V tematickém okruhu  Práce montážní a demontážní  žáci pracují zejména s návodem, předlohou, náčrtem, jednoduchým schématem nebo plánem. 
Osvojují si dovednosti při montáži a demontáži jednoduchých konstrukcí a práce s technickými stavebnicemi. 
Provádí údržbu jednoduchých předmětů, nářadí, nástrojů a zařízení. Dodržují bezpečnostní předpisy a zásady hygieny při práci. 
 
V tematickém okruhu  Pěstitelské práce a chovatelství  se žáci učí pečovat a ošetřovat pokojové květiny a využívat je k výzdobě. Rozvíjíme u nich 
především estetické cítění a smysl pro odpovědnost. 
Škola má k dispozici školní pozemek, na kterém pěstujeme vhodné nenáročné plodiny. 
Při této činnosti rozvíjíme mimo jiné dovednost pomoci mladším a slabším. 
Žáci pečují rovněž o okolí školy, udržují je a starají se o zeleň. 
Škola nemá vybavení pro chov drobných zvířat, přesto se mohou žáci po domluvě s učitelem, rodiči a za dodržování hygienických podmínek starat 
ve svých třídách o drobné domácí mazlíčky. 
Žáci jsou poučováni o chovu zvířat, o poskytnutí první pomoci při úrazu způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami. 
Přímého kontaktu se zvířaty využíváme především při canisterapii.  
 
V tematickém okruhu  Provoz a údržba domácnosti seznamujeme žáky s prostředky a postupy při úklidu a údržbě domácnosti, s čisticími prostředky 
a zacházením s nimi, s funkcí a bezpečností elektrických spotřebičů (žehlička, pračka apod.). 
K těmto účelům využíváme školní prádelnu, kde žáci prakticky používají své znalosti a dovednosti (vyprat a vyžehlit prádlo, provádět jeho 
jednoduché opravy). 
V tomto tematickém okruhu se učí provádět jednoduché operace platebního styku a zacházet s rozpočtem domácnosti. 
 
V tematickém okruhu  Příprava pokrmů  seznamujeme žáky se základním vybavením kuchyně, s bezpečností obsluhy elektrických spotřebičů 
(mikrovlnná trouba, varná konvice). 
Žáci se učí připravovat pokrmy zdravé výživy podle daných postupů, vedou si záznamy o přípravě.  
Učí se dodržovat pravidla stolování, připravovat slavnostní rodinné stolování a obsluhovat u stolu. 
K těmto účelům využíváme cvičnou kuchyni, která je vybavena moderním kuchyňským zařízením, elektrickými spotřebiči a vhodnými pomůckami. 
Žáci dodržují zásady hygieny a bezpečnosti práce, jsou seznamováni s poskytnutím první pomoci při úrazech v kuchyni. 
 
Tematický okruh  Svět práce  je určen pro žáky 8. a 9. ročníku.  
Formou exkurzí je seznamujeme s možnostmi jejich uplatnění, s druhy pracovních činností, s kvalifikačními, zdravotními a osobnostními 
požadavky, s využíváním poradenských služeb, se způsoby hledání zaměstnání (návštěvy Úřadu práce), s problémy nezaměstnanosti apod. 
Učíme je znát pracovní činnosti vybraných profesí, poskytujeme jim přehled o učebních oborech a středních školách. 
Seznamujeme je s právy a povinnostmi zaměstnanců. 
Navozujeme modelové situace k prezentaci své osoby při ucházení o zaměstnání. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
    
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k praktickému osvojování práce podle návodu, k poznávání výhod pořizování náčrtu, k plánování pracovního postupu, k poznávání 
nástrojů, nářadí, pomůcek a materiálů. 
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Kompetence k řešení problémů 
Předkládáme žákům příklady použití svých dovedností na trhu práce, dáváme jim prostor pro zodpovědné rozhodování při vlastní profesní orientaci, 
pomáháme řešit různé praktické situace. 
 
Kompetence komunikativní 
Seznamujeme žáky s přesným významem pojmů. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky ke spolupráci, k odpovědnosti za své i společné výsledky práce, k uvědomování si ohleduplnosti na pracovišti. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k uvědomování si vlivu různých činností na stav životního prostředí. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k bezpečnému používání nástrojů, nářadí, pomůcek a materiálů, k vyhledávání možných rizik při 
různých činnostech, k přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů. 
   
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Orientace v jednoduché technické dokumentaci a návodech, slohová výchova - životopis, popis postupu pracovní činnosti. 
 
Matematika 
Rozpočet domácnosti. 
 
Přírodopis 
Znalosti o domácích zvířatech, o nebezpečí při styku s jedovatými rostlinami, první pomoc, zdravá výživa zdravý životní styl, ochrana životního 
prostředí. 
 
Výtvarná výchova 
Výtvarné zpracovávání výrobků, práce s nátěrovými hmotami a jejich ředění. 
 
Rýsování 
Technické výkresy, technická dokumentace. 
 
Fyzika 
Fyzikální vlastnosti materiálů. 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce                                                                                                                                        Ročník:                  6. 
Předmět:                   Pracovní výchova                                                                                                                                        Časová dotace:   5 hodin   
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Práce s technickými materiály 

 
Získává základní vědomosti o materiálech, 

nástrojích a pracovních postupech. 

 
Pracovní postupy 

 materiály 
 nástroje a jejich užití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace       

 
Provádí jednoduché práce s technickými materiály 

a dodržuje technologickou kázeň. 

 
Technické materiály 

 jednoduché práce s materiály 
 technologická kázeň 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                 

 
Osvojuje si práci s jednoduchou technickou 

dokumentací a orientaci  v pracovních postupech a 
návodech. 

 
Technická dokumentace 

 orientace v pracovních postupech 
 orientace v návodech 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. 

 
Technické úkoly 

 výběr materiálů 
 pracovní nástroje a nářadí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

 
Organizuje svoji pracovní činnost. 

 
Organizace práce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Osvojuje si obecné zásady bezpečnosti a hygieny 
při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
s nástroji a nářadím; seznamuje se s poskytnutím 

první pomoci při úrazu.  

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnost, hygiena a ochrana při práci 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Práce s ostatními materiály 

 
Rozlišuje některé druhy materiálů a seznamuje se  

s jejich vlastnostmi. 

 
Druhy materiálů 

 vlastnosti 
 užití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu. 

 
Pracovní postupy 

 zpracování různých druhů materiálů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Správně vybere a použije vhodné pracovní nástroje 

a pomůcky. 

 
Pracovní nástroje a pomůcky 

 volba a použití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku. 

 
Výrobky a jejich pracovní postupy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   

 
Osvojuje si technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při 

drobném úrazu. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 technologická kázeň 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Práce montážní a demontážní 

 
 

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model. 

 
Sestavení modelu 

 návod 
 náčrt 
 plán 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   
               - kreativita 
         SR - komunikace 

 
Osvojuje si montáž a demontáž jednoduchého 

zařízení. 

 
Jednoduchá zařízení 

 montáž a demontáž 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - spolupráce a soutěživost  

 
Provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení. 

 
Údržba  

 jednoduché předměty a zařízení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace        

 
Osvojuje si zásady bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy, poskytnutí první pomoci při 
úrazu. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnostní předpisy 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Pěstitelské práce, chovatelství 

 
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin. 

 
Pracovní postupy 

 pěstování rostlin 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je 
k výzdobě. 

 

 
Interiérové květiny 

 pěstování a ošetřování 
 výzdoba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - komunikace 

 
Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 

údržbu. 

 
Pracovní pomůcky 

 užití a údržba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         

 
Seznamuje se s chovem drobných zvířat a 
zásadami bezpečného kontaktu se zvířaty. 

 
Chov drobných zvířat 

 kontakt se zvířaty 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
  

 
Osvojuje si technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při 

úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými 
rostlinami. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 technologická kázeň 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Provoz a údržba domácnosti 

 
Provádí jednoduché operace platebního styku. 

 
Platební operace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace    

 
Osvojuje si jednoduché pracovní postupy při 

základních činnostech v domácnosti a orientaci 
v návodech k obsluze běžných spotřebičů 

používaných v domácnosti. 

 
Pracovní činnosti 

 pracovní postupy 
 návody 
 obsluha spotřebičů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 

 
Osvojuje si zacházení s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí 

údržbu. 

 
Údržba domácnosti 

 pomůcky, nástroje, nářadí 
 domácí údržba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Používá vhodné prostředky při práci v domácnosti. 

 
Pracovní prostředky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Osvojuje si základní hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy a poskytnutí první pomoci při 
úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnostní pravidla a předpisy 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Příprava pokrmů 

 
Používá základní kuchyňský inventář a osvojuje si 

bezpečnou obsluhu spotřebičů. 

 
Kuchyňské vybavení 

 základní používání 
 bezpečná obsluha 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
 

 
Připraví pokrmy podle daných postupů v souladu 

se zásadami zdravé výživy. 

 
Příprava pokrmů 

 postupy 
 zdravá výživa 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - kreativita 

 
Osvojuje si základní principy stolování a obsluhy u 

stolu. 

 
Stolování 

 zásady chování 
 obsluha 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - kreativita 

 
Osvojuje si zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytnutí první pomoci při úrazech v kuchyni. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
 
 
Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce                                                                                                                                       Ročník:                  7. 
Předmět:                   Pracovní výchova                                                                                                                                        Časová dotace:   5 hodin   
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Práce s technickými materiály 
 

Získává základní vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních postupech. 

 
Pracovní postupy 

 materiály 
 nástroje a jejich užití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace       

 
Provádí jednoduché práce s technickými materiály 

a dodržuje technologickou kázeň. 

 
Technické materiály 

 jednoduché práce s materiály 
 technologická kázeň 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                 

 
Osvojuje si práci s jednoduchou technickou 

dokumentací a orientaci  v pracovních postupech a 
návodech. 

 
Technická dokumentace 

 orientace v pracovních postupech 
 orientace v návodech 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. 

 
Technické úkoly 

 výběr materiálů 
 pracovní nástroje a nářadí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

 
Organizuje svoji pracovní činnost. 

 
Organizace práce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Osvojuje si obecné zásady bezpečnosti a hygieny 
při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
s nástroji a nářadím; seznamuje se s poskytnutím 

první pomoci při úrazu.  

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnost, hygiena a ochrana při práci 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Práce s ostatními materiály 

 
Rozlišuje některé druhy materiálů a seznamuje se s 

jejich vlastnostmi. 

 
Druhy materiálů 

 vlastnosti 
 užití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu. 

 
Pracovní postupy 

 zpracování různých druhů materiálů 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Správně vybere a použije vhodné pracovní nástroje 

a pomůcky. 

 
Pracovní nástroje a pomůcky 

 volba a použití 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku. 

 
Výrobky a jejich pracovní postupy 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   

 
Osvojuje si technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při 

drobném úrazu. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 technologická kázeň 
 první pomoc 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Práce montážní a demontážní 

 
 

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model. 

 
Sestavení modelu 

 návod 
 náčrt 
 plán 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   
               - kreativita 
         SR - komunikace 
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Osvojuje si montáž a demontáž jednoduchého 

zařízení. 

 
Jednoduchá zařízení 

 montáž a demontáž 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - spolupráce a soutěživost  

 
Provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení. 

 
Údržba  

 jednoduché předměty a zařízení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace        

 
Osvojuje si zásady bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy, poskytnutí první pomoci při 
úrazu. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnostní předpisy 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Pěstitelské práce, chovatelství 

 
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin. 

 
Pracovní postupy 

 pěstování rostlin 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je 
k výzdobě. 

 
Interiérové květiny 

 pěstování a ošetřování 
 výzdoba 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - komunikace 

 
Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 

údržbu. 

 
Pracovní pomůcky 

 užití a údržba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání   

 
Seznamuje se s chovem drobných zvířat a 
zásadami bezpečného kontaktu se zvířaty. 

 

 
Chov drobných zvířat 

 kontakt se zvířaty 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
  

 
Osvojuje si technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při 

úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými 
rostlinami. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 technologická kázeň 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Provoz a údržba domácnosti 

 
Provádí jednoduché operace platebního styku. 

 
Platební operace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Osvojuje si jednoduché pracovní postupy při 

základních činnostech v domácnosti a orientaci 
v návodech k obsluze běžných spotřebičů 

používaných v domácnosti. 

 
Pracovní činnosti 

 pracovní postupy 
 návody 
 obsluha spotřebičů 

 
 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 

 
Osvojuje si zacházení s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí 

údržbu. 

 
Údržba domácnosti 

 pomůcky, nástroje, nářadí 
 domácí údržba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Používá vhodné prostředky při práci v domácnosti. 

 
Pracovní prostředky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Osvojuje si základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a poskytnutí první pomoci při 

úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnostní pravidla a předpisy 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Příprava pokrmů 

 
Používá základní kuchyňský inventář a osvojuje si 

bezpečnou obsluhu spotřebičů. 

 
Kuchyňské vybavení 

 základní používání 
 bezpečná obsluha 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
 

 
Připraví pokrmy podle daných postupů v souladu 

se zásadami zdravé výživy. 

 
Příprava pokrmů 

 postupy 
 zdravá výživa 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - kreativita 

 
Osvojuje si základní principy stolování a obsluhy u 

stolu. 

 
Stolování 

 zásady chování 
 obsluha 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - kreativita 

 
Osvojuje si zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytnutí první pomoci při úrazech v kuchyni. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce                                                                                                                                        Ročník:                  8. 
Předmět:                   Pracovní výchova                                                                                                                                        Časová dotace:   5 hodin   
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Práce s technickými materiály 
 

Získává základní vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních postupech. 

 
Pracovní postupy 

 materiály 
 nástroje a jejich užití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace       

 
Provádí jednoduché práce s technickými materiály 

a dodržuje technologickou kázeň. 

 
Technické materiály 

 jednoduché práce s materiály 
 technologická kázeň 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                 

 
Osvojuje si práci s jednoduchou technickou 

dokumentací a orientaci  v pracovních postupech a 
návodech. 

 
Technická dokumentace 

 orientace v pracovních postupech 
 orientace v návodech 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. 

 
Technické úkoly 

 výběr materiálů 
 pracovní nástroje a nářadí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

 
Organizuje svoji pracovní činnost. 

 
Organizace práce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Osvojuje si obecné zásady bezpečnosti a hygieny 
při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
s nástroji a nářadím; seznamuje se s poskytnutím 

první pomoci při úrazu.  

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnost, hygiena a ochrana při práci 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Práce s ostatními materiály 

 
Rozlišuje některé druhy materiálů a seznamuje se s 

jejich vlastnostmi. 

 
Druhy materiálů 

 vlastnosti 
 užití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu. 

 
Pracovní postupy 

 zpracování různých druhů materiálů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Správně vybere a použije vhodné pracovní nástroje 

a pomůcky. 

 
Pracovní nástroje a pomůcky 

 volba a použití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku. 

 
Výrobky a jejich pracovní postupy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   

 
Osvojuje si technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při 

drobném úrazu. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 technologická kázeň 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Práce montážní a demontážní 

 
 

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model. 

 
Sestavení modelu 

 návod 
 náčrt 
 plán 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   
               - kreativita 
         SR - komunikace 

 
Osvojuje si montáž a demontáž jednoduchého 

zařízení. 

 
Jednoduchá zařízení 

 montáž a demontáž 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - spolupráce a soutěživost  

 
 

Provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení. 

 
Údržba  

 jednoduché předměty a zařízení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace        

 
Osvojuje si zásady bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy, poskytnutí první pomoci při 
úrazu. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnostní předpisy 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Pěstitelské práce, chovatelství 

 
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin. 

 
Pracovní postupy 

 pěstování rostlin 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je 

k výzdobě. 

 
Interiérové květiny 

 pěstování a ošetřování 
 výzdoba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - komunikace 

 
Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 

údržbu. 

 
Pracovní pomůcky 

 užití a údržba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Seznamuje se s chovem drobných zvířat a 
zásadami bezpečného kontaktu se zvířaty. 

 
Chov drobných zvířat 

 kontakt se zvířaty 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Osvojuje si technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při 

úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými 
rostlinami. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 technologická kázeň 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Provoz a údržba domácnosti 

 
Provádí jednoduché operace platebního styku. 

 
Platební operace 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Osvojuje si jednoduché pracovní postupy při 

základních činnostech v domácnosti a orientaci 
v návodech k obsluze běžných spotřebičů 

používaných v domácnosti. 

 
Pracovní činnosti 

 pracovní postupy 
 návody 
 obsluha spotřebičů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 

 
Osvojuje si zacházení s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí 

údržbu. 

 
Údržba domácnosti 

 pomůcky, nástroje, nářadí 
 domácí údržba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Používá vhodné prostředky při práci v domácnosti. 

 
Pracovní prostředky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Osvojuje si základní hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy a poskytnutí první pomoci při 
úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnostní pravidla a předpisy 
 první pomoc 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Příprava pokrmů 

 
Používá základní kuchyňský inventář a osvojuje si 

bezpečnou obsluhu spotřebičů. 

 
Kuchyňské vybavení 

 základní používání 
 bezpečná obsluha 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Připraví pokrmy podle daných postupů v souladu 

se zásadami zdravé výživy. 

 
Příprava pokrmů 

 postupy 
 zdravá výživa 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
                - kreativita 

 
Osvojuje si základní principy stolování a obsluhy u 

stolu. 

 
Stolování 

 zásady chování 
 obsluha 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - kreativita 

 
Osvojuje si zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytnutí první pomoci při úrazech v kuchyni. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 první pomoc 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
          SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Svět práce 

 
Seznamuje se s pracovními činnostmi vybraných 

profesí, učebními obory a středními školami. 

 
Zaměstnání 

 pracovní činnosti 
 učební obory, střední školy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         

 
Poznává své možnosti v oblasti profesní a pracovní 

orientace s přihlédnutím k potřebám běžného 
života. 

 
Profesní orientace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí  

 
Seznamuje se s informacemi v profesní oblasti a 
 s poradenskými službami pro výběr vhodného 

dalšího vzdělávání. 

 
Informační poradenství 

 poradenské služby 
 vzdělávání 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Seznamuje se s právy a povinnostmi zaměstnanců a 

zaměstnavatelů. 

 
Práva a povinnosti 

 zaměstnanců 
 zaměstnavatelů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace 

 
Učí se na modelových situacích prezentovat svou 

osobu při ucházení o zaměstnání. 

 
Modelové situace 

 prezentace vlastní osoby 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace  

 
Seznamuje se s možnostmi využití poradenské 

pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání. 

 
Hledání zaměstnání 

 poradenská pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce                                                                                                                                 Ročník:                     9. 
Předmět:                   Pracovní výchova                                                                                                                                 Časová dotace:   5+2 hodiny   
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Práce s technickými materiály 
 

Získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích 
a pracovních postupech. 

 
Pracovní postupy 

 materiály 
 nástroje a jejich užití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace       

 
Provádí jednoduché práce s technickými materiály 

a dodržuje technologickou kázeň. 

 
Technické materiály 

 jednoduché práce s materiály 
 technologická kázeň 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                 

 
Pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, 
orientuje se v pracovních postupech a návodech. 

 
Technická dokumentace 

 orientace v pracovních postupech 
 orientace v návodech 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. 

 
Technické úkoly 

 výběr materiálů 
 pracovní nástroje a nářadí 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

 
Organizuje svoji pracovní činnost. 

 
Organizace práce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při 

práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 

úrazu.  

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnost, hygiena a ochrana při práci 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Práce s ostatními materiály 

 
Rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich 

vlastnosti. 

 
Druhy materiálů 

 vlastnosti 
 užití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu. 

 
Pracovní postupy 

 zpracování různých druhů materiálů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Správně vybere a použije vhodné pracovní nástroje 

a pomůcky. 

 
Pracovní nástroje a pomůcky 

 volba a použití 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku. 

 
Výrobky a jejich pracovní postupy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   

 
Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
drobném úrazu. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 technologická kázeň 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Práce montážní a demontážní 

 
 

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model. 

 
Sestavení modelu 

 návod 
 náčrt 
 plán 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace   
               - kreativita 
         SR - komunikace 

 
 

Ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení. 

 
Jednoduchá zařízení 

 montáž a demontáž 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - spolupráce a soutěživost  

 
 

Provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení. 

 
Údržba  

 jednoduché předměty a zařízení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - kreativita 
         SR - komunikace        

 
Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy, poskytne první pomoc při 
úrazu. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnostní předpisy 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Pěstitelské práce, chovatelství 

 
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin. 

 
Pracovní postupy 

 pěstování rostlin 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je 

k výzdobě. 

 
Interiérové květiny 

 pěstování a ošetřování 
 výzdoba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - komunikace 

 
Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 

údržbu. 

 
Pracovní pomůcky 

 užití a údržba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a 

zásad bezpečného kontaktu se zvířaty. 

 
Chov drobných zvířat 

 kontakt se zvířaty 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými 
rostlinami. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 technologická kázeň 
 první pomoc 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Provoz a údržba domácnosti 

 
Provádí jednoduché operace platebního styku. 

 
Platební operace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Ovládá jednoduché pracovní postupy při 

základních činnostech v domácnosti a orientuje se 
v návodech k obsluze běžných spotřebičů 

používaných v domácnosti. 

 
Pracovní činnosti 

 pracovní postupy 
 návody 
 obsluha spotřebičů 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 

 
Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 

zařízením, provádí drobnou domácí údržbu. 

 
Údržba domácnosti 

 pomůcky, nástroje, nářadí 
 domácí údržba 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Používá vhodné prostředky při práci v domácnosti. 

 
Pracovní prostředky 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při 
úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 bezpečnostní pravidla a předpisy 
 první pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Příprava pokrmů 

 
Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 

obsluhuje spotřebiče. 

 
Kuchyňské vybavení 

 základní používání 
 bezpečná obsluha 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
Připraví pokrmy podle daných postupů v souladu 

se zásadami zdravé výživy. 

 
Příprava pokrmů 

 postupy 
 zdravá výživa 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
                - kreativita 

 
Dodržuje základní principy stolování a obsluhy u 

stolu. 

 
Stolování 

 zásady chování 
 obsluha 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
               - kreativita 

 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni. 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 první pomoc 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
          SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Svět práce 

 
Zná pracovní činnosti vybraných profesí a má 

přehled o učebních oborech a středních školách. 

 
Zaměstnání 

 pracovní činnosti 
 učební obory, střední školy 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         

 
Posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně 

pracovní orientace s přihlédnutím k potřebám 
běžného života. 

 
Profesní orientace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí  

 
Využívá profesní informace a poradenské služby 

pro výběr vhodného dalšího vzdělávání. 

 
Informační poradenství 

 poradenské služby 
 vzdělávání 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
Je seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a 

zaměstnavatelů. 

Práva a povinnosti 
 zaměstnanců 
 zaměstnavatelů 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace 

 
Prokáže v modelových situacích prezentaci své 

osoby při ucházení se o zaměstnání. 

 
Modelové situace 

 prezentace vlastní osoby 

OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
         SR - komunikace  

 
Je seznámen s možnostmi využití poradenské 

pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání. 

 
Hledání zaměstnání 

 poradenská pomoc 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Pracovní výchova 2. stupeň - přehled 
 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
 

Práce s technickými materiály 
 

Získává základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech. 
 

Získá základní vědomosti o 
materiálech, nástrojích a pracovních 

postupech. 
 

Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň. 
 

Osvojuje si práci s jednoduchou technickou dokumentací a orientaci  v pracovních postupech a návodech. 
 

Pracuje s jednoduchou technickou 
dokumentací, orientuje se 

v pracovních postupech a návodech. 
 

Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. 
 

Organizuje svoji pracovní činnost. 
 

Osvojuje si obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; 
seznamuje se s poskytnutím první pomoci při úrazu.  

 
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti 

a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc při 

úrazu.  
 

Práce s ostatními materiály 
 

Rozlišuje některé druhy materiálů a seznamuje se s jejich vlastnostmi. 
 

 
Rozlišuje různé druhy materiálů a zná 

jejich vlastnosti. 
 

Zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu. 
 

Správně vybere a použije vhodné pracovní nástroje a pomůcky. 
 

Dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku. 
 

Osvojuje si technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při drobném úrazu. 
 

Dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při drobném 

úrazu. 
 

Práce montážní a demontážní 
 

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model. 
 

Osvojuje si montáž a demontáž jednoduchého zařízení. 
 

 
Ovládá montáž a demontáž 

jednoduchého zařízení. 
 

 
Provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení. 

 
Osvojuje si zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, poskytnutí první pomoci při úrazu. 

 
Dodržuje zásady bezpečnosti a 
hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy, poskytne první pomoc při 
úrazu. 

 
Pěstitelské práce, chovatelství 

 
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin. 

 
Pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě. 

 
Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu. 

 
Seznamuje se s chovem drobných zvířat a zásadami bezpečného kontaktu se zvířaty. 

 
Prokáže základní znalost chovu 

drobných zvířat a zásad bezpečného 
kontaktu se zvířaty. 

 
Osvojuje si technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při úrazu způsobeného 

zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami. 

 
Dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu 
způsobeného zvířaty a při styku 

s jedovatými rostlinami. 
 

Provoz a údržba domácnosti 
 

Provádí jednoduché operace platebního styku. 
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Osvojuje si jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientaci v návodech k obsluze 

běžných spotřebičů používaných v domácnosti. 

 
Ovládá jednoduché pracovní postupy 

při základních činnostech 
v domácnosti a orientuje se 

v návodech k obsluze běžných 
spotřebičů používaných v domácnosti. 

 
Osvojuje si zacházení s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu. 

 
Správně zachází s pomůckami, 

nástroji, nářadím a zařízením, provádí 
drobnou domácí údržbu. 

 
Používá vhodné prostředky při práci v domácnosti. 

 
Osvojuje si základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým 

proudem nebo chemikálií. 

 
Dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a 
poskytne první pomoc při úrazu 

elektrickým proudem nebo chemikálií. 
 

Příprava pokrmů 
 

Používá základní kuchyňský inventář a osvojuje si bezpečnou obsluhu spotřebičů. 
 

 
Používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje spotřebiče. 
 

Připraví pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy. 
 

Osvojuje si základní principy stolování a obsluhy u stolu. 
 

 
Dodržuje základní principy stolování a 

obsluhy u stolu. 
 

Osvojuje si zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při úrazech v kuchyni. 
 

Dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazech v kuchyni. 
 

Svět práce 
   

Seznamuje se s pracovními činnostmi 
vybraných profesí, učebními obory a 

středními školami. 

 
Zná pracovní činnosti vybraných 
profesí a má přehled o učebních 

oborech a středních školách. 

   
Poznává své možnosti v oblasti 
profesní a pracovní orientace 

s přihlédnutím k potřebám běžného 
života. 

 
Posoudí své možnosti v oblasti 

profesní, případně pracovní orientace 
s přihlédnutím k potřebám běžného 

života. 

   
Seznamuje se s informacemi 

v profesní oblasti a 
 s poradenskými službami pro výběr 

vhodného dalšího vzdělávání. 

 
Využívá profesní informace a 
poradenské služby pro výběr 
vhodného dalšího vzdělávání. 

   
Seznamuje se s právy a povinnostmi 

zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

 
Je seznámen s právy a povinnostmi 

zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

   
Učí se na modelových situacích 

prezentovat svou osobu při ucházení o 
zaměstnání. 

 
Prokáže v modelových situacích 

prezentaci své osoby při ucházení se o 
zaměstnání. 

   
Seznamuje se s možnostmi využití 

poradenské pomoci v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání. 

 
Je seznámen s možnostmi využití 

poradenské pomoci v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání. 

 
 

Průřezová témata - přehled  
 

 
Průřezová témata 

 

 
6. ročník 

 
7. ročník 

 
8. ročník 

 
9. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 
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5.10    VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 
 
Volitelné předměty  Zdravotní tělesná výchova,  Logopedická péče a Dopravní výchova jsou vytvořeny pouze na 1. stupni. 
 
Jejich obsah navazuje na příslušnou vzdělávací oblast (vzdělávací obor): 
 
Zdravotní tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti  Člověk a zdraví. 
 
Individuální logopedická péče je součástí vzdělávací oblasti  Jazyk a jazyková komunikace. 
 
Dopravní výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 
 
Volitelné předměty mají časovou dotaci 1 hodinu týdně v každém ročníku, výuka probíhá společně pro žáky různých ročníků. 
 

ZDRAVOTNÍ  TĚLESNÁ  VÝCHOVA 
 
Volitelné předměty jsou realizovány prostřednictvím vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova. 
Vyučovací předmět má na 1. stupni časovou dotaci 1 hodinu týdně.  
 

1. období 
 

 
Očekávané výstupy 

Žák by měl: 
 uplatňovat správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech 
 zaujímat správné základní cvičební polohy  
 zvládat jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením 

 
2. období 

 
 

Očekávané výstupy 
Žák by měl: 

 zařazovat pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu  
opakování 

 zvládat základní techniku speciálních cvičení korigovat techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele  
 upozornit samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

                                             
Charakteristika výuky 
 
Zdravotní tělesná výchova se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem  
( III. zdravotní skupina ).  
Mohou zde být současně zařazeni i žáci z více ročníků.  
Zařazení žáků do Zdravotní tělesné výchovy se provádí na základě doporučení lékaře.  
Prvky Zdravotní tělesné výchovy  jsou preventivně využívány i v povinné Tv pro všechny žáky nebo jsou zadávány žákům se zdravotním oslabením 
místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 
Úkoly zdravotní tělesné výchovy vycházejí ze základních charakteristik zdravotního oslabení žáků. Obsah je vždy upravován vzhledem k míře a 
druhu zdravotního oslabení a má ozdravný účinek. 
Cílem je odstranění nebo alespoň zmírnění zdravotního oslabení a celkové zlepšení zdravotního stavu. 
Při vyučování se využívá činností a zátěže, které nejsou kontraindikací zvýšené  tělesné námahy zdravotního oslabení žáků.  
Do výuky zařazujeme speciální cvičení zaměřená na správné držení hlavy a celého těla, dále cvičení na protažení  svalů,  posílení  oslabených  svalů, 
na vyrovnávání svalové nerovnováhy, na uvolnění páteře ve všech směrech, cvičení na rozvoj pohybové a prostorové koordinace, rozvoj sluchového, 
zrakového a taktilního vnímání rytmu, dechová cvičení  zaměřená  na  správné  dýchání  a cvičení  pro celkovou  relaxaci. 
Při tomto cvičení uplatňujeme prvky jógy, cvičíme na gymbalech, s rehabilitační kladkou a využíváme pomůcky určené ke speciálním cvikům.   
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky ke správnému způsobu držení těla v různých polohách a pracovních činnostech, k poznávání vlastních zdravotních předpokladů a ke 
vnímání prožitků z pohybu. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k odpovědnosti za své zdraví. 
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky k porozumění obsahu sdělení. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky k posílení sebevědomí, k pozitivnímu ovlivňování vztahů. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k respektování pravidel, k ohleduplnosti, k ochraně svého zdraví. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad bezpečnosti a hygieny při pohybových činnostech. 
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Vzdělávací oblast:   Volitelné předměty                                                                                                                                  Ročník:                1., 2., 3. 
Předmět:                   Zdravotní tělesná výchova                                                                                                                   Časová dotace:   0+1 hodina  
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech. 

 
Korekce zdravotního oslabení 

 zásady správného držení těla 
 dechová cvičení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
 

Zaujímá správné základní cvičební polohy. 

 
Základní cvičební polohy 

 základní technika cvičení 
 relaxační cvičení 
 dechový stereotyp 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 

 
 

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související 
s vlastním oslabením. 

 
Speciální cvičení 

 oslabení podpůrně pohybového systému 
 oslabení vnitřních orgánů 
 oslabení smyslových a nervových funkcí 
 všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - psychohygiena  
         SR - poznávací schopnosti 

 
 
Vzdělávací oblast:   Volitelné předměty                                                                                                                                 Ročník:                     4. 
Předmět:                   Zdravotní tělesná výchova                                                                                                                   Časová dotace:   0+1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování. 

 
Činnosti podporující korekce zdravotního 

oslabení 
 pohybový režim 
 vnímání pocitů při cvičení 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 

 
 

Poznává základní techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele. 

 
Speciální cvičení 

 oslabení podpůrně pohybového systému 
 oslabení vnitřních orgánů 
 oslabení smyslových a nervových funkcí 
 všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena  
         SR - poznávací schopnosti 

 
 
 

Poznává činnosti a prostředí, které jsou v rozporu 
s jeho oslabením. 

 
Informace podporující korekce zdravotního 

oslabení 
 konkrétní zdravotní oslabení 
 prevence 
 nevhodná cvičení a činnosti 

(kontraindikace) 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace  
               - psychohygiena 
         SR - poznávací schopnosti 
        MR - řešení problémů a rozhodovací  
                 dovednosti 

 
 
Vzdělávací oblast:   Volitelné předměty                                                                                                                                 Ročník:                    5. 
Předmět:                   Zdravotní tělesná výchova                                                                                                                   Časová dotace:   0+1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování. 

 
Činnosti podporující korekce zdravotního 

oslabení 
 pohybový režim 
 vnímání pocitů při cvičení 

 
OSV OR - seberegulace a sebeorganizace 
               - psychohygiena 

 
 

Zvládá základní techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, 

podle pokynů učitele. 

 
Speciální cvičení 

 oslabení podpůrně pohybového systému 
 oslabení vnitřních orgánů 
 oslabení smyslových a nervových funkcí 
 všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - psychohygiena  
         SR - poznávací schopnosti 

 
 
 

Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které 
jsou v rozporu s jeho oslabením. 

 
Informace podporující korekce zdravotního 

oslabení 
 konkrétní zdravotní oslabení 
 prevence 
 nevhodná cvičení a činnosti 

(kontraindikace) 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - sebepoznání a sebepojetí 
               - seberegulace a sebeorganizace  
               - psychohygiena 
         SR - poznávací schopnosti 
               - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací  
                 dovednosti 
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Zdravotní tělesná výchova - přehled 
 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
 
 

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. 
 

 
Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením 
v optimálním počtu opakování. 

 
 
 

Zaujímá správné základní cvičební polohy. 
 

 
Poznává základní techniku 

speciálních cvičení; koriguje 
techniku cvičení podle 

pokynů učitele. 

 
Zvládá základní techniku 

speciálních cvičení; koriguje 
techniku cvičení podle obrazu 

v zrcadle, podle pokynů 
učitele. 

 
 

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. 
 

 
Poznává činnosti a prostředí, 
které jsou v rozporu s jeho 

oslabením. 

 
Upozorní samostatně na 

činnosti (prostředí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením. 

 
 

Průřezová témata - přehled 
 

 
Průřezová témata 

 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
OSV 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 

 
integrace do výuky 

 
 
 

LOGOPEDICKÁ PÉČE 
 

1. stupeň 
 
Volitelné předměty jsou realizovány prostřednictvím vyučovacího předmětu Logopedická péče. 
Vyučovací předmět má na 1. stupni časovou dotaci 1 hodinu týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Žák by měl: 

 dbát na správnou výslovnost 
 zvládnout techniku dýchání a hospodaření s dechem 
 dbát na správné tempo řeči 
 rozšířit si slovní zásobu 

 
Charakteristika výuky 
 
Volitelný předmět Logopedická péče je zřízen pro žáky s vadami výslovnosti na 1. stupni, kde je výskyt těchto poruch častější. 
Žáci procházejí systematickou péčí, která vede k postupnému zlepšování jejich komunikačních schopností především v oblasti správné výslovnosti. 
Hlavním úkolem je zkvalitnění řečového projevu žáků s ohledem na jejich možnosti. 
V předmětu je kladen důraz na individuální přístup k žákům tak, aby byl postupně zkvalitňován jejich řečový projev.  
Do hodin zařazujeme cvičení pro rozvíjení obratnosti artikulačního aparátu a dechová cvičení se zaměřením na prodloužení výdechové fáze. 
Tato  cvičení,  stejně  jako  navozování  nových  hlásek,  probíhají  u zrcadla  pro zrakovou  kontrolu  žáků. 
Většinu cvičení  motivujeme hrou.  Při výslovnosti  dbáme  na správné  tempo  řeči a hospodaření  s dechem. 
Souborem  říkadel,  obrázků  a  pohádek  rozvíjíme  postupně  a  nenásilně  slovní  zásobu  žáků. 
Správnou hlásku vyvozujeme u žáků individuálně s přihlédnutím k celé osobnosti dítěte, tj. k jeho anatomickým,  fyziologickým  i  psychologickým   
zvláštnostem.  
Při vyvozování hlásek postupujeme od snadnější hlásky ke složitější.  
Procvičujeme ji individuálně i kolektivně tak dlouho, dokud nedojde k automatizaci v běžné řeči. 
K navození správné artikulace dochází metodou nápodoby, substitucí fyziologicky nejbližších správně tvořených hlásek nebo s využitím 
mechanických pomůcek  (sond, špachtlí). Tyto používáme až v případě nezbytnosti.  
Správnou artikulaci hlásky upevňujeme nejdříve v různé pozici  ve slovech,  pak ve větách, říkankách a jazykolamech. Do té doby obvykle 
nenavozujeme hlásku jinou. 
Opíráme se o sluchovou kontrolu žáků, cvičíme fonematický sluch žáka tak, aby rozeznal správnou výslovnost od špatné. 
Při práci spolupracujeme s odborníky z oblasti lékařské i pedagogické logopedické péče. Snažíme se navazovat  na  jejich činnost,  dbát na jejich 
doporučení, a tím  přispět  ke zkvalitnění řečového projevu žáka. 
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k upevňování správné výslovnosti jednotlivých hlásek. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k pečlivému ústnímu projevu, ke schopnosti vnímat vlastní řečový projev a uvědomovat si chyby v něm 
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Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky k rozvoji řečových schopností, rozvoji slovní zásoby,  k plynulému a srozumitelnému vyjadřování. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky k toleranci a respektování druhých. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k posílení jejich sebevědomí a potlačení možného komplexu méněcennosti. 
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k trpělivosti a koncentraci.  
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Na správnou výslovnost a vyjadřování žáků dbáme ve všech předmětech.  
 
       
Vzdělávací oblast:   Volitelné předměty                                                                                                                                  Ročník:               1., 2., 3., 4.          
Předmět:                   Logopedická péče                                                                                                             Časová dotace:   0+1 hodina  
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Osvojuje si správnou výslovnost. 

 

 
Rozvoj řečových schopností 

 rozvoj fonematického sluchu 
 gymnastika mluvidel 
 artikulační cvičení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
OSV SR  - komunikace 

 
Osvojuje si techniku dýchání a hospodaření 

s dechem. 

 
Technika dýchání 

 dechová cvičení 
 rytmizace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Dbá na správné tempo řeči. 
 

 
Mluvní projev 

 pohybové dovednosti s mluvním 
doprovodem 

 slovní hry 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita  

 
 
 

Rozšiřuje slovní zásobu. 
 

 
Rozvoj slovní zásoby 

 vyprávění 
 dramatizace 
 modelové komunikační situace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
OSV SR - poznávací schopnosti     
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 

 
 
 
Vzdělávací oblast:   Volitelné předměty                                                                                                                                   Ročník:                     5. 
Předmět:                  Logopedická péče                                                                                                              Časová dotace:   0+1hodina  
 

 
Školní výstup 

 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Dbá na správnou výslovnost. 

 

 
Rozvoj řečových schopností 

 rozvoj fonematického sluchu 
 gymnastika mluvidel 
 artikulační cvičení 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
OSV SR  - komunikace 

 
Zvládá  techniku dýchání a hospodaření s dechem. 

 
Technika dýchání 

 dechová cvičení 
 rytmizace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
 

 
 

Dbá na správné tempo řeči. 
 

 
Mluvní projev 

 pohybové dovednosti s mluvním 
doprovodem 

 slovní hry 

 
OSV OR - sebepoznání a sebepojetí 
                - psychohygiena 
                - kreativita  

 
 
 

Rozšiřuje slovní zásobu. 
 

 
 

Rozvoj slovní zásoby 
 vyprávění 
 dramatizace 
 modelové komunikační situace 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
                - sebepoznání a sebepojetí 
                - seberegulace a sebeorganizace 
                - psychohygiena 
                - kreativita 
OSV SR - poznávací schopnosti     
               - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
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Logopedická péče - přehled  

 
 

1. ročník 
 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
Osvojuje si správnou výslovnost 

 
Dbá na správnou výslovnost. 

 
Osvojuje si techniku dýchání a hospodaření s dechem. 

 
Zvládá techniku dýchání a 

hospodaření s dechem. 
 

Dbá na správné tempo řeči. 
 

Rozšiřuje slovní zásobu. 
 
 

Průřezová témata - přehled 
 

 
Průřezová témata 

 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
 

 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

 
1. stupeň 

 
Volitelné předměty jsou realizovány prostřednictvím vyučovacího předmětu Dopravní výchova. 
Vyučovací předmět má na 1. stupni časovou dotaci 1 hodinu týdně. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
 
 
 
 
 
 

Chodec 

Žák by měl: 
 vědět o nebezpečích, která ohrožují život v městské a venkovské 

dopravě 
 dodržovat pravidla pro chodce, která jsou platná na chodníku, silnici, 

komunikaci a stezkách 
 znát nejdůležitější předpoklady pasivní bezpečnosti chodců, 

rozlišovat signální barvy oblečení, doplňků a osobních předmětů 
 dodržovat pravidla chování na zastávce 
  znát bezpečný způsob přepravy osobním autem 
 dodržovat základní bezpečnostní pravidla při chůzi na vozovce, 

vědět o nebezpečí nepřehledných a zúžených úseků vozovky 
 rozeznat prostředí vhodné a nevhodné k dětským hrám a sportům  
 znát základní světelné výstražné signály, vědět, jak se chovat při 

jejich varování 
 
 
 
 

Cyklista 
 
 
 

 

Žák by měl: 
 pojmenovat z hlediska bezpečnosti předepsané prvky na jízdním 

kole, znát účinnost jednotlivých prvků, které mají vliv na bezpečnou 
jízdu 

 znát nástrahy a záludnosti provázené jízdu na kole při snížené 
viditelnosti a ve ztížených podmínkách 

 dodržovat dopravní a bezpečnostní pravidla při jízdě na kole 
 znát dopravní značky určené chodcům a cyklistům 
 poskytnout první pomoc při drobném úrazu a přivolat pomoc 

dospělého 
 
Charakteristika výuky 
 
Jeden ze základních předpokladů zlepšení neutěšené situace v chování účastníků silniční dopravy je dokonalá a systematická dopravní výchova od 
nejútlejšího věku. 
Tuto výchovu je třeba provádět tak, aby se na jejím základě vytvářely správné vztahy k ostatním účastníkům silničního provozu a dopravní 
ukázněnost vedla děti a mládež k pocitu jistoty a bezpečí. 
Návyky získané touto systematickou výchovou by se měly upevňovat ve věku dospělosti samotnou praxí chodce i řidiče. 
Ve většině  vyspělých států je výchova mládeže k dopravní kázni jednou ze složek celkového výchovného systému dětí a mládeže. 
Každý, kdo se nějakým způsobem setkává s provozem na pozemních komunikacích, a je jedno, jestli aktivně nebo pasivně, si určitě uvědomuje, že 
provoz na našich ulicích a silnicích je čím dál hustší, a tedy i nebezpečnější. 
Dokumentují to i statistiky dopravních nehod. 
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Každoročně se zvyšuje počet dopravních nehod i počet osob při těchto nehodách postižených, přestože je výchově účastníků silničního provozu 
věnována nemalá pozornost, ať už v médiích nebo realizací speciálních programů a kampaní. 
Přesto to někdy vypadá, že na našich silnicích se pohybují lidé bez znalosti těch nejzákladnějších pravidel silničního provozu, bez potřeby tato 
pravidla dodržovat, bez respektování takových vlastností, jako je slušnost, ohleduplnost, zdvořilost. Často se setkáváme s bezohledností, agresivitou, 
riskováním. 
Nejvíce ohroženou, ale na druhé straně také nejsnáze ovlivnitelnou věkovou kategorií účastníků silničního provozu jsou pochopitelně děti. 
V dopravní výchově pociťujeme určitou mezeru, a i když se s ní děti setkávají už v mateřské škole, zdaleka to nestačí. 
Proto je na naší škole vyčleněn samostatný volitelný předmět Dopravní výchova. 
A to nejenom proto, abychom chránili zdraví a životy dětí, ale také proto, abychom z nich vychovali takové účastníky provozu, kteří svým pohybem 
v silničním provozu (chůzí, jízdou na kole, v autě) nebudou nikdy nebezpečím pro sebe ani pro druhé. 
Výuka Dopravní výchovy probíhá především prostřednictvím her a různých  činností. Děti se seznamují s dopravními prostředky, světelnými 
signály, základními dopravními značkami, učí se rozpoznávat strany, zvuky a získávají důležité poznatky o dopravě. 
Učí se uplatňovat a respektovat základní pravidla chůze a jízdy na kole.  
 
Strategie rozvoje klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Vedeme žáky k chápání obecně používaných termínů, znaků a symbolů v dopravě. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vedeme žáky k řešení problémových situací, které jim mohou nastat jako účastníkům silničního provozu.  
 
Kompetence komunikativní 
Vedeme žáky k porozumění obsahu sdělení formou verbální i nonverbální komunikace, k využívání běžných informačních a komunikačních 
prostředků. 
 
Kompetence sociální a personální 
Vedeme žáky k respektování pravidel slušného chování v dopravě, k rozpoznání vhodného a nevhodného chování. 
 
Kompetence občanské 
Vedeme žáky k ochraně svého zdraví a k účinnému chování v krizových situacích.  
 
Kompetence pracovní 
Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti.   
 
Mezipředmětové vztahy 
 
Český jazyk 
Čtení textů s porozuměním, přiřazování obrázků k textu. 
 
Matematika 
Odhad vzdáleností. 
 
Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 
Orientace v regionu. 
 
Výtvarná výchova 
Výtvarné zpracování dopravních situací. 
 
Pracovní vyučování 
Výroba dopravních značek z kartonu. 
 
Tělesná výchova 
Cyklistické výlety. 
 
 
Vzdělávací oblast:   Volitelné předměty                                                                                                                                 Ročník:               1., 2., 3., 4.  
Předmět:                   Dopravní výchova                                                                                                                                 Časová dotace:   0+1 hodina 
 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Chodec 
 

 
Vyjmenuje specifické problémy městské a 

venkovské dopravy. 

 
Moje cesta do školy 

 ve městě a na vesnici 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná a rozlišuje základní pojmy chodník, krajnice, 
vozovka, uplatňuje základní pravidla pro chodce. 

 
Co k čemu slouží 

 na silnici a na chodníku 
 části komunikace 
 i na chodníku platí pravidla 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozlišuje signální barvy oblečení, doplňků a 

osobních předmětů. 

 
Abych byl vidět 

 co na sebe 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
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Dodržuje pravidla chování na zastávce. 

 
Cestujeme do školy 

 chování na zastávce 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - mezilidské vztahy 

 
Dodržuje základní bezpečnostní pravidla při chůzi 

na vozovce. 

 
Pohybujeme se po silnici 

 sám jinak než ve skupině 
 jak přes vozovku 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Ví o nebezpečí, která hrozí při dětských hrách a 

sportování venku.  

 
Hrát si, ale kde 

 v zimních podmínkách 
 v obytné zóně 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná základní světelné výstražné signály. 

 
Musím znát i jako chodec 

 řeč světel a čísel 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Cyklista 

 
 

Pojmenuje z hlediska bezpečnosti  předepsané 
prvky na jízdním kole.  

 
Mé jízdní kolo je bezpečné 

 části jízdního kola 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Dodržuje dopravní a bezpečnostní pravidla při 

jízdě na kole po vyznačených stezkách. 

 
Jedu nebo závodím 

 po vyznačených stezkách 
 pozor, vyjíždím 
 signalizuji včas 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozliší dopravní značky pro chodce a cyklisty, umí 

je pojmenovat. 

 
Dopravní značky 

 pro chodce 
 pro cyklisty 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zvládá ošetření drobných poranění. 

 
První pomoc 

 ošetření drobných poranění 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
 
Vzdělávací oblast:   Volitelné předměty                                                                                                                                 Ročník:                      5. 
Předmět:                   Dopravní výchova                                                                                                                                 Časová dotace:   0+1 hodina  
 

 
 Školní výstup  

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
 

Chodec 
 

 
Ví o nebezpečích, která ohrožují život dětí 

v městské a venkovské dopravě.  

 
Moje cesta do školy 

 ve městě a na vesnici 
 včas a beze spěchu 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
 

Dodržuje pravidla pro chodce, která jsou platná na 
chodníku, silnici, komunikaci a stezkách. 

 
Co k čemu slouží 

 na silnici a na chodníku 
 části komunikace 
 na stezkách 
 i na chodníku platí pravidla 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná nejdůležitější předpoklady pasivní bezpečnosti 
chodců, rozlišuje signální barvy oblečení, doplňků 

a osobních předmětů. 

 
Abych byl vidět 

 co na sebe 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace    

 
Dodržuje pravidla chování na zastávce, zná 
bezpečný způsob přepravy osobním autem. 

 
Cestujeme do školy 

 chování na zastávce 
 jedu autem 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - mezilidské vztahy 

 
Dodržuje základní bezpečnostní pravidla při chůzi 

na vozovce, zná nebezpečí nepřehledných a 
zúžených úseků vozovky. 

 
Pohybujeme se po silnici 

 nepřehledné úseky 
 na zúženém úseku 
 nejbezpečnější způsob 
 na železničním přejezdu 
 pokyny policisty 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Rozezná prostředí vhodné a nevhodné k dětským 

hrám a sportům. 

 
Hrát si, ale kde 

 v zimních podmínkách 
 v obytné zóně 
 v přírodě a na hřištích 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná základní světelné výstražné signály, ví, jak se 

chovat při jejich varování. 

 
Musím znát i jako chodec 

 co to na mne bliká 
 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 
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Cyklista 

 
 

Pojmenuje z hlediska bezpečnosti  
předepsané prvky na jízdním kole, zná 

účinnost jednotlivých prvků, které mají vliv 
na bezpečnou jízdu.  

 
Mé jízdní kolo je bezpečné 

 dobré brzdy na dvou kolech 
 není kolo jako kolo 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 

 
Zná nástrahy a záludnosti provázené jízdu na 
kole při snížené viditelnosti a ve ztížených 

podmínkách, 
dodržuje dopravní a bezpečnostní pravidla při 

jízdě na kole. 

 
Jedu nebo závodím 

 jedu do přírody 
 kde smím jezdit na kole 
 na vozovkách 
 pozor, vyjíždím 
 umím správně zastavit 
 bezpečná vzdálenost 
 jízda za šera a tmy 
 při nepříznivém počasí 
 na špatné silnici 
 vyhýbáme se překážkám 
 nevypočitatelné situace 
 jedem podle šipek 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Zná dopravní značky určené chodcům a 

cyklistům. 

 
Dopravní značky 

 pro chodce 
 pro cyklisty 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
         SR - komunikace 

 
Poskytne první pomoc při drobném úrazu, 

umí přivolat pomoc dospělého. 

 
První pomoc 

 ošetření drobných poranění 
 přivolání pomoci 

 
OSV OR - rozvoj schopností poznávání 
               - seberegulace a sebeorganizace 
         SR - mezilidské vztahy 
               - komunikace 
        MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
 
 
 
 
 

Dopravní výchova - přehled 
 

 
1. ročník 

 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
Chodec 

 
 

Vyjmenuje specifické problémy městské a venkovské dopravy. 
 

Ví o nebezpečích, která 
ohrožují život dětí v městské a 

venkovské dopravě. 
 

Zná a rozlišuje základní pojmy chodník, krajnice, vozovka, uplatňuje základní pravidla pro chodce. 
 

Dodržuje pravidla pro chodce, 
která jsou platná na chodníku, 

silnici, komunikaci a 
stezkách. 

 
Rozlišuje signální barvy oblečení, doplňků a osobních předmětů. 

 
Zná nejdůležitější 

předpoklady pasivní 
bezpečnosti chodců, rozlišuje 

signální barvy oblečení, 
doplňků a osobních předmětů. 

 
Dodržuje pravidla chování na zastávce. 

 
Dodržuje pravidla chování na 

zastávce, zná bezpečný 
způsob přepravy osobním 

autem. 
 

Dodržuje základní bezpečnostní pravidla při chůzi na vozovce. 
 

Dodržuje základní 
bezpečnostní pravidla při 

chůzi na vozovce, zná 
nebezpečí nepřehledných a 
zúžených úseků vozovky. 

 
Ví o nebezpečí, která hrozí při dětských hrách a sportování venku.  

 
Rozezná prostředí vhodné a 
nevhodné k dětským hrám a 

sportům. 
 

Zná základní světelné výstražné signály. 
 

Zná základní světelné 
výstražné signály, ví, jak se 
chovat při jejich varování. 
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Cyklista 

 
 

Pojmenuje z hlediska bezpečnosti  předepsané prvky na jízdním kole.  
 

Pojmenuje z hlediska 
bezpečnosti  předepsané 

prvky na jízdním kole, zná 
účinnost jednotlivých prvků, 
které mají vliv na bezpečnou 

jízdu. 
 

Dodržuje dopravní a bezpečnostní pravidla při jízdě na kole po vyznačených stezkách. 
 

Zná nástrahy a záludnosti 
provázené jízdu na kole při 

snížené viditelnosti a ve 
ztížených podmínkách, 

dodržuje dopravní a 
bezpečnostní pravidla 
při jízdě na kole. 

 
Rozliší dopravní značky pro chodce a cyklisty, umí je pojmenovat. 

 
Zná dopravní značky určené 

chodcům a cyklistům. 
 

Zvládá ošetření drobných poranění. 
 

Poskytne první pomoc při 
drobném úrazu, umí přivolat 

pomoc dospělého. 
 
 
 

Průřezová témata - přehled    
 

 
Průřezová témata 

 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

 
3. ročník 

 
4. ročník 

 
5. ročník 

 
OSV 

 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
integrace do výuky 

 
 
 
 

6.    Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
 

6.1       Hodnocení žáka ve škole 
 
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává 
průběžně ve výuce, ale i mimo ni, po celý školní rok. 
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede 
zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem chybuje. 
Hodnocení není zaměřeno na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustřeďuje se na individuální pokrok každého žáka. 
Součástí hodnocení je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáků. 
 
Informování zákonných zástupců je zajištěno: 

 průběžným písemným hodnocením 
 možností individuálních konzultací s vyučujícím 
 na třídních schůzkách 
 vysvědčením na konci I. a II. pololetí 

 
6.1.1    Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků musí být jednoznačné, srovnatelné s předem stanovenými cíly a kritérii. 
 
Obecné zásady pro hodnocení žáků 
 
 při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, při poskytování zpětné 

vazby klade důraz na vhodnou formulaci a dává přednost pozitivnímu vyjádření 
 při celkové klasifikaci učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních 

výkonech pro určitou dispozici 
 známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování 
 učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a 

tvořivost žáka, přístup žáka k plnění zadaného úkolu a využívání svých schopností 
 podklady pro klasifikaci učitel získává: 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 
- zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými 
- písemnou prací z učiva za delší období (čtvrtletní práce) 

 všechny písemné práce jsou včas oznámeny, aby žáci měli dostatek času se na ně připravit 
 tradiční ústní zkoušení u tabule je nahrazeno efektivnějšími způsoby zjišťování vědomostí a dovedností žáků 
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 na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období, při čemž učitel přihlíží 
k systematičnosti v práci žáka a stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období 

 v předmětech, ve kterých vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě 
 
6.1.2    Způsoby hodnocení 
 

Průběžné ústní hodnocení: 
 
Hodnocení je prováděno systematicky celý školní rok, během jednotlivých činností žáka jako motivační složka a jako zpětná vazba na konci 
činnosti. Podle potřeby jsou zařazovány individuální rozhovory se žákem. 
 

Průběžné písemné hodnocení: 
 
Pro záznam písemného hodnocení během školního roku využíváme žákovské knížky u žáků a klasifikační deníky u učitelů. Rovina hodnocení je 
prováděna na úrovni žák-učitel-rodič. 
 

Sebehodnocení: 
 
Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, jeho úspěchů  a úspěšného uplatnění. 
Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. 
Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na 
výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. 
Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační pro další období. 
 

Hodnocení žáka na vysvědčení: 
  
Ve všech ročnících základního vzdělávání hodnotíme žáky na vysvědčení klasifikací, slovním hodnocením, případně   kombinací obou způsobů. 
Hodnocení žáka na vysvědčení vystihuje úroveň rozvoje, kterého žák dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých vzdělávacích oblastí 
školního vzdělávacího programu v daném pololetí školního roku. Hodnocení je všestranné a postihuje všechny vyučovací předměty. 
 
Hodnocení klasifikací 
 
Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů (viz Přílohy).  
 
Hodnocení slovní 
 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných 
školou jsou v případě slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným 
výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním 
předpokladům a k věku žáka.  
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, 
které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 
Obsahuje zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
Učitel hodnotí osobní pokrok žáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. Hodnocení je vždy adresné a osobně se obrací 
k žákovi (viz Přílohy).  
 
Hodnocení chování 
 
Pravidla pro hodnocení chování žáka vychází z: 
 

 chování žáka ve škole při vyučování a na akcích pořádaných školou 
 dodržování školního řádu 
 schopnosti spolupráce se spolužáky, pomoci druhým 
 přihlédnutí ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků (pozornost, sociální situace žáka aj.) 
 přístupu žáka ke svému vzdělávání, k plnění školních úkolů a povinností 

 
Chování je hodnoceno stupni (viz Přílohy). 
 
Hodnocení práce v zájmových útvarech 
 
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení (viz Přílohy).  
 

Výstupní hodnocení: 
 
Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání a školním vzdělávacím programem „Škola pro život“ s důrazem na úroveň osvojení klíčových kompetencí. 
Výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o: 

 možnostech žáka a jeho nadání 
 předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka 
 chování žáka v průběhu povinné školní docházky 
 dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka 

Výstupní hodnocení vydává škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní docházku. 
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Komisionální přezkoušení: 
 
Komisionální přezkoušení může nastat: 

 plní-li žák školní docházku v zahraniční škole 
 plní-li žák školní docházku formou individuálního vzdělávání  (v rodině bez pravidelné docházky do školy -  
       § 41 zákona č. 561/2004) 
 žák zameškal 50% školní docházky (nebylo možné získat dostatek podkladů pro objektivní hodnocení na vysvědčení - § 52 odst.2) zákona 

č. 561/2004) 
 na žádost zákonných zástupců (v případě jejich pochybnosti o správnosti hodnocení - § 52 odst.4) zákona č. 564/2005) 
 žák neprospěl a je mu povolena opravná zkouška - § 53 zákona č. 561/2004) 

 
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

 předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel 
 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu 
 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání 
 
Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním, vyjádří se slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Přezkoušení již nelze napadnout novou 
žádostí o přezkoušení. 
Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
 
Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu.  
Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín přezkoušení. 
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 
 

Výchovná opatření: 
 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 
 

 napomenutí třídního učitele 
 důtku třídního učitele 
 důtku ředitele školy 

 
Třídní učitel oznamuje řediteli školy uložení důtky třídního učitele prostřednictvím pedagogické rady. 
Ředitel školy nebo třídní učitel oznamují napomenutí nebo uložení důtky a důvody písemně žákovi a jeho zákonnému zástupci. 
 
Ředitel školy uděluje na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické 
radě pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
 
Třídní učitel uděluje na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání  v pedagogické radě 
pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
 
6.2    Autoevaluace školy 
 
Autoevaluace školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. 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, a tím získat 
podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 
Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního 
vzdělávacího programu. 
Časový plán autoevaluace je součástí ročního plánu školy. 
 

Oblasti autoevaluace: 
 
 materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání 
 průběh vzdělávání 
 školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a širší komunitou 
 výsledky vzdělávání žáků 
 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 
 

Kritéria autoevaluace: 
 
Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok a které jsou stanoveny v plánu práce. 
 

Nástroje autoevaluace: 
 
 rozbor dokumentace školy 
 rozhovory s rodiči 
 dotazníky pro rodiče, žáky a učitele (autoevaluace učitelů) 
 hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků  
 úspěchy v soutěžích  
 hospitace 
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Časové rozvržení autoevaluačních činností: 

 
 

rozbor dokumentace školy 
 

na začátku školního roku 
 

rozhovory s rodiči 
 

průběžně, dle individuálních potřeb žáka 
 

dotazníky, autoevaluace učitelů 
 

1 x za rok 
 

hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků 
 

čtvrtletně na pedagogické radě 
 

úspěchy v soutěžích  
 

průběžně 
 

hospitace 
 

průběžně 
 
 

PŘÍLOHY 
Hodnocení klasifikací: 
 

 

Předměty naukové 
 
 
 
 
 

Stupeň 1  
 (výborný) 

 

Žák: 
 ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
 má pohotové myšlení, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 
 je schopen samostatně studovat vhodné texty 
 pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné 
 je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
 vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 
 umí a používá kompenzační pomůcky 
 pracuje spolehlivě s upraveným textem 
 po zadání práce pracuje samostatně 

 
 

 
 

 
Stupeň 2  

(chvalitebný) 
 

Žák: 
 v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
 myslí logicky správně 
 je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty 
 pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 
 je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
 vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 
 umí a dokáže použít kompenzační pomůcky 
 pracuje spolehlivě s upraveným textem 
 po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 

 
 
 
 
 
 

Stupeň 3   
(dobrý) 

 

Žák: 
 má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, 

pojmů, definic a poznatků 
 myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby 
 je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 
 pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 
 je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 
 vyjadřuje se obtížně a nepřesně 
 dokáže použít kompenzační pomůcky s návodem učitele 
 pracuje s upraveným textem 
 nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 

 
 
 
 

 
Stupeň 4   

(dostatečný) 
 

Žák: 
 má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, 

definic a poznatků 
 v myšlení se vyskytují závažné chyby 
 je nesamostatný v práci s vhodnými texty 
 práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné 
 málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
 jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti 
 kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami 
 má velké obtíže při práci s upraveným textem 
 závažné chyby dokáže s pomocí učitele opravit 

 
 
 
 

Stupeň 5   
(nedostatečný) 

 

Žák: 
 požadované poznatky si neosvojil 
 samostatnost v myšlení neprojevuje 
 je nesamostatný v práci s vhodnými texty 
 nepracuje pro tým 
 není schopen správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
 jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti 
 nedokáže použít kompenzační pomůcky ani s návodem učitele 
 nedokáže pracovat s upraveným textem 
 chyby nedokáže opravit ani s pomocí učitele 
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Předměty výchovné 
 
 
 

Stupeň 1   
(výborný) 

 

 
Žák: 

 v činnostech je velmi aktivní, se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 
 pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi 

úspěšně je rozvíjí 
 jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 
 osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 

 
 
 

Stupeň 2   
(chvalitebný) 

 

 
Žák: 

 v činnostech je aktivní, převážně samostatný, má zájem o umění, estetiku, 
tělesnou zdatnost 

 úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 
 jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 
 osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně 

 
 
 
 

Stupeň 3   
(dobrý) 

 

 
Žák: 

 v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas pasivní, nemá aktivní 
zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

 nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu 
 jeho projev je málo působivý, dopouští se vněm chyb 
 jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele 
 
 
 

Stupeň 4   
(dostatečný) 

 

 
Žák: 

 v činnostech je málo tvořivý, často pasivní, projevuje velmi malý zájem a snahu 
 rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 
 úkoly řeší s častými chybami 
 dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele  

 
 
 

Stupeň 5   
(nedostatečný) 

 

 
Žák: 

 v činnostech je skoro vždy pasivní 
 rozvoj schopností je neupokojivý 
 jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 
 minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedokáže aplikovat 
 neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje 

 
Hodnocení slovní: 
 
Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka: 
 

 
 
 

Intelekt  

 obecné rozumové schopnosti (inteligence) 
 speciální schopnosti (např. matematicko-logické, jazykové aj.) 
 organizační schopnosti 
 bystrost 
 plánovitost 
 předvídavost 
 formy myšlení 

 
Fantazie 

 bohatost fantazijních představ 
 tvůrčí fantazie  
 rekonstrukční fantazie 
 umělecká fantazie 

 
Vyjadřovací schopnosti 

 řeč:  
                vytříbená, stručná, bohatá, výrazná, spisovná, jasná, výstižná 

 
 

Paměť 

 rychlost vštípení látky 
 délka zapamatování 
 rychlost vybavování 
 kvalita obsahu zapamatované látky 
 objektivní nebo subjektivní typ (zkresluje skutečnost) 

 
Pozornost 

 vytrvalost pozornosti 
 délka a hloubka pozornosti 

 
 

City 

 soucitnost s druhými 
 citový vztah ke zvířatům a věcem 
 hloubka, rychlost a trvalost citů 
 estetické, intelektuální a etické city 

 
Temperament 

 vzrušivost 
 živost 
 rychlost reakcí 

 
Povahové ladění 

 optimistické 
 pesimistické 

 
 

Zájmy a ideály 

 bohatost zájmů 
 kvalita zájmů 
 zájmy o matematiku, literaturu, hudbu, výtvarná umění, herectví, přírodu aj. 
 trvalost zájmů 
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Vztah k učení a k práci 

 pečlivost 
 zájem o učení 
 zájem o manuální práci 
 spolupracuje se školou 
 životní cíl a zaměření 

 
 
 

Vztah k učitelům 

 uznává autoritu učitele a školy 
 přímost 
 úslužnost 
 ochota 
 uctivost 
 nebojácnost 
 poslušnost 

 
 
 
 

 
Vztah k lidem a ke spolužákům 

 společenskost 
 ochota pomoci 
 slušnost vystupování 
 něžnost 
 poddajnost 
 ústupnost – neústupnost 
 altruismus 
 důvěřivost 
 soucitnost 
 ohleduplnost 
 spravedlivost 
 neagresivní chování 
 soucitnost 

 
Extroverze-introverze 

 společenskost-uzavřenost 
 rád-nerad se stýká s druhými 
 uzavřenost-otevřenost 

 
 
 

Společenské způsoby a vystupování 

 zdvořilost 
 jemnost 
 takt 
 družnost 
 milé vystupování 
 ochota 
 úslužnost 
 osvojené návyky chování 

 
Zevnějšek 

 čistotnost 
 upravenost 
 vkusnost 
 skromnost-extrémnost zevnějšku 

 
 
 

Volní vlastnosti 

 vytrvalost 
 cílevědomost 
 snaživost (píle) 
 neústupnost při překonávání překážek 
 smysl pro povinnost 
 zodpovědnost 
 plnění povinností 
 dochvilnost 

 
Samostatnost 

 úkoly řeší samostatně 
 samostatnost v řešení životních situací (obstará nákup, zajistí vzkazy apod.) 

 
Smysl pro pořádek 

 pořádnost 
 úklid vlastních věcí 
 pečlivost při používání školních pomůcek 
 pečlivost v úpravě sešitů a knih 

 
Ctižádost 

 zvýšená-snížená 
 přiměřená (zdravá) 

 
Sebehodnocení 

 sebekritičnost 
 přeceňuje se-podceňuje se 

 
 
 
 

Nebojácnost 

 není trémistou 
 dovede oponovat názorům, s nimiž nesouhlasí 
 statečnost 
 dominace-submisivita 
 chce řídit druhé 
 chce organizovat 
 panovačnost 
 neústupnost-ústupnost 
 kompromisnost 
 tolerantnost 
 chce být veden 

 
 

 
Mravní vlastnosti 

 upřímnost 
 pravdomluvnost 
 otevřenost 
 smysl pro pravdu 
 smysl pro nestrannost 
 altruismus 
 dobré chování 
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 zodpovědnost 
 čestnost 
 zásadovost 
 ukázněnost 
 hrdost 
 svědomí 

 
 
 

Sociální aktivita 

 iniciativnost 
 společenské akce 
 průbojnost 
 zapojení do diskusí 
 hlásí se často při vyučování 
 navrhuje nové věci 

 
Motorika 

 pohybová obratnost celková 
 jemná koordinace pohybů prstů a rukou (zručnost) 
 má rád ruční práce 

 
Hodnocení chování: 
 

1. –  5.  ročník  
 

1 
 

 
2 

 
3 

  6. –  9.  ročník 
 

 velmi dobré 
 

 
 uspokojivé 

 
 neuspokojivé 

 
Hodnocení práce v zájmových útvarech:  
 

 
pracoval(a) úspěšně 

 

 
pracoval(a) 

 
 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
 

1. –  5.  ročník 
 

prospěl(a) 
 

 
neprospěl(a) 

 
6. –  9.  ročník 

 
prospěl(a) s vyznamenáním  

 

 
prospěl(a) 

 
neprospěl(a) 
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