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Škola pro radost
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Vzdělání je jako poklad na konci duhy.

1.4 Předkladatel: 

1.4.1 Škola:
Základní škola Hradištko, okres Praha-západ
Školní 33
252 09 Hradištko 
IČO: 71008233
IZO: 00241245
RED-IZO: 600053130

1.4.2 Ředitel:
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
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telefon 3: 731 473 938 (hospodářka – ved. provozního úseku)
telefon 4: 739 212 526 (ved. vychovatelka, družina)
telefon 5: 242 413 712 (sborovna hlavní budova)
telefon 6: 242 413 714 (sborovna pavilon 2016)
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1.5 Zřizovatel školy:

Obecní úřad Hradištko
Chovatelů 500
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1.5.1 Kontakty:
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1.1 Seznam použitých zkratek

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání
ŠVP – Školní vzdělávací program
ŠvP – Škola v přírodě
SPPG – speciální pedagogika, speciálně pedagogická péče
SPU – Specifické poruchy učení (a příp. chování – SPUCH)
IVP – Individuální vzdělávací plán
PLPP – Plán pedagogické podpory
ŽK – Žákovská knížka
ZŠ – Základní škola
PPP – Pedgogicko-psychologická poradna
SPC – Speciálně-pedagogické centrum
ICT – Informační a komunikační technologie (digitální)
Žák s SVP – Žák se speciálními vzdělávacími potřebami
PV – průřezová témata
EVVO – environmentální výchova
zkratky vyučovaných předmětů jsou uvedeny u učebního plánu
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2 Charakteristika školy a její priority

2.1 Úplnost a velikost školy

Základní škola Hradištko je škola venkovského typu, založená v roce 1875. Do roku
2012  fungovala  jako  malotřídní,  následně  jako  plně  organizovaná  škola  pouze
s 1. stupněm. Od 1. 9. 2014 navštěvují školu i žáci 2. stupně. Kapacita školy se od té
doby průběžně navyšuje. V roce 2016 byla dokončena stavba nového pavilonu a v
roce  2020  rekonstrukce  a  přístavba  původní  budovy,  díky  které  školu  může
navštěvovat cca 400 - 450 žáků.  Jako spádová slouží pro žáky druhého stupně ze
Slap, příp. další obcí. Přechodně je ve škole zřízena (příp. zřizována) přípravná třída.

2.2 Umístění školy

Škola je umístěna v obci Hradištko, ve výhodné poloze pro děti z okolních částí obce a
ostatních  obcí  –  Brunšov,  Pikovice,  Rajchardov,  Třebsín,  Závist,  Krňany,  ale  je
vyhledávanou školou i pro děti ze Štěchovic, Davle a Slap.

Obec Hradištko leží v oblasti soutoku řek Vltavy a Sázavy a zabírá poměrně rozsáhlé
území. Počet obyvatel za posledních několik let stoupl, stejně i počet narozených dětí
a tedy i počet žáků.

2.3 Materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky

Díky  úpravám  původních  prostor,  přístavbě  z  roku  2012  a  vybudování  nového
pavilonu  2016  a  rekonstrukci  a  nástavbě  z  roku  2020  disponuje  škola  18
plnohodnotnými kmenovými učebnami, 2 učebnami na tzv. „půlení“ a 1 místností pro
výuku v předmětu speciální  péče (tzv.  „poradnu“).  Ve zrekonstruované,  dříve tzv.
staré budově nyní hlavní budově se  nachází ještě  školní výdejna s jídelnou (pod MŠ
Hradištko).

S účinností od 1. 9. 2020 jsme přesídlili žáky 1. - 3. ročníku společně s družinou do
pavilonu z roku 2016. 

Škola nemá svou tělocvičnu. Na hodiny tělesné výchovy dochází žáci do prostor místní
TJ Slovan Hradištko nebo využívají školní zahradu či přilehlé okolí.

Prostorná školní zahrada je hlavní výhodou školy. Je orientována na jih a slouží jak
k relaxaci žáků, pro potřeby školní družiny, tak i k pořádání různých akcí.

Jako alternativa rozšíření prostorové kapacity má škola ve spolupráci se zřizovatelem
vyzkoušený  provoz  v  dočasně  postavených  buňkostavbách  na  školní  zahradě
(viz školní rok 2015/16). Škola a zřizovatel jsou připraveni operativně k tomuto řešení
opět přistoupit. 

Stravování  žáků se uskutečňuje díky spolupráci  se školní  kuchyní  místní  mateřské
školy.

2.4 Spolupráce s rodiči, místními i regionálními partnery, 
pedagogickou poradnou a jinými

Hlavním bodem komunikace s rodiči jsou třídní učitelé a vychovatelé. Rodiče (zákonní
zástupci)  mají  možnost  komunikovat  pomocí  elektronické  komunikace  (web  školy,
pracovní e-maily pracovníků), osobními konzultacemi a účastí na třídních schůzkách.

Hlavní  nástrojem  elektronické  komunikace  je  školní  informační  systém  (portál)
Edookit.  V něm mají rodiče, žáci  i  učitelé sledovat průběh vzdělávání a hodnocení
žáků, ale i akcí školy. Edookit též umožňuje vytváření kvízů a anket, či další způsoby
komunikace se školou prostřednictvím počítače či mobilních zařízení.
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Rodiče mají možnost účastnit se společných akcí pořádaných zpravidla u příležitosti
zahájení či ukončení roku nebo ku příležitosti svátků v roce (táboráky, besídky).

Rodiče se školou spolupracují  na různých projektech,  někteří  z rodičů zajišťují  pro
školy aktivity v rámci školy či školní družiny (sportovní aktivity, projektové dny).

V obci škola spolupracuje s místními spolky – Spolkem pro občanské záležitosti obce
(kulturní a sociální komise), Sdružením dobrovolných hasičů, Tělovýchovnou jednotou,
Spolkem myslivců. Partnerem v rámci obce je Mateřská škola Hradištko, se kterou
škola  připravuje některé společné projekty.  Samozřejmou je  spolupráce s obecním
úřadem, jeho pracovníky a zastupitelstvem v čele se starostou obce. 

V regionu se snaží škola navázat spolupráci se školami v okolí (Davle, Štěchovice).
Nově je významná spolupráce se školou ve Slapech, jejíž žáci ve větší míře docházejí
do naší školy.

Hlavním  partnerem  v oblasti  poraden  je  od  září  2017  detašované  pracoviště
Pedagogicko-psychologické poradny  pro Prahu-západ v Jílovém u Prahy, Šenflukova
220.  Z  minulých  let  zůstává  spolupráce  s  PPP  v  Mochovské,  Praha  9,  ale  škola
spolupracuje i s jinými poradnami, kupř. PPP pro Prahu 2 (Praha 2, Francouzská ul.),
Speciálně pedagogickým centrem v Kladně, či dalšími poradnami, kam docházejí žáci
přestupující z jiných škol.

V oblasti speciální pedagogiky se škola snaží navázat spolupráci s odborníky v okolí
(MFC  Stěchovice,  CSS  Hvozdy,  soukromí  SPPG).  V oblasti  dorostového  lékařství
spolupracujeme  s MUDr.  Renatou  Zachovou,  v oblasti  hygieny  dětí  a  mládeže  se
zástupci Krajské hygienické stanice, prac. pro Prahu-západ. 

V rámci  svých  odborných  předpokladů  je  škola  svým  žákům  a  jejich  zákonným
zástupcům schopna poskytnout konzultace v oblasti  pedagogického,  příp.  speciálně
pedagogického poradenství (učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence, příp.
kvalifikovaní speciální pedagogové).

Při  škole  funguje  tříčlenná  školská  rada,  která  má  pravomoci  přidělené  zákonem
č. 564/2005 Sb., tzv. školský zákon. Rada funguje nezávisle na škole a zabývá mj.
i připomínkami z řad pedagogů, zastupitelů i žáků a jejich zákonných zástupců, které
reprezentuje. Další tříleté funkční období bylo zahájeno v únoru 2015. 

2.5 Charakteristika pedagogického sboru

Ustanovení školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících předpokládají od
ledna  2015  plnou  kvalifikovanost  pedagogických  pracovníků.  V mezích  platných
předpisů jsou pedagogičtí  pracovníci plně kvalifikovaní, resp. si doplňují či  rozšiřují
vzdělání  v rámci  studia,  kterým  podmínky  kvalifikace  splňují.  Celkový  nedostatek
kvalifikovaných a odborně kvalitních pedagogických pracovníků však doléhá na naši
školu,  proto  je  snaha  naplnit  sbor  alespoň  lidmi  s  kladným  vztahem  ke  škole,
pedagogickou praxí a kladným přístupem k rozvoji komunitního vnímání úlohy školy.
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2.6 Projekty

Každý školní rok realizujeme několik projektů rozličně tematicky zaměřených. Obsah
projektů  vychází  z  kulturních  tradic,  momentální  nabídky  vzdělávacích  institucí  a
aktuálně  výchovně  vzdělávacích  potřeb  naší  školy.  Zpravidla  se  jedná  o  celoroční
i jednorázové  projekty  zaměřené  na  téma  sociální,  ekologické,  či  ve  vztahu
k nějakému předmětu, aj. Projektové aktivity mají vedle vzdělávací složky za cíl také
rozvoj  integrace  všech  žáků  v  rámci  společné  aktivity  bez  ohledu  na  specifické
vzdělávací potřeby. 

V letech 2012 – 2015  je škola zapojena do výzvy „EU peníze školám“ na rozvoj
inovativního a individualizovaného přístupu ke vzdělávání. 

V roce 2014 se škola zapojila do výzvy „Tablety do škol“, která má za úkol zejména u
pedagogů zvýšit  ICT gramotnost  a  zkušenosti  s novými  technologiemi.  Projekt  byl
předčasně ukončen z důvodu neposkytnutých dotací ze strany partnera, který měl za
úkol zajištění projektu pro školu.

V rámci mezinárodní spolupráce máme za sebou realizaci  projektu Edison-Aiesec –
týdenní pobyt a praxe mezinárodních studentů v naší škole v listopadu 2016.

V letech 2017-19 plánuje využití tzv. Šablon pro školy.

Škola  spolupracuje  s obcí  na  rozšíření  kapacity  a  získání  prostředků  z příslušného
dotačního titulu. 
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3 Charakteristika ŠVP

3.1 Zaměření školy

Škola je běžnou obecní základní školou. V současné době probíhá proces přeměny
školy  z původně  malotřídního  typu  na školu  plně  organizovanou  v rámci  prvního  i
druhého stupně. Ve výhledu i s možností několika paralelních tříd. 

Škola  do  roku  2014 pracovala  podle  ŠVP  pro  ZV „Tvořivá  škola  –  místo  pro
radost“.  Ten  vychází  z konceptu  tzv.  „Tvořivých  škol“  kladoucích  důraz  na
individualizovanou a  činnostní  výuku.   Koncept  tvořivých  škol  je  určen pouze  pro
systém výuky na prvním stupni a jako takový prochází celkovou revizí. 

Školní vzdělávací program, vznikající nově s rozvojem školy,  prochází od šk. roku
2014/15 postupným ověřováním v praxi a kontrolou kvalifikovaného nastavení všech
parametrů. Pro další školní roky se ŠVP bude rozvíjet společně s rozvojem zejména
druhého stupně. 

Škola  přistoupila  v rámci  transformace  k vypracování  nového  školního
vzdělávacího  programu,  který  svým  pojetím,  zejména  pak  v pedagogické  praxi
vychází z činnostního zaměření výuky. Od 1. září 2016 se všichni žáci vzdělávají podle
aktuálního ŠVP (tento). 

Škola poskytuje výchovu a vzdělávání všem zájemcům ze širokého spektra dětí
v obci Hradištko a okolních obcí. Výkony žáků se pohybují od slabších přes průměrné
až po výborné. Do základní školy Hradištko, okres Praha-západ se nekonají přijímací
zkoušky. Škola přijímá žáky ze spádové oblasti a další žáky dle aktuální kapacity školy
bez ohledu na aktuální specifické vzdělávací potřeby. 

Škola  si  ve  svém  pojetí  ŠVP  základá,  podobně  jako  u  „tvořivých  škol“,  na
činnostním charakteru vyučování, na příjemné atmosféře, na spolupráci s rodiči, na
podpoře a hledání cest ke vzdělávání všech žáků. 

Školní vzdělávací program prochází neustálým vyhodnocováním a aktualizacemi.
To je dáno zejména neustálým nárůstem žáků a potřeb a s tím spojeným personálním
rozvojem. V následujících letech je plánována hlubší revize. 

K 1. 9. 2020 jsou upraveny v ŠVP některé údaje. Zásadní změnou je zařazení
předmětu  Třídnická  hodina  z  disoponibilní  časové  dotace  (viz  popis  předmětu).
Zařazení nemá dopad na plnění výstupů v ostatních předmětech. 

K 1. 9. 2020 bylo upraveno: 

Rámcový učební plán – zapracována třídnická hodina.

Doplněn ŠVP pro přípravnou třídu. 

Aktualizovány některé faktické údaje (kapacita, přístavba atp.)
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Vzdělávací program Základní školy Hradištko, okres Praha – západ, koresponduje
se strategiemi stanovenými v RVP  ZV. 

Veškeré  strategie  mají  za  úkol  rozvoj  klíčových  kompetencí  žáků.  Základními
vlastními  strategiemi  je  budování  kvalitního  příjemného  prostředí,  otevřené
komunikace a navazování kvalitních vazeb mezi žáky a pedagogy. Dalšími jsou rozvoj
zaměstanců a pedagogů jako prostředek k hledání cest ke vzdělávání širokého spektra
žáků  školy  a  uplatňování  různých  metod  ve  výchovně-vzdělávacím  procesu.
Konkrétnější vzdělávací strategie a jejich popis je součástí jednotlivých vzdělávacích
předmětů.

Ve výčtu strategií školy jsou:

* analýza vzdělávacích požadavků a potřeb žáků

* analýza vzdělávacích možností školy

* analýza silných a slabých stránek školy, příležitostí a hrozeb (SWOT)

* stanovení priorit vzdělávacích oblastí

* rozvíjení silných stránek a příležitostí, odstraňování slabých stránek a hrozeb

* budování prostředí školy ve filozofii:

 žák s pozitivním přístupem k sobě i druhým, usilující o svůj rozvoj

 spolupracující rodič

 kompetentní a kreativní učitel

 kvalitní a funkční vzdělávací program

 rozvoj integrativního a inkluzivního vzdělávání a jejich pojetí  u žáků i
pracovníků školy

3.3 ŠVP zpracoval kolektiv pracovníků školy:

Koordinátoři ŠVP: O. Hynek, D. Fröhlichová, V. Stejskal

Zpracování vzdělávacího obsahu: Z.  Brožová,  R.  Čandová, B. Dvořáková,  J.
Dvořáková,  D.  Fröhlichová,   H. Hradilová,  O.  Hynek,   J.  Chadimová,  J.
Kopřivová, L. Kostečková, P. Kučerová, I. Maxová, P. Jenčková, R. Krupičková,
J. Just, P. Roušarová, V. Stejskal, P. Švábová, Z. Válová
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4 Klíčové kompetence

Klíčové  kompetence  představují  souhrn  vědomostí,  dovedností,  schopností,
postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.
Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně
sdílených  představ  o  tom,  které  kompetence  jedince  přispívají  k  jeho  vzdělávání,
spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.

Smyslem  a  cílem  vzdělávání  je  vybavit  všechny  žáky  souborem  klíčových
kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na vzdělávání na
dalších  školách  .  Osvojování  klíčových kompetencí  je  proces dlouhodobý a složitý,
který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním
vzdělávání  a  postupně  se  dotváří  v dalším  průběhu  života.  Úroveň  klíčových
kompetencí,  které  žáci  dosáhnou  na  konci  základního  vzdělávání,  nelze  ještě
považovat  za  ukončenou,  ale  získané  klíčové  kompetence  tvoří  neopomenutelný
základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají,
jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek
celkového procesu vzdělávání.  Proto k jejich utváření a rozvíjení  musí  směřovat a
přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

Ve  vzdělávacím  obsahu  RVP ZV  je  učivo  chápáno  jako  prostředek  k  osvojení
činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí
předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností
na úrovni klíčových kompetencí.

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení;
kompetence  k řešení  problémů; kompetence  komunikativní;  kompetence  sociální  a
personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.

4.1 Kompetence k učení

Škola vede žáky, aby na konci vzdělávání žák zvládal následující:

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

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

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

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

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

Škola vede žáky, aby na konci vzdělávání žák zvládal následující:

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

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

* samostatně  řeší  problémy,  volí  vhodné  způsoby  řešení;  užívá  při  řešení
problémů logické, matematické a empirické postupy

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

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

4.3 Kompetence komunikativní 

Škola vede žáky, aby na konci vzdělávání žák zvládal následující:

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

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

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

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

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

4.4 Kompetence sociální a personální 

Škola vede žáky, aby na konci vzdělávání žák zvládal následující:

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

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

* přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých
lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí,
říkají a dělají
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* vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru
a samostatný rozvoj; ovládá a řídí  svoje jednání  a chování  tak,  aby dosáhl
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

4.5 Kompetence občanské 

Škola vede žáky, aby na konci vzdělávání žák zvládal následující:

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

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

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

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

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

4.6 Kompetence pracovní

Škola vede žáky, aby na konci vzdělávání žák zvládal následující:

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

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

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

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

5.1 Systém výuky

Výuka  probíhá  na  prvním  a  druhém  stupni.  Jedná  se  o  systém  vzdělávání
„Základní škola“, který má devítiletý studijní cyklus.

Na prvním stupni se uskutečňuje v rámci 1. - 3. ročníku vzdělávání v 1. období, 
ve 4. - 5. ročníku vzdělávání dle výstupů stanovených pro 2. období.
Vzdělávání na druhém stupni se uskutečňuje v 6. - 9. ročníku s tím, že ročníky

byly obsazovány postupně od školního roku 2014/2015, kdy byl zahájen 6. ročník. 
Metody  a  formy  výuky  ŠVP  nestanovuje  závazně,  ale  nechává  velkou  míru

odpovědnosti  na vyučujícím, aby dosáhl stanovených cílů a kompetencí  u žáků. V
rámci  kontrolní  činnosti  (hospitace)  se  pak  posuzuje  přiměřené  využití  metod  -
vyprávění  učitele,  dovednostně-praktické  metody,  vysvětlování  (výklad)  učitele,
aktivizující  metody,  názorně-demonstrační  metody,  práce  s  textem,  komplexní
metody a rozhovoru – a forem – frontální, individuální, skupinové - práce. 

Žákům s různým typem specifických vzdělávacích potřeb je umožněno vzdělávání
dle vlastního „plánu pedagogické podpory“ nastaveného školou nebo  „individuálního
vzdělávacího  plánu“,  který  se  nastavuje  dle  doporučení  pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra. K tomu dochází vždy se souhlasem
zákonného zástupce žáka. 

Vzdělávací obsah je členěn dle jednotlivých předmětů, kde je rozepsán dále podle
jednotlivých  období  či  ročníků.  Každá  kapitola  (předmět)  je  individuálně
charakterizován, jsou uvedeny strategie a konkrétní obsah učiva či tématických celků,
příp. zařazení průřezových témat. 

Další  cizí  jazyk  je  povinný.  Žáci  prostřednictvím  zákonných  zástupců  volí  z
aktuální nabídky: zpravidla jde o německý jazyk, španělský jazyk, případně se zvažuje
ruský jazyk (aktuálně nezařazen).

5.2 Vyučované předměty a jejich zkratky

Český jazyk (Čj) – 1. až 9. ročník
Cizí jazyk: Anglický jazyk (Aj) - 3. až 9. ročník
Další cizí jazyk: 7. - 9. ročník – Německý jazyk (Nj) nebo Španělský jazyk (Šj)
Matematika (M) - 1. až 9. ročník
Informatika (Inf) - 3. až 6. ročník
Prvouka (Prv) - 1. až 3. ročník
Vlastivěda (Vl) - 4. až 5. ročník
Zeměpis (Z) – 6. - 9. ročník
Fyzika (F) – 6. - 9. ročník
Přírodověda (Př) - 4. až 5. ročník
Přírodopis (P) – 6. až 9. ročník
Hudební výchova (Hv) - 1. až 9. ročník
Výtvarná výchova (Vv) - 1. až 9. ročník
Tělesná výchova (Tv) - 1. až 9. ročník
Praktické činnosti (Pč) - 1. až 9. ročník
Výchova ke zdraví (Vzd) – 6. a 8. ročník
Dějepis (D) – 6. až 9. ročník
Občanská výchova (Ov) – 6. až 9. ročník
Chemie (Ch) – 8. až 9. 
Předmět speciální péče (SPPG) – 1. - 9. ročník, zařazuje se v rámci IVP na základě
doporučení PPP
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6 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 
znevýhodněním a žáků se sociálním znevýhodněním

6.1 Vymezení pojmu – žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Za  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  jsou  považováni  žáci  se
zdravotním  postižením  (tělesným,  zrakovým,  sluchovým,  mentálním,  autismem,
vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo
chování),  žáci  se  zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým
onemocněním  a  lehčími  zdravotními  poruchami  vedoucími  k poruchám  učení  a
chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně
kulturním  postavením,  ohrožení  sociálně  patologickými  jevy,  s nařízenou  ústavní
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků
řízení o udělení azylu).

6.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním a 
žáků se sociálním znevýhodněním

Žákům s různým typem specifických vzdělávacích potřeb je umožněno vzdělávání
dle vlastního „plánu pedagogické podpory“ nastaveného školou nebo  „individuálního
vzdělávacího  plánu“,  který  se  nastavuje  dle  doporučení  pedagogicko-psychologické
poradny  nebo  speciálně  pedagogického  centra.  K  tomu  dochází  vždy  na  žádost
zákonného  zástupce,  s  jeho  souhlasem,  příp.  na  základě  informování  zákonného
zástupce. 

Při  vzdělávání  těchto  žáků  na  naší  škole  kombinujeme  dostupné  speciálně
pedagogické postupy a současně přizpůsobujeme běžné metody. K rozvoji vnitřního
jejich potenciálu výrazně přispívá podnětné a vstřícné prostředí naší školy. Základní
znalosti z oblasti speciální pedagogiky má drtivá většina pedagogických pracovníků.
V rámci průběžného vzdělávání absolvujeme semináře, které nám pomáhají sledovat
nové trendy v oblasti vzdělávání žáků se specifickými potřebami učení. Se souhlasem
rodičů  spolupracujeme  s několika  odborníky  v  pedagogicko-psychologických
poradnách,  kam potřebné  děti  směrujeme.  Na  vypracování  IVP  se  podílí  zejména
třídní učitel  spolu s ostatními vyučujícími,  výchovným poradcem a příp. speciálním
pedagogem. Ve všech organizačních formách vzdělávání jsou těmto žákům vytvářeny
podmínky  pro  úspěšné  vzdělávání  a  uspokojování  jejich  speciálních  vzdělávacích
potřeb. Mezi tyto podmínky patří zejména:

* diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při
stanovování obsahu, forem a i metod výuky

* individuální nebo skupinová péče
* umožnění žákovi používat dostupné kompenzační a didaktické učební pomůcky,

speciální  učebnice a pracovní  sešity  a výukové programy přizpůsobené jeho
individuálním potřebám

* zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při  hodnocení
výsledků

* uplatňování zdravotních hledisek a respektování potřeb žáka
* podpora talentu a nadání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
* zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci s těmito žáky
* spolupráce s ostatními školami,  které mají  zkušenosti  se vzděláváním těchto

žáků
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* zvýšená  pozornost  pro  osvojení  českého  jazyka  a  seznámení  s českými
kulturními  zvyklostmi  a  tradicemi  v případě  práce  se  žákem  z odlišného
kulturního prostředí

* volba  předmětu speciální  péče  a  možnost  se  v  rámci  výuky  věnovat  pod
vedením  speciálního  pedagoga  či  jeho  asistenta  rozvoji  reedukace,  obsluhy
kompenzačních pomůcek, facilitace (volí se v rámci disponibilních hodin – místo
účasti v běžné hodině, probíhá na základě doporučení poradenského zařízení;
tzv. „nápravy“)

* úprava  vzdělávacího  obsahu   dle  minimální  doporučené  úrovně  výstupů  či
náhrada  vzdělávacího  oboru  jiným  v  rámci  podpůrných  opatření  (v  rámci
podpůrného opatření IVP)

* změna  minimální  časové  dotace  vzdělávacích  oblastí  stavoné  v  rámcovém
učebním plánu

6.3 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Mimořádně nadaní žáci, kteří dosahují výkonů nad rámec běžného průměru populace,
mají  své  specifické  vzdělávací  potřeby.  Pro  rozpoznání  a  rozvoj  jejich  nadání  má
základní vzdělávání zcela zásadní význam. 
Při  vzdělávání  mimořádně nadaných žáků se snažíme, aby způsob výuky vycházel
z principů  individualizace  a  vnitřní  diferenciace.  K tomu  nám  slouží  soubor
pedagogicko – organizačních úprav:

* intenzivní spolupráce s rodinou a odborníky
* individuální vzdělávací plány
* zadávání specifických úkolů
* zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
* vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech
* skupinová práce s možností volby na straně žáka

V době,  kdy tito  žáci  vstupují  do školy,  je pro ně důležité,  aby se stali  členy
komunity, do které paří vzhledem ke svému věku, a to i přesto, že tito žáci obvykle
snadněji komunikují s dospělými nebo staršími spolužáky. Je třeba vytvářet podmínky
pro to, aby se nadané dítě naučilo zacházet se svými specifickými schopnostmi, aby si
postupně se  zvyšováním sociální  vnímavosti  dobře  uvědomovalo  svoje  přednosti  i
nedostatky a upevňovalo tak svoje postavení ve skupině vrstevníků. 

Nastavení  poskytovaných služeb a vzdělávacích plánů probíhá obdobně jako u
žáků se zdravotním znevýhodněním/postižením. 

Zpravidla třídní učitel či výchovný poradce může posoudit žáka jako „nadaného“ a
společně se podílí na vytvoření individuálních podmínek žáka.
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7 Průřezová témata

Průřezová témata (uvedená v RVP ZV) tvoří povinnou součást základního vzdělávání.
Patří sem:   

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

Z možných způsobů zpracování průřezových témat preferuje ŠVP naplňování pomocí
třídních  či  školních  projektů.  Průřezová  témata  jsou  však  i  součástí  vzdělávání
v jednotlivých předmětech. Průřezová témata se tak objeví ve výuce určitě alespoň
jednou na prvním i druhém stupni. 

Rozpis zařazení PV dle tabulky na následující straně:
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7.1 Tabulka začlenění průřezových témat v jednotlivých předmětech

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání Prv Čj M

Sebepoznání a sebepojetí Prv Vzd

Seberegulace, seberealizace, 
sebeorganizace

M Pč Ov

Psychohygiena Prv Tv Tv Vzd

Kreativita Hv Vv Aj Vv

Sociální rozvoj

Poznávání lidí Prv Vl Ov

Mezilidské vztahy Prv Vl Vzd

Komunikace Čj Čj Čj Čj

Kooperace a kompetice Tv Tv Tv

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti

Prv Vzd

Hodnoty, postoje, praktická etika Prv D

Výchova demokratického občana (VDO)

Občanská společnost a škola Prv Aj, Vl D

Občan, občanská společnost a stát Aj Vl Ov

Formy participace občanů v politickém 
životě

Vl Vl D

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

Vl D
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Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

Evropa a svět nás zajímá Vl Aj

Objevujeme Evropu a svět Čj Aj, Vl Nj,Šj

Jsme Evropané Aj Aj Aj D

Multikulturní výchova (MKV)

Kulturní diference Aj, Vl D

Lidské vztahy Prv Vl Vzd

Etnický původ Př D

Multikulturalita Čj Vl Aj,Nj,Šj

Princip sociálního smíru a solidarity Z

Environmentální výchova (EV)

Ekosystémy Př Z

Základní podmínky života Prv Př Př Př

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí

Prv Vl Př
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Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mediální výchova (MDV)

Tématické okruhy receptivních dovedností

Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení

Čj Čj

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality

Inf Inf, Čj Z

Stavba mediálních sdělení Čj Inf

Vnímání autora mediálních sdělení Inf Čj

Fungování a vliv médií ve společnosti Inf D

Tématické okruhy produktivních dovedností

Tvorba mediálního sdělení Inf Čj

Práce v realizačním týmu Pč Pč

Vysvětlivky, zkratky:

Čj – Český jazyk, Aj – Anglický jazyk, Inf – Informatika, Vv – Výtvarná výchová, Hv – Hudební výchova, Tv – Tělesná výchova, Prv – 
Prvouka, Vl – Vlastivěda, Pč - Praktické činnosti, Ch – Chemie, FY – Fyzika, PŘ – přírodověda, přírodopis (dle stupně), Nj – Německý 
jazyk, Šj – Španělský jazyk
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8 Učební plán

8.1 Učební plán 1. stupně s účinností od 1. 9. 2020

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem hodin za
1. stupeň

Z toho disp.
čas.dotace

1. 2. 3. 4. 5.

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český jazyk a 
literatura

Český jazyk 9 8 7 7 8 39 6

Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3 3 9 -
Matematika a její aplikace  Matematika 4 5 5 5 5 24 4

Informační a komunikační techonologie  Informatika - - 1 1 - 2 1

Člověk a jeho svět  Prvouka 2 2 2 - - 6 2

 Přírodověda - - - 2 2 4 -
 Vlastivěda - - - 2 2 4 -

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 -

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7 -
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 -

 Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 -

 Disponibilní časová dotace  Třídnická hodina 1 1 1 3 3

 Předměty speciální péče (SPPG)  Předmět speciální péče dle PLPP/
IVP

dle PLPP/
IVP

dle PLPP/
IVP

dle PLPP/
IVP

dle PLPP/
IVP

dle PLPP/ IVP v rámci
disp. časové dotace

dle PLPP/ IVP v rámci
disp. časové dotace

Celková povinná týdenní dotace 20 21 25 26 26 118 16
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8.2 Učební plán 2. stupně  s účinností od 1. 9. 2020
Vzdělávací

oblast
Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem

hodin
Z toho disp.
čas.dotace

6. 7. 8. 9.

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český jazyk a 
literatura

Český jazyk 5 5 5 5 20 5

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 12 -

Další cizí jazyk Německý j., Španělský j. - 2 2 2 6 -

Matematika a její aplikace Matematika 5 5 5 5 20 5

Informační a komunikační technologie Informatika 1 - - - 1 -

Člověk a společnost Dějepis Dějepis 1 2 2 2 7 -

Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 1 4 -

Člověk a příroda Fyzika Fyzika 2 2 1 2 7 1

Chemie Chemie - - 2 2 4 1

Přírodopis Přírodopis 2 2 2 1 7 1

Zeměpis Zeměpis 2 1 2 2 7 1

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4 -

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 2 2 1 6 -

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 - 1 - 2 -

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 -

Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 - - 2 3 -

Disponibilní časová dotace Třídnická hodina 1 1 1 1 4 4

Předmět speciální péče (SPPG) Předmět speciální péče dle PLPP/
IVP

dle
PLPP/
IVP

dle
PLPP/
IVP

dle
PLPP/
IVP

dle PLPP/ IVP v
rámci disp. časové

dotace

dle PLPP/ IVP v
rámci disp. časové

dotace

Celková povinná týdenní dotace 29 29 32 32 122 18
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9 Učební osnovy – vzdělávací obsah

Učební osnovy jednotlivého předmětu jsou členěny následujícím způsobem: 
* Název vyučovacího předmětu a jeho zařazení v rámci RVP ZV
* Charakteristika jeho osnov pro 1. stupeň (je-li vyučován)
* Popisy pro 1. stupeň jsou dále členěny na 1. období: 1. – 3. ročník a 2. období: 4. a

5. ročník
* Osnovy v tabulce za celý 1. stupeň s vymezením cílů a učiva
* Osnovy předmětu pro výuku na 2. stupni (je-li vyučován)
* Osnovy v tabulce za celý 2. stupeň s vymezením cílů a učiva

9.1 Vyučovací předmět : Český jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Český jazyk

9.1.1Český jazyk na 1. stupni
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Český jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu 
a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 
Časově je předmět Český jazyk vymezen učebním plánem. 
Předmět je vyučován ve všech ročnících dle hodinových dotací.
V 1. ročníku vyučujeme podle „Genetické metody čtení“. Tím je dán všeobecný rozvoj v
oblasti čtení a psaní od počátků školních docházky. Od počátečních velmi jednoduchých
projevů v krátkých větách se postupně přechází ke složitějším formám ústního i písemného
jazykového vyjadřování. 
Při  výuce čtení  v tomto období  se snažíme prostřednictvím přiměřeně náročných textů
naučit žáky číst zřetelně a s porozuměním. Čtení využíváme i k poznávání světa - přírody a
života  lidí.  Vnímáním literatury  poznávají  děti  život  dospělých  a  rozšiřují  si  tak  životní
zkušenost, obohacují svůj citový život. 
Při  výuce  psaní  žáci  získávají  správné  psací  návyky,  dovednosti  a  základy  čitelného  a
úhledného rukopisu. 
Jazykovým vyučováním se děti také učí rozvíjet myšlení, třídit,  srovnávat a zobecňovat
jevy. 

b) vzdělávací strategie
Základní formy práce k rozvíjení klíčových kompetencí:
K rozvoji vyjadřovacích schopností receptivních i produktivních obou vzdělávacích obdobích 
využíváme:
– vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle obrázkové osnovy)
– rozhovory žáků k určitému tématu
– formulace otázek a odpovědí k danému tématu
– jednoduché popisy, např. z prvoučného– přírodovědného a vlastivědného učiva
– zpracováváme s dětmi „první knihy“ např.: o květinách, o ptácích aj., volně doplněné 
ilustracemi, výstřižky apod., využíváme i dětských knih a encyklopedií
-kultivujeme u dětí písemný i ústní jazykový projev za předpokladu vlastního vzorového 
příkladu
Všechny tyto složky jsou při výuce i v předmětech vzájemně prostoupeny a navazují.       
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c) Očekávané výstupy

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

1. období
žák
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i 
mimoškolních situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
 ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; 
kontroluje vlastní písemný projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý 
příběh

2. období
žák
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, 
podstatné informace zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj 
podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního 
záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle 
komunikační situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo 
písemný projev s  dodržením časové posloupnosti

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

1. období

žák

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje 
dlouhé a krátké samohlásky
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, 
vlastnost
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves
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ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 
výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí 
vhodné jazykové i zvukové prostředky
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po 
obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen 
osob, zvířat a místních pojmenování

2. období
žák
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a 
slova vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici 
označuje základ věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v 
souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
1. období
žák
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty 
přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních 
vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 
schopností

2. období
žák
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na 
dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchémm rozboru literárních textů používá elementární literární 
pojmy
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9.1.2Český jazyk na 2. stupni

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu: 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět  Český  jazyk  a  literatura  je  jedním  ze  samostatných  povinných  předmětů
vzdělávací  oblasti  Jazyk  a  jazyková  komunikace.  Předmět  je  tvořen  třemi  tematickými
celky – komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. V 6. až 9.
ročníku je vyučován v časovém rozmezí pěti hodin týdně.

b) vzdělávací strategie 
 seznamujeme žáky  s interpretací literárních děl naší i světové literatury
 pracujeme s učebnicí, s encyklopediemi, slovníky a internetem
 podporujeme skupinovou práci při osvojování si literárních pojmů
 využíváme referáty pro zdokonalování mluveného projevu
 zdokonalujeme písemný projev a pravopis
 snažíme se o rozvíjení a obohacování slovní zásoby
 klademe si otázky, diskutujeme, ulatňujeme vlastní názor, ale akceptujeme i názory 

druhých
 rozvíjíme spisovnou češtinu a komunikativní a vyjadřovací schopnosti

c) Očekávané výstupy

2. stupe  ň

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
žák
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v 
hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický 
postoj
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného 
textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na 
základě svých dispozic a osobních zájmů
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA
žák
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický         
i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
žák
ČJL-9-3-01  uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02  rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03  formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-04  tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie 
ČJL-9-3-05  rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06  rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede 
jejich výrazné představitele
ČJL-9-3-07  uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a 
světové literatuře
ČJL-9-3-08  porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i 
filmovém zpracování
ČJL-9-3-09  vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích
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9.2 Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace

9.2.1Matematika na 1. stupni 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace realizujeme 

ve všech ročnících základního vzdělávání.
Časově je vymezen učební plánem. 
Základem  osvojení  matematické  gramotnosti  jsou  aktivní  činnosti  typické pro  práci  s
matematickými objekty. Poskytujeme vědomosti a dovednosti potřebné    
v praktickém životě.
Klademe  důraz  na  důkladné  porozumění  základních  myšlenkových  postupů  a  pojmů
matematiky  a  jejich  základních  vztahů.  Žáci  si  postupně  osvojují  některé  pojmy,
algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Vzdělávací  obsah  vzdělávacího  oboru  Matematika  a  její  aplikace  je  rozdělen na  čtyři
tematické okruhy. 
V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni pomáháme žákům osvojit si
aritmetické  operace  v jejich  třech  složkách:  dovednost  provádět  operaci,  algoritmické
porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) 
a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Získávají číselné údaje
měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. 
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy
změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. Uvědomují si změny a
závislosti známých jevů. Tyto změny a závislosti žáci analyzují
z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je sami konstruují.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické
útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které
se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si  vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v
prostoru),  učí  se  porovnávat,  odhadovat,  měřit  délku,  obvod  a  obsah  (resp.  povrch  a
objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru 
a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z
běžných životních situací.
Důležitou  součástí  matematického  vzdělávání  jsou  Nestandardní  aplikační  úlohy  a
problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech  a dovednostech
školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy prolínají
všemi  tematickými  okruhy  v průběhu  celého  základního  vzdělávání.  Žáci  se  učí  řešit
problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit    
a  analyzovat  problém,  utřídit  údaje  a  podmínky,  provádět  situační  náčrty,  řešit
optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové
vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování 
a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný
počítačový  software,  určité  typy  výukových  programů)  a  používat  některé  další
pomůcky,  což umožňuje přístup k matematice i  žákům, kteří  mají  nedostatky v
numerickém  počítání  a  v  rýsovacích  technikách.  Zdokonalují  se  rovněž  v
samostatné a kritické práci se zdroji informací.

b) Výchovné a vzdělávací strategie
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 Vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů na základě aktivních 
činností.

 Klademe důraz na porozumění základním pojmům matematiky a jejich vzájemným 
vztahům.

 Rozvíjíme zkušenosti žáků s matematickým modelováním pomocí činností, kterými 
se žáci učí poznávat a nalézat situace, které dokáží matematicky popsat.

 Využíváme zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich.
 Vytváříme prostor pro aktivní projev žáka.
 Sestavujeme učební materiály pro rozšíření a zpestření probíraného učiva.
 Vedeme žáky k samostatnému myšlení.
 Klademe důraz na pozorné vnímání okolí.
 Měníme formy práce během hodiny i školního roku, v maximální míře používáme 

různé pomůcky.
 Motivujeme žáky vhodnými tématy z praktického života.

c) Očekávané výstupy

1. období 
Vzdělávací obsah 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
žák
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty 

v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03  užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
žák
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
žák
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a 
jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
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2. období 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
žák
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost 
sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané 
hodnoty
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné ose

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
žák
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
žák
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník 
a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary 
a   určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy – 2. období
žák
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné 
míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
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9.2.2Matematika na 2. stupni 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor: Matematika – povinný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 
Předmět  matematika  je  povinný předmět  ve  vzdělávací  oblasti  Matematika  a  její

aplikace. Předmět je tvořen tematickými celky – Číslo a proměnná; Závislosti,  vztahy a
práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru; Nestandartní aplikační úlohy a problémy.
Předmět  je  pro  svou  nezastupitelnou  roli  zařazen  v celém  základním  vzdělávání.
Z disponibilní časové dotace je doplněn tak, aby v každém ročníku měl 5 vyučovacích hodin
týdně. 

V předmětu matematika  si  žáci  osvojují  zejména početní  operace s různými  typy
čísel. Teoretické znalosti pak uplatňují při řešení konkrétních úloh.

b) Výchovné a vzdělávací strategie
 Pracujeme s učebnicí, pracovními sešity, pracovními listy, apod. a řešíme úlohy 

v nich uvedené
 Podporujeme skupinovou práci při jednoduchých pracích s modelovými výpočty 
 Rozvíjíme logické myšlení při řešení úloh
 Klademe si otázky, o kterých diskutujeme a na které se snažíme správně odpovědět
 Snažíme se uplatnit teoretické poznatky v praxi
 Rozvíjíme komunikativní a vyjadřovací schopnosti

c) Očekávané výstupy

ČÍSLO A PROMĚNNÁ
 žák
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve 
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek–část (přirozeným 
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky 
map a plánů
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než 
celek)
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž 
využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
žák
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává sobory dat
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
žák 
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných 

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

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-2-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a

k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-2-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků
M-9-2-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, 

určí osově a středově souměrný útvar
M-9-2-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich 

vlastnosti
M-9-2-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-2-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-2-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
M-9-2-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 

matematického aparátu

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
žák
M-9-4-01 užívá logickou úvahou a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a 

nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
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9.3 Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor:Cizí jazyk (Anglický jazyk)

9.3.1Anglický jazyk na 1. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu.

Podle učebního plánu má anglický jazyk tři hodiny ve třetí a čtvrté třídě a čtyři hodiny 
týdně v páté třídě.
Výuka probíhá třikrát týdně v učebnách jednotlivých tříd. Výjimečně se žáci  přesouvají do 
auly, máme–li na programu pohybové aktivity v angličtině. Výuka směřuje k dosažení 
stupně A1 evropského standardu, případně výše u nadaných žáků.

b) Výchovné a vzdělávací strategie
Seznamujeme žáky s důvody, proč se učit cizí jazyk, se základními slovy a frázemi, 
gramatikou. Používáme hravé formy, jazykolamy, básničky, písničky, krátké rozhovory a 
scénky.  Snažíme se v rozhovorech  navodit atmosféru „jako ve skutečnosti“. Orientace v   
běžných životních situacích (pozdrav, žádost, cestování, rodina, bydliště, škola).

c) Očekávané výstupy
1  .     o  bd  o      b  í  

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
žák 
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 
CJ-3-1-02  zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky 

setkal 
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu 
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 

pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

2  .     o  bd  o      b  í   

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
žák 
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností 
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a 

zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

MLUVENÍ 
žák 
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
žák 
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům 
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

PSANÍ 
žák 
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, 
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 

9.3.2Anglický jazyk na 2. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 

Při vyučování anglickému jazyku důraz je kladen na probuzení zájmu o jazyk jako
komunikační prostředek mezi národy Evropy i celého světa.Chuť u
it se angli
tině je podporována i tím, že ji žáci mohou využívat i při práci s po
íta
i.Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni domluvit se s cizincem v běžných situacích,
např. při náhodném setkání na ulici  a  při poskytování informací. Jejich zájem je
povzbuzován i  návštěvou divadelních představení v anglickém jazyce,  poslechem CD,
besedami s rodilými mluv
ími, korespondencí nebo ú
astí v jazykových soutěžích. Žáci si též uvědomují, že angli
tinu potřebují i pro další studium a někteří ji později využijí i v zaměstnání.
3. období navazuje na první stupeň a rozšiřuje znalosti a dovednosti žáka. Na konci
základní školy se má žák  jednoduchým způsobem domluvit v každodenních situacích,
má se gramaticky správně vyjadřovat, 
íst s porozuměním přiměřené texty a rozumět jednoduché a zřetelné konverzaci. Větší
znalost jazyka umožňuje žákům rozumět doplňkové 
etbě, navštěvovat náro
nější divadelní představení v anglickém jazyce, vést korespondenci, používat e-mail. To
vše  vede k většímu zájmu o cizí jazyk a  k posílení snahy získávat další jazykové
znalosti. Cílem výuky jazyka je však i celkový osobnostní rozvoj.
Anglický jazyk je vyu
ován v 6.- 9. ro
níku, tři hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách s použitím běžných pomůcek – u
ebnice,pracovními  sešity,  výukovými  časopisy, CD, DVD, internetem atd. Dle
aktuálních témat zařazujeme individuální 
i skupinové aktivity (individual work, pair work, group work)
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b) Výchovné a vzdělávací strategie
 Probouzíme v žácích zájem o studium cizího jazyka. 
 Zabezpe
 ujeme výuku žáků mimořádně nadaných zadáváním náro
 nějších úkolů, např.poslech jazykově náro
 nější nahrávek, 
 etba doplňkových textů.
 Upozorňujeme na důležité aspekty a odlišnosti struktury cizího jazyka.
 Neustále opakujeme probraná témata, umožňujeme žákům využívat
osvojené dovednosti napříč probíranými okruhy. Přiměřeně rozvíjíme jednotlivé
složky jazyka – listening, speaking, reading. writing.
 Připravujeme žáky, aby na konci 2. stupně dosáhli úrovně A2 dle Spole
 ného evropské referen
 ního rámce jazyků – na základě svých individuálních dispozic.
 Žáci si během výuky uvědomují, že angli
 tina je mezinárodní jazyk, s jehož znalostí se mohou dohovořit s lidmi na
celém světěŽáci si uvědomují vzájemný vliv evropské kultury a jazyků, zvláště pak
pronikání angli
 tiny i do 
 eského jazyka v oblasti sportu, po
 íta
 ové terminologie apod.

c) Očekávané výstupy

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
žák 
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li 
pronášeny pomalu a zřetelně 
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 
konverzace, který se týká osvojovaných témat 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
žák 
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované 
informace 

MLUVENÍ 
žák 
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích 
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších 
osvojovaných tématech 
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 

PSANÍ 
žák 
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CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat 
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

9.4 Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Charakteristika vyučovacího předmětu

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 
    
    Vyučovací  předmět  prvouka  je  časově  vymezen  učební  plánem.  Je  vyučován
v kmenových  třídách,  případně  na  tematicky  zaměřených  vycházkách  do okolí  školy  či
exkurzích.
Obsah předmětu prvouka je stavěn na dosavadních zkušenostech žáků. Upevňuje poznatky
dětí  o  jejich  rodině,  domově (obci),   lidské  společnosti  a  o  přírodě,  navazuje  na ně a
rozšiřuje je nově nabytými vědomostmi a dovednostmi. Prvouka rozvíjí povědomí žáků o
čase, buduje správné návyky v oblasti zdraví a jeho prevence. V neposlední řadě se věnuje
primární prevenci   sociálně patologických jevů a nácviku chování v různých modelových
krizových situacích. 
V tomto období výuka vychází především z regionálních přírodních a společenských jevů,
aby byla co nejblíže zkušenostem žáků. Žáci pozorují a pojmenovávají vztahy mezi různými
přírodními či společenskými jevy, na jejichž základě si formují celkovou představu o světě
kolem nich. 
Díky řadě mezipředmětových vztahů  jsou  do  výuky zařazovány menší  projekty,  výuku
vhodně doplňují audiovizuální pomůcky, vycházky, exkurze a besedy. 

b) Výchovné a vzdělávací strategie
    Učivo  prvouky  vyvozujeme  z  předchozích  zkušeností  žáků.  Nepředkládáme  žákům
hotové poznatky, ale snažíme se, aby na základě vlastního pozorování, práce s podpůrným
didaktickým materiálem, kooperace a komunikace mezi sebou, došli samostatně k novým
poznatkům.  Skupinovými  pracemi  vedeme  žáky  k tomu,  aby  využívali  nejen  svých
zkušeností,  ale  aby  si  vzájemně  předávali  poznatky  daného  tématu.  Postupně
seznamujeme žáky s rozličnými  studijními  materiály  a  různými způsoby zaznamenávání
zjištěných informací.

c) Očekávané výstupy

1. období 
Vzdělávací obsah 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
žák:
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené
místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
ČJS-3-1-02 začlení  svou  obec  (město)  do  příslušného  kraje  a  obslužného  centra  ČR,
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost 
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LIDÉ KOLEM NÁS 
žák:
ČJS-3-2-01  rozlišuje  blízké  příbuzenské  vztahy  v  rodině,  role  rodinných  příslušníků  a
vztahy mezi  nimi,  projevuje toleranci  k  přirozeným odlišnostem spolužáků i  jiných lidí,
jejich přednostem i nedostatkům 
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

LIDÉ A ČAS 
žák:
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
žák:
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích 
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady
výskytu organismů ve známé lokalitě 
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
žák:
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s
využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví 
ČJS-3-5-02  rozezná  nebezpečí  různého  charakteru,  využívá  bezpečná  místa  pro  hru  a
trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která
je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek 
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
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9.5 Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Charakteristika vyučovacího předmětu

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Navazuje
na vyučovací  předmět prvouka,  v  mnohém ho prohlubuje a  rozšiřuje.  Zaměřuje se  na
rozvoj  žákovských  vědomostí  a  dovedností  spojených  s  poznáváním  přírody  a  jejich
zákonitostí,  člověka  a světa, ve kterém lidé žijí a pracují. Žáci jsou vedeni tak, aby si
utvářeli  kladný vztah k přírodě,  ke svému zdraví,  zdravému způsobu života a ochraně
životního prostředí.

Charakter  předmětu  je  činnostní,  což  předpokládá  provádění  pokusů,  pozorování,
modelových situací,  spojování  vlastních  zkušeností  s  osvojovanými  poznatky,  používání
názorných pomůcek, práci v týmu a diskuzi. Ve velké míře se projevují mezipředmětové
vztahy s výukou českého jazyka, matematiky, vlastivědy, praktických činností a výtvarné
výchovy.

Vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů: 
- místo, kde žijeme,
- lidé kolem nás,
- lidé a čas,
- rozmanitost přírody,
- člověk a jeho zdraví.

Předmět přírodověda je vyučován ve 4. a 5. ročníku, časová dotace činí 2 hodiny týdně.
Výuka je realizována v kmenových třídách, na školní zahradě, časté jsou také vycházky do
přírody. Využívají se exkurze a besedy, žáci si připravují referáty, pracují s encyklopediemi,
vytvářejí projekty. V hodinách je využívaná také moderní technika, např. počítače, internet
a dataprojektor.

b) Výchovné a vzdělávací strategie

 vedeme žáky k poznávání přírodních zákonitostí při aktivních a tvůrčích činnostech
 podporujeme činnostní učení: zadáváme modelové situace při řešení různých úkolů,

vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací, k rozhodování v různých situacích,
zjišťování  poznatků  formou  pokusů  a  pozorování,  používáme  názorné  pomůcky,
obrazový materiál a moderní techniku jako počítače, internet, dataprojektor

 využíváme mezipředmětové vztahy
 rozvíjíme u žáků kladný vztah k přírodě, k lidským výtvorům, k lidem i k sobě
 snažíme se  u  žáků vyvolat  zájem o sledování  vlivu  lidské  činnosti  na  přírodu a

hledání možností, jak přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí
 klademe důraz na komunikaci a spolupráci
 dáváme žákům příležitost vyjádřit vlastní myšlenky, obhájit si je a vyslechnout si

také kritiku
 pěstujeme u žáků schopnost objektivně hodnotit sebe sama i druhé
 podporujeme u žáků samostatné a sebevědomé vystupování
 rozvíjíme u žáků smysl pro zodpovědnost za své zdraví a bezpečnost, informujeme je

o preventivním chování, jak se dá nemocem a úrazům předcházet

ŠVP ZŠ 38 ZŠ Hradištko, PZ



 vedeme žáky ke slušnému chování, vzájemné úctě a toleranci k lidem, se kterými se
setkávají

 oceňujeme úspěšnost žáků při řešení různých problémů

c) Očekávané výstupy

2. období 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
žák
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 
ČJS-5-1-03 rozlišuje  mezi  náčrty,  plány a základními typy map; vyhledává jednoduché
údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým  způsobem  posoudí  jejich  význam  z  hlediska  přírodního,  historického,
politického, správního a vlastnického 
ČJS-5-1-05 zprostředkuje  ostatním zkušenosti,  zážitky  a zajímavosti  z  vlastních  cest  a
porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

LIDÉ KOLEM NÁS 
žák 
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

LIDÉ A ČAS 
žák 
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení  minulosti;  zdůvodní  základní  význam chráněných částí  přírody,  nemovitých  i
movitých kulturních památek 
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti  a
současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 

LIDÉ A ČAS 
žák 
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení  minulosti;  zdůvodní  základní  význam chráněných částí  přírody,  nemovitých  i
movitých kulturních památek 
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti  a
současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
žák
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 
ČJS-5-4-02 vysvětlí  na  základě  elementárních  poznatků  o  Zemi  jako  součásti  vesmíru
souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 
ČJS-5-4-03 zkoumá  základní  společenstva  ve  vybraných  lokalitách  regionů,  zdůvodní
podstatné  vzájemné  vztahy  mezi  organismy  a  nachází  shody  a  rozdíly  v  přizpůsobení
organismů prostředí 
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ČJS-5-4-04 porovnává  na  základě  pozorování  základní  projevy  života  na  konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché
klíče a atlasy 
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu 

Člověk a jeho zdraví
žák
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu života 
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a
po jeho narození 
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních
potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 
ČJS-5-5-04 uplatňuje  účelné  způsoby  chování  v  situacích  ohrožujících  zdraví  a  v
modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 
ČJS-5-5-05 předvede  v  modelových  situacích  osvojené  jednoduché  způsoby  odmítání
návykových látek 
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou 
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou
pomoc 
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 
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9.6 Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Charakteristika vyučovacího předmětu 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověka jeho svět RVP

ZV.  Navazuje  na  vyučovací  předmět  prvouka.  Žáci  získávají  základní  poznatky  o
významných zeměpisných, společenských, historických a kulturních okolnostech lidského
života. 

Vzdělávací  obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří  základy pro vyučovací
předměty: zeměpis,  dějepis,  občanská výchova a  výchova ke zdraví  na druhém stupni
základní školy. Vzdělávací obsah je členěn do tří základních tematických okruhů:

- Místo, kde žijeme
- Lidé kolem nás
- Lidé a čas
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci seznamují se základními poznatky o

krajině,  poznávají  své  nejbližší  okolí  a  získávají  ucelené  informace  o  České  republice,
Evropě a okrajově i  o  ostatních  světadílech.  Učí  se pracovat  s mapami  a orientovat  se
v terénu.  V  tematickém  okruhu  Lidé  kolem  nás  žáci  poznávají  lidskou  činnost  a  její
souvislost  s přírodními  podmínkami  a  naopak  poznávají,  jak  se  charakter  krajiny  mění
v závislosti  na činnosti  lidí.  Dále se žáci  seznamují s různými lidskými kulturami, učí se
orientovat se v právech a povinnostech člověka a v problémech, které provázejí soužití lidí.

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějinách a v čase. Učí se
poznávat, jak události postupují v čase, jak jedna událost ovlivní událost další, jak lidský
život a věci podléhají změnám. 

Žáci se učí si vážit duchovních a kulturních hodnot svého národa, učí se kriticky a
zároveň s pokorou přijímat milníky našich dějin. 

Vyučovací předmět se vyučuje ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá
převážně  v kmenových  třídách,  významná  část  výuky  i  mimo  budovu  školy:  návštěva
krajského města, exkurze do muzeí a na výstavy, návštěva kulturních památek, tematické
vycházky po okolí.

Pomůcky  ve  vyučovacím  předmětu  Vlastivěda  jsou:  učebnice  a  pracovní  sešit
(nakladatelství  SPN),  mapy,  buzoly,  atlasy,  encyklopedie,  různé dějepisné  a  zeměpisné
publikace.

b) Výchovné a vzdělávací strategie

 vedeme žáka k pochopení historických, společenských a zeměpisných souvislostí
 zadáváme žákům zajímavé úkoly, vytváříme soutěže, kvízy, projekty, podporujeme 

činnostní učení
 umožňujeme žákovy spolupodílet se na vytváření hodnotících kritérií, pravidlech 

chování
 podporujeme žáky v prozkoumávání odlišných názorů od jejich vlastních, v chápání 

individuálních rozdílů
 vedeme žáky k objektivnímu hodnocení výsledků práce jiných i k sebehodnocení, ke 

konstruktivní kritice sebe i druhých
 klademe důraz na komunikaci, týmovou práci a vzájemnou toleranci při spolupráci 
 motivujeme žáky ke kladení otázek
 seznamujeme žáky s nejvýznamnějšími 
 vedeme žáky k samostatnému vyhledávání, získávání a třídění informací 

z dostupných zdrojů
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 zadáváme různě diferenciované úkoly podle aktuálních možností jednotlivých žáků, 
umožňujeme tím žákům poznat, že každá část celku je důležitá

 snažíme se u žáků vyvolat zájem o historii i o současnou společenskou situaci, o 
společenské události a s tím spojené i významné osobnosti a kulturní bohatství vlasti

 oceňujeme úspěšnost žáků při řešení problémů
 využíváme mezipředmětové vztahy, zejména při hodinách českého jazyka a 

literatury, přírodovědy, výtvarné výchovy a při pracovních činnostech

c) Očekávané výstupy
MÍSTO, KDE ŽIJEME 
žák
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 
ČJS-5-1-03 rozlišuje  mezi  náčrty,  plány a základními typy map; vyhledává jednoduché
údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí

LIDÉ KOLEM NÁS 
žák 
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým  způsobem  posoudí  jejich  význam  z  hlediska  přírodního,  historického,
politického, správního a vlastnického 
ČJS-5-1-05 zprostředkuje  ostatním zkušenosti,  zážitky  a zajímavosti  z  vlastních  cest  a
porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam 
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí
svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení 
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a
která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 
ČJS-5-2-04 orientuje  se  v  základních  formách  vlastnictví;  používá  peníze  v  běžných
situacích,  odhadne  a  zkontroluje  cenu  nákupu  a  vrácené  peníze,  na  příkladu  ukáže
nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí,  proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy 
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

LIDÉ A ČAS 
žák 
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi
ději a mezi jevy 
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení  minulosti;  zdůvodní  základní  význam chráněných částí  přírody,  nemovitých  i
movitých kulturních památek 
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti  a
současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na
našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 
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9.7 Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Zeměpis – povinný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 
Předmět zeměpis je jedním ze samostatných povinných předmětů vzdělávací oblasti Člověk
a příroda. Vzdělávací obsah zeměpisu má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v
zájmu  zachování  celistvosti  oboru  umístěn  celý  v této  vzdělávací  oblasti.  Zeměpisné
vzdělávání umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života
lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve
světě.  
Předmět  je  tvořen  sedmi  tematickými  celky  –  geografické  informace,  zdroje  dat,
kartografie a topografie; přírodní obraz Země; regiony světa; společenské a hospodářské
prostředí; životní prostředí; Česká republika; terénní geografická výuka; praxe a aplikace.
Jako samostatný předmět je vyučován od 6. ročníku v časové dotace 2 hodiny týdně, v 9.
ročníku 1 hodina týdně. Významně přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků 

b) Výchovné a vzdělávací strategie    
  Zabýváme se  souvislostmi  mezi  činnostmi  lidí  a  stavem přírodního  a  životního
prostředí

 Seznamujeme žáky s jednoduchými zeměpisnými jevy na základě pozorování okolí
 Pracujeme s učebnicemi, mapami, atlasy a dalšími pomůckami
 Podporujeme skupinovou práci při jednoduchých projektových pracích s modelovými 

výstupy 
 Rozvíjíme logické myšlení při řešení úloh
 Zkoumáme a pozorujeme přírodní a zeměpisné jevy
 Klademe si otázky, o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv

i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku a o kterých pak 
diskutujeme a snažíme se na ně odpovědět

 Snažíme se uplatnit teoretické poznatky v praxi
 Rozvíjíme komunikativní a vyjadřovací schopnosti

c) Očekávané výstupy

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
žák 
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s
ostatními tělesy sluneční soustavy 
Z-9-2-02 prokáže  na  konkrétních  příkladech  tvar  planety  Země,  zhodnotí  důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů 
Z-9-2-03 rozlišuje  a  porovnává  složky  a  prvky  přírodní  sféry,  jejich  vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na
přírodu a na lidskou společnost 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
žák 
Z-9-1-01 organizuje  a  přiměřeně  hodnotí  geografické  informace  a  zdroje  dat  z
dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších
informačních zdrojů 
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Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii 
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich
určité pravidelnosti,  zákonitosti a odlišnosti,  jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině 
Z-9-1-04 vytváří  a  využívá  osobní  myšlenková  (mentální)  schémata  a  myšlenkové
(mentální)  mapy  pro  orientaci  v  konkrétních  regionech,  pro  prostorové  vnímání  a
hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

REGIONY SVĚTA
žák 
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů světa 
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
Z-9-3-03 porovnává  a  přiměřeně  hodnotí  polohu,  rozlohu,  přírodní,  kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových)
států 
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou
nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
žák 
Z-9-4-01 posoudí  na přiměřené  úrovni  prostorovou  organizaci  světové  populace,  její
rozložení,  strukturu,  růst,  pohyby a  dynamiku  růstu  a  pohybů,  zhodnotí  na vybraných
příkladech mozaiku multikulturního světa 
Z-9-4-02 posoudí,  jak přírodní podmínky souvisejí  s funkcí  lidského sídla,  pojmenuje
obecné základní geografické znaky sídel 
Z-9-4-03 zhodnotí  přiměřeně  strukturu,  složky  a  funkce  světového  hospodářství,
lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských
aktivit 
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných
a odlišných znaků 
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny
a politické problémy v konkrétních světových regionech 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
žák 
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje
na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 
Z-9-5-02 uvádí  konkrétní  příklady přírodních  a  kulturních  krajinných složek a prvků,
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 
Z-9-5-03 uvádí  na  vybraných  příkladech  závažné  důsledky  a  rizika  přírodních  a
společenských vlivů na životní prostředí 

ČESKÁ REPUBLIKA
žák 
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy 
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům 
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu 
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Z-9-6-04 lokalizuje  na  mapách  jednotlivé  kraje  České  republiky  a  hlavní  jádrové  a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 
Z-9-6-05 uvádí  příklady  účasti  a  působnosti  České  republiky  ve  světových
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
žák 
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny 
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 
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9.8 Vyučovací předmět: Informatika

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 

Charakteristika vyučovacího předmětu

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 

Podle RVP pro ZV je předmět vyučován na prvním i druhém stupni 1 vyuč. hodinou týdně. 

Pro výuku používáme zařízení pořízené v roce 2012, které postupně rozvíjíme. Pro výuku
slouží původní počítačová místnost ve staré budově. Vzhledem k celkové dotaci výuky ve
škole  učí  předmět  vždy  pedagog  splňující  nejlepší  předpoklady  pro  výuku  v rámci
pedagogického sboru. 

b) Výchovné a vzdělávací strategie

V předmětu informatika žáky seznamujeme s důležitostí správného využívání informačních
technologií,  vedeme  žáky  ke  kritickému  přístupu  k informacím  poskytovaných
prostřednictvím  internetu,  seznamujeme  žáky  se  základními  funkcemi  počítače  a
počítačových  aplikací,  zejména  tzv.  kancelářského  balíku,  trénujeme  práci  s myší,
seznamujeme  s novými  postupy  a  technologiemi.  Dbáme  na  používání  zabezpečených
zdrojů a vedeme k obezřetnému a bezpečnému používání internetu. Vysvětlujeme rizika
spojená s poskytováním citlivých údajů prostřednictvím virtuálních sítí  a snadné zneužití
sociálních sítí atp. 

c) Očekávané výstupy

9.8.1Informatika na 1. stupni

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 
žák 
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie 
ICT-5-1-02 respektuje  pravidla  bezpečné  práce  s  hardwarem i  softwarem a  postupuje
poučeně v případě jejich závady 
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
žák 
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
žák 
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 
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9.8.2Informatika na 2. stupni

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
žák 
ICT-9-1-01 ověřuje  věrohodnost  informací  a  informačních  zdrojů,  posuzuje  jejich
závažnost a vzájemnou návaznost 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
žák 
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací 
ICT-9-2-02 uplatňuje  základní  estetická  a  typografická  pravidla  pro  práci  s  textem  a
obrazem 
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví 
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji 
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě 
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9.9 Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Umění a kultura
9.9.1Hudební výchova na 1. stupni
Charakteristika vyučovacího předmětu

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět hudební výchova je časově vymezen učební plánem. Je vyučován

v kmenových třídách nebo v místnosti vybavené pro výuku hudební výchovy.
V předmětu  se  kombinují  činnosti  vokální,  instrumentální,  hudebně  pohybové  a

poslechové. Těžištěm hudební výchovy je zpěv. Vycházíme z dětských říkadel a písní, na
kterých  děti  nacvičují  základní  hudební  dovednosti  (vokální,  rytmické,  pohybové  a
instrumentální), které jsou úměrně věku a individuálním schopnostem žáků rozvíjeny. 

b) Výchovné a vzdělávací strategie
Vedeme  žáky  především  k radosti  z vlastní  interpretace  písní,  jejich  pohybovému  i

vokálnímu zpracování. Dáváme prostor jejich kreativitě a hudební fantazii.  Podporujeme
rozvoj individuálních hudebních dovedností. Podporujeme v  žácích hudební vnímavost a
vedeme je k pozitivnímu přijímání hudby. Vytváříme bezpečnou a podnětnou atmosféru
tak, aby se nikdo nebál své hudební schopnosti prezentovat před ostatními.

c) Očekávané výstupy

1. období 

žák 
HV-3-1-01 zpívá  na  základě  svých  dispozic  intonačně  čistě  a  rytmicky  přesně  v
jednohlase 
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem 
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 
HV-3-1-04 reaguje  pohybem  na  znějící  hudbu,  pohybem  vyjadřuje  metrum,  tempo,
dynamiku, směr melodie 
HV-3-1-05 rozlišuje  jednotlivé  kvality  tónů,  rozpozná  výrazné  tempové  a  dynamické
změny v proudu znějící hudby 
HV-3-1-06 rozpozná  v  proudu  znějící  hudby  některé  hudební  nástroje,  odliší  hudbu
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

2.     období
žák 
HV-5-1-01 zpívá  na  základě  svých  dispozic  intonačně  čistě  a  rytmicky  přesně  v
jednohlase  či  dvojhlase  v  durových  i  mollových  tóninách  a  při  zpěvu  využívá  získané
pěvecké dovednosti 
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 
HV-5-1-03 využívá  na  základě  svých  hudebních  schopností  a  dovedností  jednoduché,
popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní 
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební improvizace 
HV-5-1-06 rozpozná  v  proudu  znějící  hudby  některé  z  užitých  hudebních  výrazových
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 
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HV-5-1-07 ztvárňuje  hudbu  pohybem  s  využitím  tanečních  kroků,  na  základě
individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

9.9.2Hudební výchova na 2. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět hudební výchova je časově vymezen učební plánem. Je vyučován

v kmenových třídách nebo v místnosti vybavené pro výuku hudební výchovy.
V předmětu  se  kombinují  činnosti  vokální,  instrumentální,  hudebně  pohybové  a

poslechové. Těžištěm hudební výchovy je zpěv. Vycházíme z dětských říkadel a písní, na
kterých  děti  nacvičují  základní  hudební  dovednosti  (vokální,  rytmické,  pohybové  a
instrumentální), které jsou úměrně věku a individuálním schopnostem žáků rozvíjeny. 

b) Výchovné a vzdělávací strategie
Vedeme  žáky  především  k radosti  z vlastní  interpretace  písní,  jejich  pohybovému  i

vokálnímu zpracování. Dáváme prostor jejich kreativitě a hudební fantazii.  Podporujeme
rozvoj individuálních hudebních dovedností. Podporujeme v  žácích hudební vnímavost a
vedeme je k pozitivnímu přijímání hudby. Vytváříme bezpečnou a podnětnou atmosféru
tak, aby se nikdo nebál své hudební schopnosti prezentovat před ostatními.

c) Očekávané výstupy

žák 
HV-9-1-01 využívá  své  individuální  hudební  schopnosti  a  dovednosti  při  hudebních
aktivitách 
HV-9-1-02 uplatňuje  získané  pěvecké  dovednosti  a  návyky  při  zpěvu  i  při  mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 
HV-9-1-03 reprodukuje  na  základě  svých  individuálních  hudebních  schopností  a
dovedností  různé motivy,  témata i  části  skladeb,  vytváří  a  volí  jednoduché doprovody,
provádí jednoduché hudební improvizace 
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů 
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu 
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky
a  charakteristické  sémantické  prvky,  chápe  jejich  význam v  hudbě  a  na  základě  toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností  a získaných vědomostí  slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami 
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 
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9.10 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova

9.10.1 Výtvarná výchova na 1. stupni 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 
Vyučovací  předmět  Výtvarná  výchova  vychází  ze  vzdělávací  oblasti  Umění  a  kultura.
Předmět umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa, poznávání vnitřního světa,
vyjadřování emocí. Předmět výtvarná výchova kultivuje schopnosti žáků vnímat svět kolem
sebe, objevuje a rozvíjí estetické hodnoty. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili
potřebné  výtvarné  dovednosti  a  techniky,  rozvíjeli  svoji  přirozenou  potřebu  vlastního
výtvarného vyjádření, svoji fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu.

Výtvarná výchova je založena na tvůrčích činnostech – jednak na tvorbě vlastní, ale i na
interpretaci  cizího  uměleckého  díla.  K realizaci  výtvarného  díla  žáků  nabízí  Výtvarná
výchova  vizuální  obrazné  prostředky  nejen  tradiční  a  ověřené,  ale  i  nově  vznikající
v současném výtvarném umění. Tvůrčími postupy jsou žáci vedeni k odvaze a chuti uplatnit
vlastní procesy tvorby a vyjádřit tak vlastní prožitky a invence.

Výtvarná výchova je povinný předmět, který se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ.
Jeho týdenní časová dotace činí v 1., ročníku 1 hodinu týdně, 2., a 3. ročníku 2 hodiny
týdně a ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Ve výuce v 1. vzdělávacím období (1. – 3.
ročník) převládají  hravé výtvarné činnosti a experimentování, ve 2. období (4. – 5. ročník)
přecházejí žáci k uvědomělejší výtvarné práci.
Výuka je realizována v kmenových třídách, kde jsou i výsledné produkty výtvarné práce
žáků vystavovány a plní tak funkci estetickou i motivační.

Pomůckami ve výtvarné výchově jsou standardní výtvarné potřeby. Výuku doplňujeme  o
práci s netradičním materiálem (např. výtvarné zpracování odpadu) a práci  s přírodninami.

b) Výchovné a vzdělávací strategie
 rozvíjíme schopnosti žáků vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečnou možnost 
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům ve společnosti
 vedeme žáky k chápání umění a kultury jako nezbytné součásti lidského života
 seznamujeme žáky s různými uměleckými formami, technikami, materiály a 
nástroji
 při výuce vytváříme vhodné pracovní prostředí a žáky systematicky vedeme 
k plnění svých pracovních povinností a k vytváření vhodných pracovních návyků 
(jako je např. dokončení práce, splnění daného úkolu, rozplánování si pracovního 
postupu, úklid pracovní plochy atd.)
 pěstujeme v žácích estetické cítění a vkus 
 vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu a k překonávání životních 
stereotypů
 podporujeme netradiční a osobitá řešení 

 umožňujeme žákům pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat 
závěry

 vedeme žáky k sebeúctě a tím i k úctě ke svému okolí, toleranci k výtvarným 
počinům jiných

 ukazujeme žákům krásu lidového umění a důležitost jeho zachování
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 komunikujeme s žáky o tolerantním přístupu k různorodým kulturním 
hodnotám současnosti i minulosti a ke kulturním potřebám a projevům odlišných 
skupin či národů.
 umožňujeme žákům seznamovat se  s obrazovým materiálem: s fotografiemi, 
reprodukcemi, publikacemi, knihami a časopisy
 v rámci aktuálních podmínek využíváme jako zdroj inspirace kulturní akce, 
exkurze či vlastivědné vycházky v okolí školy
 hledáme styčné body výtvarného umění s dalšími projevy umění: divadlo, 
architektura, hudby, literatura, film

c) Očekávané výstupy

1. období 
  
žák 
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ 
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném
i  prostorovém  uspořádání  linie,  tvary,  objemy,  barvy,  objekty  a  další  prvky  a  jejich
kombinace 
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly  při  vnímání  události  různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností 
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

a.2. období 

 žák 
VV-5-1-01 při  vlastních  tvůrčích  činnostech  pojmenovává  prvky  vizuálně  obrazného
vyjádření;  porovnává  je  na  základě  vztahů  (světlostní  poměry,  barevné  kontrasty,
proporční vztahy a jiné) 
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v
plošném  vyjádření  linie  a  barevné  plochy;  v  objemovém  vyjádření  modelování  a
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i
jako nezávislý model 
VV-5-1-03 při  tvorbě  vizuálně  obrazných vyjádření  se  vědomě zaměřuje  na projevení
vlastních životních zkušeností  i  na tvorbu vyjádření, která mají  komunikační účinky pro
jeho nejbližší sociální vztahy 
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě
vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i
prostorové tvorbě 
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně  obrazného  vyjádření;  pro  vyjádření  nových  i  neobvyklých  pocitů  a  prožitků
svobodně  volí  a  kombinuje  prostředky  (včetně  prostředků  a  postupů  současného
výtvarného umění) 
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim
jako ke zdroji inspirace 
VV-5-1-07 nalézá  a  do  komunikace  v  sociálních  vztazích  zapojuje  obsah  vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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9.10.2 Výtvarná výchova na 2. stupni

Charakteristika předmětu: 

b) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět  Výtvarná  výchova  je  jedním ze  samostatných  povinných  předmětů  vzdělávací
oblasti Umění a kultura.  Jako samostatný předmět je vyučován od 1. ročníku. Na 2. stupni
je vyučován v časovém rozmezí v 6. ročníku 1 hodiny týdně, v 7. a 8. ročníku  dvou hodin
týdně a v 9. ročníku 1 hodiny týdně.   Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými
znakovými systémy. Vytváří tvořivý přístup k práci a prohlubuje osobní pocity a prožitky. 
Tento předmět je vyučován v kmenových třídách.

c) Výchovné a vzdělávací strategie
 Seznamujeme žáky s interpretací uměleckých děl
 Pracujeme s různými technikami 
 Vytváříme vlastní díla
 Prohlubujeme osobní prožitky a pocity
 Osvojujeme si tvořivý přístup k práci
 Vnímáme a necháváme na sebe působit díla
 Navštěvujeme galerie, muzea, přírodní krásy
 Používáme představivost, fantazii, intuici, invenci
 Tvůrčími činnostmi je žák veden k odvaze a chuti uplatnit své pocity a prožitky

c) Očekávané výstupy

žák 
VV-9-1-01 vybírá,  vytváří  a  pojmenovává  co  nejširší  škálu  prvků  vizuálně  obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
VV-9-1-02 užívá  vizuálně  obrazná  vyjádření  k  zaznamenání  vizuálních  zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení  jevů a procesů v  proměnách a vztazích;  k
tvorbě  užívá některé  metody uplatňované v  současném výtvarném umění  a  digitálních
médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 
VV-9-1-04 vybírá,  kombinuje  a  vytváří  prostředky  pro  vlastní  osobité  vyjádření;
porovnává  a  hodnotí  jeho  účinky  s  účinky  již  existujících  i  běžně  užívaných  vizuálně
obrazných vyjádření 
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v
rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 
VV-9-1-06 interpretuje  umělecká  vizuálně  obrazná  vyjádření  současnosti  i  minulosti;
vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření;  vysvětluje  své  postoje  k  nim  s  vědomím  osobní,  společenské  a  kulturní
podmíněnosti svých hodnotových soudů 
VV-9-1-08 ověřuje  komunikační  účinky  vybraných,  upravených  či  samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro
jejich prezentaci 
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9.11 Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vzdělávací obor: Tělesná výchova

9.11.1 Tělesná výchova na 1. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět  tělesná  výchova  je  jedním  ze  samostatných  povinných  předmětů  vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví. Jako samostatný předmět je vyučován od 1. ročníku. Zpravidla se
vyučuje ve 2 hodinových blocích z důvodu hůře dosažitelné tělocvičny. 
V závislosti  na organizačních, zdravotních a finančních podmínkách absolvují žáci během
1. období základní plavecký výcvik a bruslařský kurz. Během 4. nebo 5. ročníku (2. období)
 absolvují  žáci  na  základě  obdobných  podmínek  lyžařský  výcvik  v rozsahu  přibližně
20 vyuč. hodin. 
Využíváme  spolupráce  s místní  tělovýchovnou  jednotou,  jejíž  prostory  využíváme  pro
základní  výuku,  společně organizované společné akce  (kupř.  školní  fotbalový  turnaj)  a
volnočasové aktivity (kupř. florbalový kroužek). Místní sportovní spolek je také významným
činitelem ve sportovní přípravě fotbalistů.
Žáci  se  zúčastňují  meziškolních  sportovních  soutěžích  v týmových  i  individuálních
disciplínách. Konkrétní aktivita a účastníci jsou v kompetenci vyučujících.

b) Výchovné a vzdělávací strategie
 Seznamujeme žáky se sportovním odvětvím
 Umožňujeme poznat žákům vlastní pohybové možnosti
 Vedeme žáky od spontánního pohybu k vlastní řízené pohybové činnosti
 Osvojujeme si nové pohybové dovednosti
 Vytváříme prostor pro týmovou spolupráci
 Podporujeme fair-play chování při TV a sportu
 Rozvíjíme prevenci zdravého způsobu života
 Podporujeme bezpečný pohyb a bezpečné chování 
 Využíváme dostupné nářadí v tělocvičně, okolí školy i v přírodě
 Provádíme s žáky procvičovací cviky, protahovací cvičení i relaxační techniky
 Účastníme se dostupných žákovských soutěží, kurzů či výcviků
 Vedeme žáky k používání osvojených cvičení k pravidelnému cvičení doma
 Při zavádění nových cvičení, nácviku nových forem a jejich uplatňování a opakování 

používáme aktuálních metodických postupů

c) Očekávané výstupy

    1. období
žák
TV-3-1-01  spojuje  pravidelnou  každodenní  pohybovou  činnost  se  zdravím  a  využívá
nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti  při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

ŠVP ZŠ 53 ZŠ Hradištko, PZ



    2. období
žák
TV-5-1-01  podílí  se  na  realizaci  pravidelného  pohybového  režimu;  uplatňuje  kondičně
zaměřené  činnosti;  projevuje  přiměřenou  samostatnost  a  vůli  po  zlepšení  úrovně  své
zdatnosti
TV-5-1-02  zařazuje  do  pohybového  režimu  korektivní  cvičení,  především  v  souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04  uplatňuje  pravidla  hygieny  a  bezpečného  chování  v  běžném  sportovním
prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky  proti  pravidlům  a  adekvátně  na  ně  reaguje;  respektuje  při  pohybových
činnostech opačného pohlaví
TV-5-1-07  užívá  při  pohybové  činnosti  základní  osvojované  tělocvičné  názvosloví;  cvičí
podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
TV-5-1-10  orientuje  se  v  informačních  zdrojích  o  pohybových  aktivitách  a  sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

9.11.2 Tělesná výchova na 2. stupni

1. Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět  Tělesná  výchova  je  jedním  ze  samostatných  povinných  předmětů  vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví. Jako samostatný předmět je vyučován již od 1. ročníku. Zpravidla
se vyučuje ve dvouhodinových blocích z důvodu hůře dosažitelné tělocvičny. Na 2. stupni
se snažíme o rozdělení žáků do skupin dle pohlaví. V jedné skupině jsou pak spojenyi dívky
nebo chlapci zpravidla z jednoho nebo ze dvou po sobě jdoucích ročníků. V závislosti na
organizačních, zdravotních a finančních podmínkách absolvují žáci během 7. či 8. ročníku
základní lyžařský výcvik v rozsahu přibližně 20 vyuč. hodin. V 6. ročníku se snažíme s žáky
za obdobných podmínek absolvovat plavecký výcvik. 
Svým pojetím navazují výuka na 1. stupeň s apelem na větší samostatnost, seberozvoj a
snahou o větší kvalitu prováděných cvičení a her ze strany žáků. 
Využíváme  spolupráce  s místní  tělovýchovnou  jednotou,  jejíž  prostory  využíváme  pro
základní  výuku,  společně organizované společné akce  (kupř.  školní  fotbalový  turnaj)  a
volnočasové aktivity.  Místní sportovní spolek je také významným činitelem ve sportovní
přípravě fotbalistů.
Žáci  se  zúčastňují  meziškolních  sportovních  soutěžích  v týmových  i  individuálních
disciplínách. Konkrétní aktivita a účastníci jsou v kompetenci vyučujících.

b)Výchovné a vzdělávací strategie
 Seznamujeme žáky se sportovním odvětvím
 Umožňujeme poznat žákům vlastní pohybové možnosti
 Vedeme žáky od spontánního pohybu k vlastní řízené pohybové činnosti
 Osvojujeme si nové pohybové dovednosti
 Vytváříme prostor pro týmovou spolupráci
 Podporujeme fair-play chování při TV a sportu
 Rozvíjíme prevenci zdravého způsobu života
 Podporujeme bezpečný pohyb a bezpečné chování
 Využíváme dostupné nářadí v tělocvičně, okolí školy i v přírodě
 Uvědomujeme si význam sebeobrany a seznamujeme s ním žáky
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 Provádíme s žáky procvičovací cviky, protahovací cvičení i relaxační techniky
 Účastníme se dostupných žákovských soutěží, kurzů či výcviků
 Vedeme žáky k používání osvojených cvičení k pravidelnému cvičení doma
 Při zavádění nových cvičení, nácviku nových forem a jejich uplatňování a opakování 

používáme aktuálních metodických postupů
   

c) Očekávané výstupy

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
žák
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02  usiluje  o  zlepšení  své  tělesné  zdatnosti;  z  nabídky  zvolí  vhodný  rozvojový
program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností – zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
žák
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,  označí zjevné nedostatky a
jejich možné příčiny

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
žák
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví  na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02  naplňuje  ve  školních  podmínkách  základní  olympijské  myšlenky  –  čestné
soupeření,  pomoc  handicapovaným,  respekt  k  opačnému  pohlaví,  ochranu  přírody  při
sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti  vyplývající  z role hráče, rozhodčího,
diváka, organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na
úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí  se na
jejich prezentaci
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9.12 Vyučovací předmět: Praktické činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce

9.12.1 Praktické činnosti na 1. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Cíleně  se  zaměřuje  na  praktické  pracovní  dovednosti  a  návyky  a  opírá  se  o  tvůrčí
myšlenkovou  spoluúčast  žáků.  Rozvíjí  motorické  schopnosti,  manuální  dovednosti  a
pracovní  návyky.  Má úzké vazby s ostatními předměty a tím přispívá ke komplexnímu
rozvoji žáka.
Ve výuce se upřesňují představy žáků o věcech a jevech, o kterých se hovoří při vyučování.
Žáci se učí pracovat s různými materiály, plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost
samostatně i v týmu. Soustavně jsou žáci vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny
při práci. 
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

- práce s drobným materiálem

- konstrukční činnosti

- pěstitelské práce

- příprava pokrmů

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři
tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční  činnosti,  Pěstitelské práce,
Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné.
Předmět pracovní činnosti je povinný a vyučuje se ve všech ročnících 1. stupně ZŠ. Týdenní
časová dotace činí 1 hodinu týdně. Výuka je realizována v kmenových třídách, na školní
zahradě nebo v přírodě. V hodinách jsou využívány různé publikace s náměty výrobků či
internet. Výrobky a výtvory jsou vystavovány ve třídách a v jiných prostorách školy, kde
plní estetickou a motivační funkci.

b) Výchovné a vzdělávací strategie

 vedeme žáky k poznávání vlastností materiálů, volbě vhodného pracovního postupu, 
pomůcek a nástrojů 

 seznamujeme žáky s různými technikami práce, s různými materiály, pomůckami a 
nástroji

 prostřednictvím pracovní praktické činnosti napomáháme jak rozvoji rozumové 
činnosti, tak manuální zručnosti

 rozvíjíme u žáků dovednost pracovat podle návodu slovního i písemného
 vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci
 vedeme žáky k vytrvalé a soustavné práci a k zodpovědnosti za výsledky vlastní 

práce
 klademe důraz na rozvoj tvořivosti
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 podporujeme u žáků komunikační dovednosti, hledání různých způsobů řešení 
problému, schopnost vyjádřit svůj názor, požádat o radu a pomoc spolužáky či 
učitele

 pěstujeme u žáků estetické cítění a vkus
 seznamujeme žáky s publikacemi, knihami a časopisy, ve kterých mohou nalézt 

návody na různé výrobky
 vedeme žáky k úctě k práci vlastní i druhých
 rozvíjíme u žáků dovednost hodnotit práci vlastní i druhých
 vedeme žáky k bezpečnému používání pomůcek a nástrojů a vyžadujeme dodržování

vymezených pravidel
 umožňujeme žákům jak samostatnou, tak týmovou práci
 podporujeme u žáků smysl pro pořádek, organizaci práce a pracovního prostředí
 seznamujeme žáky s krásami lidových tradic a lidového umění
 vytváříme u žáků aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí
 umožňujeme žákům pozorovat, experimentovat, pozorovat výsledky a vyvozovat 

závěry
 opíráme se o poznatky z jiných předmětů, které se stávají zdrojem inspirace pro 

tvoření
 zprostředkováváme žákům pozorování přírody, provádění jednoduchých pokusů a 

pěstitelských činností
 seznamujeme žáky se zásadami správného stolování
 rozvíjíme žáků znalosti spojené se základním vybavením a obsluhou kuchyně a 

umožňujeme žákům přípravu jednoduchých pokrmů

c) Očekávané výstupy

1. období

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
žák:
ČSP-3-1-01 vytváří  jednoduchými  postupy  různé  předměty  z  tradičních  i   netradičních
materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Žák:
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
žák:
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

PŘÍPRAVA POKRMŮ
žák:
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
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2. období 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
žák:
ČSP-5-1-01 vytváří  přiměřenými  pracovními  operacemi  a  postupy  na  základě  své
představivosti různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky   lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí  vhodné  pracovní  pomůcky,  nástroje  a  náčiní  vzhledem  k  použitému
materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
žák:
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
žák:
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

PŘÍPRAVA POKRMŮ
žák:
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje  pořádek  a  čistotu  pracovních  ploch,  dodržuje  základy  hygieny  a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

9.12.2 Praktické činnosti na 2. stupni

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce

Charakteristika vyučovacího předmětu

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací  předmět  Praktické  činnosti  vychází  ze  vzdělávací  oblasti  Člověk  a  svět
práce, je povinný a vyučuje se v  šestém a devátém ročníku 2. stupně ZŠ jak pro chlapce,
tak i pro děvčata bez rozdílu. Týdenní časová dotace činí 1 hodinu týdně v  šestém ročníku,
2 hodiny týdně v  devátém ročníku. Výuka je realizována v kmenových třídách, na školní
zahradě nebo v přírodě. V hodinách jsou využívány různé publikace s náměty výrobků či
internet. Výrobky a výtvory žáků jsou vystavovány ve třídách a v jiných prostorách školy,
kde plní estetickou a motivační funkci. Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti
a návyky. Opírá se o tvůrčí myšlenkovou spoluúčast žáků. Rozvíjí motorické schopnosti,
manuální  dovednosti  a  pracovní  návyky.  Má  úzké  vazby  s  ostatními  předměty  a  tím
přispívá ke komplexnímu rozvoji žáka nezbytného pro uplatnění člověka v  dalším životě a
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ve společnosti. Poskytuje žákům důležité informace ze sféry výkonu práce a  pomáhá jim
při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Na 2.  stupni je rozčleněn dle
podmínek školy v  šestém ročníku na tři tematické okruhy: Pěstitelské práce a chovatelství,
Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů. Tematický okruh Svět práce je povinný pro
všechny  žáky  9.  ročníku  vzhledem k  jeho  zaměření  na  výběr  budoucího  povolání.  V 
osmém  ročníku  je  zpravidla  zařazen  formou  návštěv  výstav,  týkajících  se  prezentací
středních škol (Scholla Pragensis, Gastroprag,…). Z  ostatních tematických okruhů jsou v 
devátém ročníku zvoleny podle podmínek školy okruhy: Práce s  technickými materiály,
Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů. Vybrané tematické okruhy jsou realizovány
v  plném rozsahu.
U  žáků se postupně buduje systém, který j im  poskytuje důležité informace ze sféry 
výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.

b) Výchovné a vzdělávací strategie

 vedeme žáky k poznávání vlastností materiálů, volbě vhodného pracovního postupu, 
pomůcek a nástrojů

 vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci 
 seznamujeme žáky s různými technikami práce, s různými materiály, pomůckami a 

nástroji
 prostřednictvím pracovní praktické činnosti napomáháme jak rozvoji rozumové 

činnosti, tak manuální zručnosti
 rozvíjíme u žáků dovednost pracovat podle návodu slovního i písemného
 vedeme žáky k vytrvalé a soustavné práci a k zodpovědnosti za výsledky vlastní 

práce
 klademe důraz na rozvoj tvořivosti
 podporujeme u žáků komunikační dovednosti, hledání různých způsobů řešení 

problému, schopnost vyjádřit svůj názor, požádat o radu a pomoc spolužáky či 
učitele

 pěstujeme u žáků estetické cítění a vkus
 seznamujeme žáky s publikacemi, knihami a časopisy, ve kterých mohou nalézt 

návody na různé výrobky
 vedeme žáky k úctě k práci vlastní i druhých
 rozvíjíme u žáků dovednost hodnotit práci vlastní i druhých
 vedeme žáky k bezpečnému používání pomůcek a nástrojů a vyžadujeme dodržování

bezpečnosti práce
 umožňujeme žákům jak samostatnou, tak týmovou práci
 podporujeme u žáků smysl pro pořádek, organizaci práce a pracovního prostředí
 vytváříme u žáků aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí
 umožňujeme žákům pozorovat, experimentovat, pozorovat výsledky a vyvozovat 

závěry
 opíráme se o poznatky z jiných předmětů, které se stávají zdrojem inspirace pro 

tvoření
 zprostředkováváme žákům pozorování přírody, provádění jednoduchých pokusů a 

pěstitelských činností
 seznamujeme žáky se zásadami správného stolování
 rozvíjíme žáků znalosti spojené se základním vybavením a obsluhou kuchyně a 

umožňujeme žákům přípravu jednoduchých pokrmů
 seznamujeme žáky s publikacemi ohledně volby budoucího povolání

c) Očekávané výstupy 2. stupeň

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 
žák:
ČSP-9-4-01  provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
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ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti
a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby
provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
žák:
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
ČSP-9-5-04 dodržuje  zásady  hygieny  a  bezpečnosti  práce;  poskytne  první  pomoc  při
úrazech v kuchyni

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 
žák:
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu
se zvířaty
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
žák:
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou
kázeň
ČSP-9-1-02 řeší  jednoduché technické úkoly s  vhodným výběrem materiálů,  pracovních
nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti
a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

SVĚT PRÁCE
žák:
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní
přípravy
ČSP-9-8-03 využije  profesní  informace  a  poradenské  služby  pro  výběr  vhodného
vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na
trh práce
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9.13 Vyučovací předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor: Dějepis

Charakteristika předmětu: 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět Dějepis je jedním ze samostatných povinných předmětů vzdělávací oblasti Člověk
a společnost. Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti a vývoji lidské
společnosti,  rozvíjí  historické  povědomí  žáků,  a  přispívá  tím  k uchování  kontinuity
historické paměti. Důraz je kladen především na poznání dějin českého státu v evropském
kontextu a na dějiny 20.století. Žáci jsou vedeni k pochopení základních hodnot evropské
civilizace  a  k poznání,  že  historie  není  jen  mrtvou  minulostí  ani  souborem  dat  a
definitivních  závěrů,  ale  hlavně  oborem,  který  vytváří  předpoklady  pro  pochopení
charakteru společnosti a pro kladení otázek. Jako samostatný předmět je vyučován v 6. -
9. ročníku 2 hodiny týdně.
Tento  předmět  je  vyučován  v kmenové  učebně  šesté  třídy  s  pomůckami,  které  jsou
přinášeny a půjčovány žákům (slovníky, dějepisné atlasy,  knihy, encyklopedie, tabulky,
mapy,  videonahrávky,  filmy).  Předmět  seznamuje  i  s regionálními  památkami,   kromě
vyučovacích  hodin  v učebnách  je  možno  využít  historické  vycházky,  exkurzí,  projekty,
návštěvy aktuálních i stálých expozic v blízkém i širším okolí.

b) Výchovné a vzdělávací strategie
 Seznamujeme žáky s interpretací literárních děl
 Pracujeme s učebnicí, děj. atlasem, encyklopedií, slovníky, beletrií, filmy
 Podporujeme skupinovou práci při osvojování si historických pojmů a událostí
 Využíváme referáty pro získávání informací 
 Využíváme drama ke ztvárnění historických témat – referáty, slohová cvičení na 

daná historická období
 Pracujeme s historickými mapami, vyhledáváme v nich nové informace
 Snažíme se rozvíjet slovní zásobu
 Klademe si otázky, o kterých diskutujeme a na které se snažíme správně odpovědět
 Zamýšlíme se nad historickým přínosem jednotlivých událostí
 Poučujeme se z chyb, které byly v minulosti napáchány
 Navštěvujeme muzea, památníky, galerie, knihovny, zámky, hrady

c) Očekávané výstupy

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 
žák 
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků 
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto
zdroje shromažďovány 
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v
chronologickém sledu 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
žák 
D-9-2-01  charakterizuje  život  pravěkých  sběračů  a  lovců,  jejich  materiální  a  duchovní
kulturu 
D-9-2-02  objasní  význam  zemědělství,  dobytkářství  a  zpracování  kovů  pro  lidskou
společnost 
D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na našem území 
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NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 
žák 
D-9-3-01  rozpozná  souvislost  mezi  přírodními  podmínkami  a  vznikem  prvních  velkých
zemědělských civilizací 
D-9-3-02  uvede  nejvýznamnější  typy  památek,  které  se  staly  součástí  světového
kulturního dědictví 
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti
antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem 
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a
vysvětlí podstatu antické demokracie 

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
žák
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu
nových etnik, christianizace a vzniku států 
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní
oblasti 
D-9-4-03 objasní  situaci  Velkomoravské říše  a  vnitřní  vývoj  českého státu  a  postavení
těchto státních útvarů v evropských souvislostech 
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství  a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi
světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám 
D-9-4-05 ilustruje  postavení  jednotlivých  vrstev středověké společnosti,  uvede příklady
románské a gotické kultury 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY 
žák 
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu
církve včetně reakce církve na tyto požadavky 
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život 
D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky 
D-9-5-04  objasní  postavení  českého  státu  v  podmínkách  Evropy  rozdělené  do  řady
mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie 
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky 
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus 
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele
a příklady významných kulturních památek 

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 
žák 
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných
zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na
jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé 
D-9-6-03  porovná  jednotlivé  fáze  utváření  novodobého  českého  národa  v  souvislosti  s
národními hnutími vybraných evropských národů 
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky
formulované ve vybraných evropských revolucích 
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy 
D-9-6-06  vysvětlí  rozdílné  tempo  modernizace  a  prohloubení  nerovnoměrnosti  vývoje
jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla;
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií 
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MODERNÍ DOBA
žák
D-9-7-01  na  příkladech  demonstruje  zneužití  techniky  ve  světových  válkách  a  jeho
důsledky 
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů 
D-9-7-03  charakterizuje  jednotlivé  totalitní  systémy,  příčiny  jejich  nastolení  v  širších
ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná
destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu 
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska
lidských práv 
D-9-7-05 zhodnotí  postavení  Československa v  evropských souvislostech  a  jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
žák 
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání
obou bloků 
D-9-8-02  vysvětlí  a  na  příkladech  doloží  mocenské  a  politické  důvody  euroatlantické
hospodářské a vojenské spolupráce 
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí 
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech současného světa 
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9.14 Vyučovací předmět: Občanská výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor: Výchova k občanství

Charakteristika předmětu: 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět Výchova k občanství je jedním ze samostatných povinných předmětů vzdělávací
oblasti Člověk a společnost. 
Tento  předmět  směřuje  k postupnému  formování  a  rozvíjení  občanského  profilu  žáků.
V návaznosti  na  učivo  prvouky,  vlastivědy  a  dalších  předmětů  orientuje  žáky  ve
významných  okolnostech  společenského  života.  Pomáhá  utvářet  vztahy  žáků  ke
skutečnosti, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života. Utváří a
rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání. Otevírá cestu k sebepoznávání a
přijímání pozitivních životních hodnot. Formuje u žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život
a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce. 
Jako samostatný předmět je vyučován od 6. ročníku, v časovém rozmezí jednou hodinou
týdně.

b) Výchovné a vzdělávací strategie
 Seznamujeme žáky s kulturním životem, se zásadami lidského soužití
 Pracujeme s učebnicí, encyklopedií, filmy
 Podporujeme skupinovou práci při osvojování si nových poznatků
 Umožňujeme setkání s významnými osobnostmi – pamětník, politik, apod.
 Snažíme se rozvíjet slovní zásobu - referáty
 Klademe si otázky, o kterých diskutujeme a na které se snažíme  odpovědět 
 Rozvíjíme spisovnou češtinu, komunikativní a vyjadřovací schopnosti
 Navštěvujeme zajímavá místa, důležité instituce, památná místa
 Rozvíjíme orientaci v aktuálním dění, zájem o veřejné záležitosti

c) Očekávané výstupy

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
žák 
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání 
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 
VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje 
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 
VO-9-1-05  kriticky  přistupuje  k  mediálním  informacím,  vyjádří  svůj  postoj  k  působení
propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří
své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích
ohrožení a obrany státu 
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 
VO-9-1-08  objasní  potřebu  tolerance  ve  společnosti,  respektuje  kulturní  zvláštnosti  i
odlišné  názory,  zájmy,  způsoby  chování  a  myšlení  lidí,  zaujímá  tolerantní  postoje  k
menšinám 
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů
a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 
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ČLOVĚK JAKO JEDINEC
žák 
VO-9-2-01  objasní,  jak  může  realističtější  poznání  a  hodnocení  vlastní  osobnosti  a
potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů,
objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
žák 
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a
způsoby jejich ochrany, uvede příklady 
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné  a  jednorázové  příjmy  a  výdaje,  zváží  nezbytnost  jednotlivých  výdajů  v
hospodaření  domácnosti,  objasní  princip  vyrovnaného,  schodkového  a  přebytkového
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s
penězi 
VO-9-3-03  na  příkladech  ukáže  vhodné  využití  různých  nástrojů  hotovostního  a
bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí
jejich omezení 
VO-9-3-04  vysvětlí,  jakou  funkci  plní  banky  a  jaké  služby  občanům nabízejí,  vysvětlí
význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je
využít 
VO-9-3-05  uvede  a  porovná  nejobvyklejší  způsoby  nakládání  s  volnými  prostředky  a
způsoby krytí deficitu 
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu,
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny
jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí  příjmy státu a do kterých oblastí  stát
směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají
občané 
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich
součinnosti 
 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
žák 
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky 
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu 
VO-9-4-03  objasní  výhody  demokratického  způsobu  řízení  státu  pro  každodenní  život
občanů 
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady,
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí
povinnostem občana při zajišťování obrany státu 
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr,
manželství 
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VO-9-4-07  provádí  jednoduché  právní  úkony  a  chápe  jejich  důsledky,  uvede  příklady
některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava, koupě, oprava či
pronájem věci 
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení,  která se na něj vztahují,  a uvědomuje si  rizika
jejich porušování 
VO-9-4-09  rozlišuje  a  porovnává  úkoly  orgánů  právní  ochrany  občanů,  uvede  příklady
jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů 
VO-9-4-10  rozpozná  protiprávní  jednání,  rozliší  přestupek  a  trestný  čin,  uvede  jejich
příklady 
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
žák 
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 
VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství,  k nimž má
vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy,
včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích 
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory 
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 
VO-9-5-05 objasní  souvislosti  globálních  a lokálních problémů, uvede příklady možných
projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu 
VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům
jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru 

ŠVP ZŠ 66 ZŠ Hradištko, PZ



9.15 Vyučovací předmět: Fyzika  

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 
Předmět Fyzika je jedním ze samostatných povinných předmětů vzdělávací oblasti Člověk a
příroda. Předmět je tvořen sedmi tematickými celky: Látky a tělesa,  Pohyb těles, Síly,
Mechanické vlastnosti tekutin, Energie, Zvukové děje, Elektromagnetické a světelné děje,
Vesmír.  Jako samostatný  předmět je  vyučován od 6.  ročníku v časové dotaci  2 hodiny
týdně.
V předmětu  fyzika  si  žáci  osvojují,  především  na  základě  pozorování,  měření  a
experimentování,  nejdůležitější  fyzikální  pojmy,  veličiny  a  zákonitosti  potřebné
k porozumění fyzikálním jevům a procesům, vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i
v technické  či  technologické  praxi.  Významně přispívá  k rozvoji  rozumových  schopností
žáků, k přechodu od převážně názorného poznání k poznání reflektujícímu prvky vědeckého
poznání,  učí  žáky  přesnému vyjadřování,  rozvíjí  jejich  specifické  zájmy  a  uvádí  je  do
možností a perspektiv moderních technologií.
Tento předmět je vyučován v kmenových učebnách s jednoduchými pomůckami, které jsou
přinášeny a půjčovány žákům nebo v odborné učebně fyziky a chemie. Pomůcky na výuku
a laboratorní práce jsou postupně doplňovány.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k:

- -zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod
poznávání
- (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
-potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají
vliv i  na ochranu zdraví,  životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
-způsobu  myšlení,  který  vyžaduje  ověřování  vyslovovaných  domněnek  o  přírodních
faktech nezávislejšími způsoby
-posuzování  důležitosti,  spolehlivosti  a  správnosti  získaných  přírodovědných  dat  pro
potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
-zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému
zdraví i zdraví ostatních lidí
-porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
-uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi,
včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména  pak slunečního
záření, větru, vody a biomasy
-utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či
aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
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b) Výchovné a vzdělávací strategie

 Seznamujeme žáky s jednoduchými fyzikálními jevy na základě pozorování pokusů
 Pracujeme s učebnicí a řešíme úlohy uvedené v učebnici  
 Podporujeme skupinovou práci při jednoduchých laboratorních pracích s modelovými 

výpočty 
 Rozvíjíme logické myšlení při řešení úloh
 Zkoumáme a pozorujeme přírodní jevy
 Klademe si otázky, o kterých diskutujeme a na které se snažíme správně odpovědět
 Snažíme se uplatnit teoretické poznatky v praxi
 Rozvíjíme komunikativní a vyjadřovací schopnosti

     Utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi
potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy,  zdraví,  majetek nebo  životní prostředí
lidí

c) Očekávané výstupy

LÁTKY A TĚLESA
žák
F-9-1-01   změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
F-9-1-02 uvede  konkrétní  příklady  jevů  dokazujících,  že  se  částice  látek  neustále
pohybují a vzájemně na sebe působí
F-9-1-03   předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení
praktických problémů

POHYB TĚLES
SÍLY
žák
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-02 využívá  s  porozuměním  při  řešení  problémů  a  úloh  vztah  mezi  rychlostí,
dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí  v  konkrétní  jednoduché  situaci  druhy  sil  působících  na  těleso,  jejich
velikosti, směry a výslednici
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles
při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otá
ivých ú
incích síly při řešení praktických problémů

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
žák
F-9-3-01 využívá  poznatky  o  zákonitostech  tlaku  v  klidných  tekutinách  pro  řešení
konkrétních praktických problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa
v ní
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ENERGIE
žák
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu
energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich
přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
F-9-4-05    zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí

ZVUKOVÉ DĚJE
žák
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje
příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
žák
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma
reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s
proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v
ní
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí
a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-08 rozhodne  ze  znalosti  rychlostí  světla  ve  dvou  různých  prostředích,  zda  se
světlo  bude  lámat  ke  kolmici,  či  od  kolmice,  a  využívá  této  skutečnosti  při  analýze
průchodu světla 
o
kami

VESMÍR
žák
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet
kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
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9.16 Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Přírodopis 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 

Předmět  přírodopis  je  jedním  ze  samostatných  povinných předmětů  vzdělávací  oblasti
člověk a příroda. Předmět je tvořen osmi tematickými celky – obecná biologie a genetika,
biologie hub,  biologie rostlin,  biologie živočichů,  biologie člověka,  neživá příroda,  základy
ekologie a praktické poznávání přírody.
Jako samostatný předmět je vyučován od 6. ročníku, v 6. 7. a 8. ročníku dvěma hodinami
týdně, v 9. ročníku 1h týdně.
V předmětu  přírodopis  se  žáci  seznamují  se  základním  rozdělením  živých  organismů,
vznikem neživých součástí Země. Součástí je i přiblížení ekologických hledisek ovlivňování
přírody. Na základě pozorování, provádění experimentů si žáci tříbí jednotlivé informace o
nejjednodušších  organismech  i  složitějších  systémech,  v běžném  životě  ale  i  v  praxi.
Významně  přispívá  k rozvoji  rozumových  schopností  žáků,  k přechodu  od  převážně
názorného poznání k poznání reflektujícímu prvky vědeckého poznání, učí žáky přesnému
vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy a uvádí je do možností a perspektiv moderních
technologií.
Tento předmět je vyučován zpravidla v  učebně chemie, která je vybavena laboratorním
stolem,  samostatným  přívodem  vody  a  základními  pomůckami.  Ostatní  pomůcky  a
vybavení jsou přinášeny a půjčovány žákům. 

b) Výchovné a vzdělávací strategie
 Seznamujeme žáky s jednoduchými skutečnostmi na základě pozorování pokusů
 Pracujeme s učebnicí a řešíme úlohy uvedené v učebnici  
 Podporujeme skupinovou práci při jednoduchých laboratorních pracích 
 Rozvíjíme logické myšlení při řešení úloh
 Zkoumáme a pozorujeme projevy chování živočichů
 Klademe si otázky, o kterých diskutujeme a na které se snažíme správně odpovědět
 Snažíme se uplatnit teoretické poznatky v praxi
 Rozvíjíme komunikativní a vyjadřovací schopnosti

c) Očekávané výstupy

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 
žák 
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů 
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci
základních organel 
P-9-1-03  rozpozná,  porovná  a  objasní  funkci  základních  orgánů  (orgánových  soustav)
rostlin i živočichů 
P-9-1-04  třídí  organismy  a  zařadí  vybrané  organismy  do  říší  a  nižších  taxonomických
jednotek 
P-9-1-05  vysvětlí  podstatu  pohlavního  a  nepohlavního  rozmnožování  a  jeho  význam z
hlediska dědičnosti 
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P-9-1-06  uvede  příklady  dědičnosti  v  praktickém  životě  a  příklady  vlivu  prostředí  na
utváření organismů 
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií  v přírodě i  pro
člověka 

BIOLOGIE HUB
žák 
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je 
podle charakteristických znaků 
P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v 
potravních řetězcích 
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 

BIOLOGIE ROSTLIN
žák 
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva 
až k jednotlivým orgánům 
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady 
jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin 
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce 
pomocí klíčů a atlasů 
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin 
podmínkám prostředí 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
žák 
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, 
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy 

BIOLOGIE ČLOVĚKA
žák 
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, 
vysvětlí jejich vztahy 
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života 
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla 
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NEŽIVÁ PŘÍRODA
žák 
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím
určovacích pomůcek 
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického 
oběhu hornin i oběhu vody 
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy
a půdní druhy v naší přírodě 
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 
P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a 
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, 
jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

ZÁKLADY EKOLOGIE
žák 
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, 
ekosystémy; na příkladu objasní základní princip existence živých a neživých složek 
ekosystému 
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a 
zhodnotí jejich význam 
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
žák 
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a 
neživé přírody 
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9.17 Vyučovací předmět: Chemie

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: chemie – povinný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu 

Předmět chemie je jedním ze samostatných povinných předmětů vzdělávací oblasti člověk
a příroda. Předmět je tvořen sedmi tematickými celky – pozorování, pokus a bezpečnost
práce,  směsi,  částicové  složení  látek a  chemické  prvky,  chemické  reakce,  anorganické
sloučeniny, organické sloučeniny, chemie a společnost.
Jako samostatný předmět je vyučován v 8. a 9. ročníku dvěma hodinami týdně.
V předmětu chemie se žáci seznamují se základním rozdělením látek a směsí, bezpečným
zacházením s  nimi,  částicovým složením látek,  s chemickými  ději.  Žáci  se  seznámí  se
základními  anorganickými  i  organickými  sloučeninami.   Výuka směřuje  k  podchycení  a
rozvíjení zájmu o obor. Žáci se učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích,
vysvětlovat  a  zdůvodňovat  chemické  jevy,  učí  se  poznatky  využívat  k  rozvíjení
odpovědných občanských postojů, 
učí  získávat  a  upevňovat  dovednosti  pracovat  podle  pravidel  bezpečné  práce  s
chemikáliemi  a  dovednosti  poskytnout  první  pomoc  při  úrazech  s  nebezpečnými
chemickými látkami a přípravky. 
Tento předmět je vyučován v kmenové učebně příslušné třídy s jednotlivými pomůckami,
základním chemickým sklem a dostupnými chemikáliemi, které jsou přinášeny a půjčovány
žákům. 

b) Výchovné a vzdělávací strategie

 Seznamujeme žáky s jednoduchými skutečnostmi na základě pozorování pokusů
 Pracujeme s učebnicí a řešíme úlohy uvedené v učebnici 
 Podporujeme skupinovou práci při jednoduchých laboratorních pracích 
 Rozvíjíme logické myšlení při řešení úloh
 Zkoumáme a pozorujeme chemické děje
 Klademe si otázky, o kterých diskutujeme a na které se snažíme správně odpovědět
 Snažíme se uplatnit teoretické poznatky v praxi
 Rozvíjíme komunikativní a vyjadřovací schopnosti

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z
části s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis
– význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika –
chemické výpočty). 
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c) Očekávané výstupy 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 
žák 
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a 
hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 
CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek 

SMĚSI 
žák 
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky 
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení 
CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek 
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém 
složení; uvede příklady oddělování složek v praxi 
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití 
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a 
domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 
žák 
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných 
souvislostech 
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a 
nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 

CHEMICKÉ REAKCE 
žák 
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá 
hmotnost výchozí látky nebo produktu 
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a 
při předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 
žák 
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí 
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede 
opatření, kterými jim lze předcházet 
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým 
papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 
žák 
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede 
příklady produktů průmyslového zpracování ropy 
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 
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CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových 
produktech biochemického zpracování, především bílkovinách, tucích, sacharidech 
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu 
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

CHEMIE A SPOLEČNOST 
žák 
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného
rozvoje na Zemi 
CH-9-7-02 aplikuje  znalosti  o  principech hašení  požárů na řešení  modelových situací  z
praxe 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví člověka 
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9.18 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví

Charakteristika předmětu: 

a)Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět Výchova ke zdraví  je  jedním ze samostatných povinných  předmětů vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví. Jako samostatný předmět je vyučován od 6. ročníku a 8. ročníku
v časovém rozmezí jedné hodiny týdně.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a učí je
být  zodpovědný  za  své  chování.  V tomto  předmětu  si  žáci  osvojují  zásady  zdravého
životního stylu a jsou vedeni k uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování
při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech
Tento předmět je vyučován v kmenové učebně šesté třídy.

b) výchovné a vzdělávací strategie
 Seznamujeme žáky s pravidly lidského soužití
 Pracujeme s učebnicí, časopisy, texty
 Podporujeme skupinovou práci při osvojování si nových poznatků, zážitků 
 Využíváme referáty pro zdokonalování mluvného projevu – problematika zdraví, 

nová témata apod.
 Sestavujeme zdravý jídelníček
 Snažíme se rozvíjet slovní zásobu při dramatizaci – scénky, hry,…
 Klademe si otázky, o kterých diskutujeme a na které se snažíme správně odpovědět
 Rozvíjíme spisovnou češtinu, komunikativní a vyjadřovací schopnosti – referáty, 

scénky, soutěže,…

c) Očekávané výstupy
žák 
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního 
a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) 
z hlediska prospěšnosti zdraví 
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví 
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i 
zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v 
souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 
zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy 
a obce 
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VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví 
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 
pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální 
dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo 
ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy;
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 
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9.19 Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Další cizí jazyk

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučuje se v rozsahu 2 hodiny týdně od 7. ročníku ZŠ.
Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen velký
důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní
projev a psaní. Při výuce jsou využívány různé názorné materiály, audio-nahrávky,
výukové programy na počítači, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací…
Výuka probíhá v učebně a ve třídě výpočetní techniky.
Žáci   prostřednictvím zákonných zástupců volí   před   začátkem 7.   ročníku aktuální
nabídku dalšího cizího jazyka . Zvolenému jazyku se učí v 7. - 9. ročníku (tedy po dobu
3 školních roků)

b) Výchovné a vzdělávací strategie
Seznamujeme žáky s důvody, proč se učit další  cizí jazyk a se základními slovy a
frázemi. Snažíme se v rozhovorech navodit atmosféru „jako ve skutečnosti“. Jde nám o
to, aby se děti orientovaly v běžných životních situacích, aby uměly pozdravit, požádat
o něco, zeptat se na  cestu, promluvit o sobě, své rodině, bydlišti, zemi, škole.
Probouzíme v žácích zájem o studium cizího jazyka pomocí poslechu audio nahrávek
hudebních a literárních děl.
Zabezpečujeme výuku žáků mimořádně nadaných zadáváním náročnějších úkolů,
např.poslech jazykově náročnější nahrávek, etba doplňkových textů.
Pomáháme i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žák má i možnost využít
individuálních konzultací.
Upozorňujeme na důležité aspekty a odlišnosti struktury cizího jazyka.
Neustále opakujeme probraná témata, umožňujeme žákům využívat osvojené 
dovednosti napříč probíranými okruhy. Přiměřeně rozvíjíme jednotlivé složky jazyka –
horen, sprechen, lesen. schreiben.
Žáci si během výuky uvědomují, že němčina je jazyk, s jehož znalostí se mohou 
dohovořit s lidmi ve většině evropských zemí.
V konverzačních tématech hovoříme o škole, České republice atd. a žáci se učí 
podávat základní informace o naší společnosti a zemi.

C) Očekávané výstupy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně
a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících
se každodenních témat

ŠVP ZŠ 78 ZŠ Hradištko, PZ



MLUVENÍ
žák
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

PSANÍ
žák
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělenížák
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9.20 Vyučovací předmět: Španělský jazyk 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Další cizí jazyk

a) Obsahové, organizační a časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučuje se v rozsahu 2 hodiny týdně od 7. ročníku ZŠ.
Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen velký
důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní
projev a psaní. Při výuce jsou využívány různé názorné materiály, audio-nahrávky,
výukové programy na počítači, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací…
Výuka probíhá v učebně a ve třídě výpočetní techniky.
Žáci   prostřednictvím zákonných zástupců volí   před   začátkem 7.   ročníku aktuální
nabídku dalšího cizího jazyka . Zvolenému jazyku se učí v 7. - 9. ročníku (tedy po dobu
3 školních roků)

b) Výchovné a vzdělávací strategie
Seznamujeme žáky s důvody, proč se učit další  cizí jazyk a se základními slovy a
frázemi. Snažíme se v rozhovorech navodit atmosféru „jako ve skutečnosti“. Jde nám o
to, aby se děti orientovaly v běžných životních situacích, aby uměly pozdravit, požádat
o něco, zeptat se na  cestu, promluvit o sobě, své rodině, bydlišti, zemi, škole.
Probouzíme v žácích zájem o studium cizího jazyka pomocí poslechu audio nahrávek
hudebních a literárních děl.
Zabezpečujeme výuku žáků mimořádně nadaných zadáváním náročnějších úkolů,
např.poslech jazykově náročnější nahrávek, četba doplňkových textů.
Pomáháme i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žák má i možnost využít
individuálních konzultací.
Upozorňujeme na důležité aspekty a odlišnosti struktury cizího jazyka.
Neustále opakujeme probraná témata, umožňujeme žákům využívat osvojené
dovednosti napříč probíranými okruhy. Přiměřeně rozvíjíme jednotlivé složky jazyka.
Žáci si během výuky uvědomují, že španělština je jazyk, s jehož znalostí se mohou
dohovořit s lidmi va v jižní Americe.
V konverzačních tématech hovoříme o škole, České republice atd. a žáci se u
í podávat základní informace o naší společnosti a zemi.

C) Očekávané výstupy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně
a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících
se každodenních témat

MLUVENÍ
žák
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
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volného času a podobné otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

PSANÍ
žák
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení žáka

9.21 Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Další cizí jazyk

a) Obsahové, organizační  a  časové  vymezení  vyučovacího  předmětu 

Vyučuje se v rozsahu 2 hodiny týdně od 7. ročníku ZŠ.

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,  proto je kladen velký důraz na
dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní

projev a psaní. Při výuce jsou využívány různé názorné materiály, audio-nahrávky, výukové
programy na počítači, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací…

Výuka probíhá v učebně a ve třídě výpočetní techniky.

Žáci  prostřednictvím zákonných zástupců volí  před  začátkem 7.  ročníku aktuální nabídku
dalšího cizího jazyka. Zvolenému jazyku se učí v 7. - 9. ročníku (tedy po dobu 3 školních
roků).

b) Výchovné a vzdělávací strategie

Seznamujeme žáky s důvody, proč se učit další cizí jazyk a se základními slovy a frázemi.
Snažíme se v rozhovorech navodit atmosféru „jako ve skutečnosti“. Jde nám o to, aby se
žáci orientovali v běžných životních situacích, aby uměli pozdravit, požádat o něco, zeptat
se na cestu, promluvit o sobě, své rodině, bydlišti, zemi, škole. Probouzíme v žácích zájem
o studium cizího jazyka pomocí poslechu audio a video nahrávek/ukázek.

Zabezpečujeme výuku  žáků  mimořádně nadaných  zadáváním náročnějších  úkolů,  např.
poslech jazykově náročnější nahrávek, četba doplňkových textů. 

Pomáháme  i  žákům  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  Žák  má  možnost  využít
individuálních konzultací.

Upozorňujeme na důležité aspekty a odlišnosti struktury cizího jazyka.

Neustále opakujeme probraná témata, umožňujeme žákům využívat osvojené dovednosti
napříč probíranými okruhy. Přiměřeně rozvíjíme jednotlivé složky jazyka.
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Žáci si během výuky uvědomují, že ruština je jazyk, s jehož znalostí se mohou dohovořit s
lidmi u nás a především v zemích východní Evropy a oblastech Asie. 

V  konverzacích  hovoříme  o  škole,  České  republice  a  ostatních  tématech.  Pomocí
jednoduchých formulací podávají informace o sobě, rodině, domově atp. 

c) Očekávané výstupy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM

žák

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny

pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně

a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících

se každodenních témat

MLUVENÍ

žák

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

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

DCJ-9-2-03  odpovídá  na  jednoduché  otázky  týkající  se  jeho  samotného,  rodiny,  školy,
volného času a podobné otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

žák

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

PSANÍ

žák

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

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného

času a dalších osvojovaných témat

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení žáka
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9.22 Vyučovací předmět: Předmět speciálně pedagogické péče

Vzdělávácí oblast a obor – nedefinována. 

Předmět je vyučován od školního roku 2016/17 v ověřovacím módu. Předmět se zařazuje
v rámci  disponibilních hodin na základě doporučení poradenského zařízení  – je součástí
IVP, příp. je součástí PLPP. 

Na základě organizačních možností školy a doporučení PPP či SPC pracuje ve stanovené
časové dotaci žák s SVP pod vedením speciálního pedagoga či jeho asistenta (pedagoga). V
 rámci tohoto předmětu se zavádí či upevňují kompenzační a reedukační procesy takového
žáka.  Speciální  pedagog  se  zejména  na  základě  doporučení  PPP/SPC  a  konzultací
s externími odborníky zabývá rozvojem oslabených schopností žáka s SVP.

Vzhledem k individuálním požadavkům a kritériím se časová a obsahová náplň předmětu
stanovuje v rámci IVP (příp. PLPP), kde se s ní seznamují i zákonní zástupci. 

Pro předmět se používá označení předmět PSPP, příp. blíže určený název. 

Předmět je hodnocen na vysvědčení slovně. 

9.23 Vyučovací předmět: Třídnická hodina

Vzdělávácí oblast a obor – nedefinována. 

Po předchozí pilotní zkušenosti ve školních rocích 2018/2019 a 2019/2020 se stává pevnou
součástí rozvrhu. 

a) Obsahové, organizační  a  časové  vymezení  vyučovacího  předmětu 

Předmětu  je  vymezena  1  vyuč.  hodina  týdně  disponibilní  časové  dotace  rámcového
učebního  plánu.  Třídnická  hodina  je  zařazena  od  3.  ročníku.  Zpravidla  je  vyučována
třídnická hodina ve všech třídách ve stejný čas. Předmět je vyučován třídním učitelem. 

Hlavní náplní třídnických hodin je rozvoj zdravých sociálních vazeb v kolektivu, prevence
šikany a jiných sociálně nežádoucích jevů a prostor pro zdravý osobnostní rozvoj jedince.
Náplní třídnických hodin je i poskytnutní prostoru pro řešení témat a podkladů pro tzv.
školní parlament. 

Vlastní vyučovací obsah vychází individuálně dle třídy, třídních učitelů a potřeb. Zejména
po konzultaci s metodikem prevence.

Předmět je povinný, na vysvědčení se nehodnotí. 

Svou podstatou se věnuje předmět průřezovým tématům:

 Osobnostní a sociální výchova

 Výchova demokratického občana

 Multikulturní výchova

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova

V rámci předmětu jsou pak rozvíjeny zejméná kompetence: 

 Kompetence komunikativní

 Kompetence sociální a personální

 Kompetence k řešení problémů

 Kompetence občanské
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b) Výchovné a vzdělávací strategie

Ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením školy vyhledáváme
témata a techniky, které pomáhají rozvoji sociálních vazeb. 

Pracujeme na rozvoji pozitivních vazeb v třídním kolektivu. 

Řešíme témata týkající se třídy a školy. 

Věnujeme se tématům školního parlamentu, vedeme k předkládání vlastních navrhů, řešení
a ostantích námětů.

Poskytujeme  prostor  pro  vlastní  vedení  a  určení  náplně  třídnické  hodiny  (v  rámci
možností).

Vytváříme prostor pro vyrovnanou komunikaci mezi žáky i při řešení problémů.

Vzájemně s žáky se učíme toleranci a empatii.
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10 Přípravná třída – školní vzdělávací program

Přípravná  třída  má  vlastní  vzdělávací  program,  který  je  součásí  školního  vzdělávacího
programu. 

a) Obsahové, organizační  a  časové  vymezení 

V jedné přípravné třídě je vyučováno 10 – 15 žáků. Ve třídě vyučuje kvalifikovaný pedagog.
Časová dotace přípravné třídy činí 20 vyučovacího hodin týdně.  V rámci možností jsou
plánovány dohledy u přípravné třídy třídním učitelem. 

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Níže najdete očekávané výstupy. Dále (

b) Výstupy vymezené RVP pro PV

10.1 Kompentence přípravná třída

Kompetence k učení

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 soustředěně  pozoruje,  zkoumá,  objevuje,  všímá  si  souvislostí,  experimentuje  a  užívá  při  tom
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

 má  elementární  poznatky  o  světě  lidí,  kultury,  přírody  i  techniky,  který  dítě  obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem,
jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co
samo dokázalo a zvládlo

 se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při
zadané  práci  dokončí,  co  započalo;  dovede  postupovat  podle  instrukcí  
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací
je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 řeší  problémy, na které stačí;  známé a opakující  se situace se snaží řešit  samostatně (na základě
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 řeší  problémy  na  základě  bezprostřední  zkušenosti;  postupuje  cestou  pokusu  a  omylu,  zkouší,
experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má
vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

 užívá  při  řešení  myšlenkových  i  praktických  problémů  logických,  matematických  
i  empirických  postupů;  pochopí  jednoduché  algoritmy  řešení  různých  úloh  a  situací  
a využívá je v dalších situacích

 zpřesňuje  si  početní  představy,  užívá  číselných  a  matematických  pojmů,  vnímá  elementární
matematické souvislosti

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi
volit

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
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Komunikativní kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 ovládá  řeč,  hovoří  ve  vhodně  formulovaných  větách,  samostatně  vyjadřuje  své  myšlenky,  sdělení,
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 se  dokáže  vyjadřovat  a  sdělovat  své  prožitky,  pocity  a  nálady  různými  prostředky  (řečovými,
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 komunikuje  v  běžných  situacích  bez  zábran  a  ostychu  s  dětmi  i  s dospělými;  chápe,  že  být
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 průběžně  rozšiřuje  svou  slovní  zásobu  a  aktivně  ji  používá  k dokonalejší  komunikaci  
s okolím

 dovede  využít  informativní  a  komunikativní  prostředky,  se  kterými  se  běžně  setkává  (knížky,
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 ví,  že  lidé  se  dorozumívají  i  jinými  jazyky  a  že  je  možno  se  jim učit;  má vytvořeny elementární
předpoklady k učení se cizímu jazyku

Sociální a personální kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné
chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

 se  dokáže  ve  skupině  prosadit,  ale  i  podřídit,  při  společných  činnostech  se  domlouvá  
a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 se  spolupodílí  na  společných  rozhodnutích;  přijímá  vyjasněné  a  zdůvodněné  povinnosti;  dodržuje
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

 se  chová  při  setkání  s  neznámými  lidmi  či  v  neznámých  situacích  obezřetně;  nevhodné  chování
i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

 je  schopno  chápat,  že  lidé  se  různí,  a  umí  být  tolerantní  k jejich  odlišnostem  
a jedinečnostem

 chápe,  že  nespravedlnost,  ubližování,  ponižování,  lhostejnost,  agresivita  a  násilí  se  nevyplácí  a  že
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a
ubližování

Činnostní a občanské kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 odhaduje  rizika  svých  nápadů,  jde  za  svým  záměrem,  ale  také  dokáže  měnit  cesty  
a přizpůsobovat se daným okolnostem

 chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si
práce i úsilí druhých

 se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 má  základní  dětskou  představu  o  tom,  co  je  v souladu  se  základními  lidskými  hodnotami  
a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 spoluvytváří  pravidla  společného  soužití  mezi  vrstevníky,  rozumí  jejich  smyslu  a  chápe  potřebu  je
zachovávat

 si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají
stejnou hodnotu

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je
může ovlivnit
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 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné
okolní prostředí (přírodní i společenské)

10.2 Výstupy přípravné třídy

11.2.1. Dítě a jeho tělo

Záměrem  vzdělávacího  úsilí  učitele  v  oblasti  biologické  je  stimulovat  a  podporovat  růst  
a  neurosvalový  vývoj  dítěte,  podporovat  jeho  fyzickou  pohodu,  zlepšovat  jeho  tělesnou  zdatnost  
i  pohybovou  a  zdravotní  kulturu,  podporovat  rozvoj  jeho  pohybových  i  manipulačních  dovedností,  učit  je
sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.

Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje)

 uvědomění si vlastního těla

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace
a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných
funkcí

 rozvoj a užívání všech smyslů

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 osvojení  si  poznatků  a  dovedností  důležitých  k podpoře  zdraví,  bezpečí,  osobní  pohody  
i pohody prostředí

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

 zachovávat správné držení těla

 zvládat  základní  pohybové  dovednosti  a  prostorovou  orientaci,  běžné  způsoby  pohybu  v různém
prostředí  (zvládat  překážky,  házet  a  chytat  míč,  užívat  různé  náčiní,  pohybovat  se  
ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

 ovládat  koordinaci  ruky  a  oka,  zvládat  jemnou  motoriku  (zacházet  s  předměty  denní  potřeby,
s drobnými  pomůckami,  s  nástroji,  náčiním  a  materiálem,  zacházet  s  grafickým  a  výtvarným
materiálem,  např.  s  tužkami,  barvami,  nůžkami,  papírem,  modelovací  hmotou,  zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se
o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci,
oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

 zvládat  jednoduchou  obsluhu  a  pracovní  úkony  (postarat  se  o  hračky,  pomůcky,  uklidit  
po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

 pojmenovat  části  těla,  některé  orgány  (včetně  pohlavních),  znát  jejich  funkce,  mít  povědomí  
o  těle  a  jeho  vývoji,  (o  narození,  růstu  těla  a  jeho  proměnách),  znát  základní  pojmy  užívané  
ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 rozlišovat,  co  prospívá  zdraví  a  co  mu  škodí;  chovat  se  tak,  aby  v  situacích  pro  dítě  běžných  
a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 mít  povědomí  o  některých  způsobech  ochrany  osobního  zdraví  a  bezpečí  a  o  tom,  kde  
v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

 zacházet  s běžnými  předměty  denní  potřeby,  hračkami,  pomůckami,  drobnými  nástroji,  sportovním
náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály,  jednoduchými hudebními nástroji,  běžnými
pracovními pomůckami

11.2.2. Dítě a jeho psychika

Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost
a  odolnost  dítěte,  rozvoj  jeho  intelektu,  řeči  a  jazyka,  poznávacích  procesů  
a  funkcí,  jeho  citů  i  vůle,  stejně  tak  i  jeho  sebepojetí  a sebenahlížení,  jeho  kreativity  a  sebevyjádření,
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stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a
učení.

Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“: 5.2.1 Jazyk a řeč; 5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a
fantazie, myšlenkové operace; 5.2.3 Sebepojetí, city a vůle.

11.2.2.1 Jazyk a řeč

Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje)

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i
produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

 osvojení  si  některých  poznatků  a  dovedností,  které  předcházejí  čtení  i  psaní,  rozvoj  zájmu  
o  psanou podobu jazyka  i  další  formy sdělení  verbální  i  neverbální  (výtvarné,  hudební,  pohybové,
dramatické)

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 vyjadřovat  samostatně  a  smysluplně  myšlenky,  nápady,  pocity,  mínění  a  úsudky  ve  vhodně
zformulovaných větách

 vést  rozhovor  (naslouchat  druhým,  vyčkat,  až  druhý  dokončí  myšlenku,  sledovat  řečníka  
i obsah, ptát se)

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat

 porozumět  slyšenému  (zachytit  hlavní  myšlenku  příběhu,  sledovat  děj  a  zopakovat  jej  
ve správných větách)

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

 učit  se  zpaměti  krátké  texty  (reprodukovat  říkanky,  písničky,  pohádky,  zvládnout  jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

 chápat slovní vtip a humor

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 utvořit jednoduchý rým

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

 rozlišovat  některé  obrazné  symboly  (piktogramy,  orientační  a  dopravní  značky,  označení  nebezpečí
apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

 sledovat očima zleva doprava

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova

 poznat napsané své jméno

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

11.2.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje)

 rozvoj,  zpřesňování  a  kultivace  smyslového  vnímání,  přechod  od  konkrétně  názorného  myšlení  k
myšlení  slovně-logickému  (pojmovému),  rozvoj  paměti  a  pozornosti,  přechod  
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

 vytváření  pozitivního  vztahu  k intelektuálním  činnostem  a  k učení,  podpora  a  rozvoj  zájmu  
o učení

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

 vytváření základů pro práci s informacemi

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

 vědomě využívat všechny smysly,  záměrně pozorovat,  postřehovat,  všímat si  (nového, změněného,
chybějícího)
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 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje 

 zaměřovat  se  na  to,  co  je  z poznávacího  hlediska  důležité  (odhalovat  podstatné  znaky,  vlastnosti
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné
souvislosti mezi nimi)

 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
prakticky  využívat  (porovnávat,  uspořádávat  a  třídit  soubory  předmětů  podle  určitého  pravidla,
orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat
více, stejně, méně, první, poslední apod.)

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat
se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

 učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních,
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

11.2.2.3 Sebepojetí, city, vůle

Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje)

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání
sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

 získání relativní citové samostatnosti

 rozvoj schopnosti sebeovládání

 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 rozhodovat o svých činnostech

 ve  známých  a  opakujících  se  situacích  a  v situacích,  kterým  rozumí,  ovládat  svoje  city  
a přizpůsobovat jim své chování

 vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či
neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.

 uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

 zorganizovat hru

 uvědomovat  si  příjemné  a  nepříjemné  citové  prožitky  (lásku,  soucítění,  radost,  spokojenost  
i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí  (soucit,  radost, náklonnost), snažit se ovládat své
afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

 zachycovat  a  vyjadřovat  své  prožitky  (slovně,  výtvarně,  pomocí  hudby,  hudebně  pohybovou  
či dramatickou improvizací apod.)
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11.2.3 Dítě a ten druhý

Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti
či  dospělému,  posilovat,  kultivovat  a  obohacovat  jejich  vzájemnou  komunikaci  
a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje)

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 osvojení  si  elementárních  poznatků,  schopností  a  dovedností  důležitých  pro  navazování  
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 posilování  prosociálního  chování  ve  vztahu  k ostatním  lidem  (v  rodině,  v  mateřské  škole,  
v dětské herní skupině apod.)

 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 rozvoj kooperativních dovedností

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

 navazovat  kontakty  s  dospělým,  kterému  je  svěřeno  do  péče,  překonat  stud,  komunikovat  
s ním vhodným způsobem, respektovat ho

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová,
něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo
názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 spolupracovat s ostatními

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na
veřejnosti, dodržovat herní pravidla

 respektovat  potřeby  jiného  dítěte,  dělit  se  s  ním  o  hračky,  pomůcky,  pamlsky,  rozdělit  si  úkol  
s jiným dítětem apod.

 vnímat,  co  si  druhý  přeje  či  potřebuje,  vycházet  mu  vstříc  (chovat  se  citlivě  a  ohleduplně  
k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci,  v případě potřeby
požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

11.2.4 Dítě a společnost

Záměrem  vzdělávacího  úsilí  učitele  v oblasti  sociálně-kulturní  je  uvést  dítě  
do společenství  ostatních lidí  a do pravidel soužití  s ostatními,  uvést je  do světa materiálních i duchovních
hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu
aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje)

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního
prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto
společenství  (ke třídě,  k rodině,  k  ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto
společenství uznávané

 rozvoj  základních  kulturně  společenských  postojů,  návyků  a  dovedností  dítěte,  rozvoj  schopnosti
projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému
prostředí a zvládat jeho změny

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě
žije

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
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 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj
dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 rozvoj společenského i estetického vkusu

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

 uplatňovat  návyky  v základních  formách  společenského  chování  ve  styku  s dospělými  
i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý
domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je
třeba se chovat

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
dovednosti

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných
proměn  (vnímat  základní  pravidla  jednání  ve  skupině,  podílet  se  na  nich  a řídit  
se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

 vyjednávat  s dětmi  i  dospělými  ve  svém  okolí,  domluvit  se  na  společném  řešení  
(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu
s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma,
v mateřské škole i na veřejnosti)

 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich
osobě, vážit si jejich práce a úsilí

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např.
lež,  nespravedlnost,  ubližování,  lhostejnost  
či  agresivitu),  chránit  se  před  ním  a  v rámci  svých  možností  se  bránit  jeho  důsledkům (vyhýbat
se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi
apod.

 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

 zachycovat  skutečnosti  ze  svého  okolí  a  vyjadřovat  své  představy  pomocí  různých  výtvarných
dovedností  a  technik  (kreslit,  používat barvy,  modelovat,  konstruovat,  tvořit  z papíru,  tvořit  
a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

 vyjadřovat  se  prostřednictvím hudebních  a  hudebně  pohybových  činností,  zvládat  základní  hudební
dovednosti  vokální  i  instrumentální  (zazpívat  píseň,  zacházet  s jednoduchými  hudebními  nástroji,
sledovat a rozlišovat rytmus)
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11.2.5 Dítě a svět

Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním
světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy
celosvětového  dosahu  –  a  vytvořit  elementární  základy  
pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje)

 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 vytváření  elementárního  povědomí  o  širším  přírodním,  kulturním  i  technickém  prostředí,  
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 poznávání jiných kultur

 pochopení,  že  změny  způsobené  lidskou  činností  mohou  prostředí  chránit  a  zlepšovat,  ale  také
poškozovat a ničit

 osvojení  si  poznatků  a  dovedností  potřebných  k  vykonávání  jednoduchých  činností  v  péči  
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými
vlivy

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností,
planetou Zemí

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i  v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské
školy, v blízkém okolí)

 zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a
v mateřské  škole  opakují,  chovat  se  přiměřeně  a  bezpečně  doma  i  na  veřejnosti  
(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se
prakticky  chránit  (vědět,  jak  se  nebezpečí  vyhnout,  kam  se  v případě  potřeby  obrátit  
o pomoc)

 osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a
přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 mít  povědomí  o  širším  společenském,  věcném,  přírodním,  kulturním  i  technickém  prostředí  
i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět
přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o
planetě Zemi, vesmíru apod.)

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 porozumět,  že  změny  jsou  přirozené  a  samozřejmé  (všechno  kolem  se  mění,  vyvíjí,  pohybuje  a
proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat,  přizpůsobovat se běžně proměnlivým
okolnostem doma i v mateřské škole

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si,  že
způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat,
všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem
s odpady,  starat  se  o  rostliny,  spoluvytvářet  pohodu  prostředí,  chránit  přírodu  
v okolí, živé tvory apod.)

 

10.3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH A TÉMATICKÝ PLÁN PRO PT 

10.3.1 Úvod do ŠVP pro PT
V souladu se školským zákonem je učivo uspořádáno do ucelených částí – integrovaných bloků,
které pedagog naplňuje obsahem podle potřeb dětí  a aktuální  situace ve třídě. Prostřednictvím
těchto bloků je možné přirozeně skloubit základní požadavky na vzdělávání dětí v přípravné třídě.
Umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti, které jsou pro děti blízké a srozumitelné.
Vycházejí z přirozených vzdělávacích potřeb dětí, respektují potřeby dětí osvojovat si poznatky a
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dovednosti v reálných souvislostech a umožňují jim vidět smysl toho, čemu se učí. Učí děti tomu,
co si mohou vyzkoušet a následně pak použít v praxi  a v dalším učení.

Vzdělávací  obsah je vymezen tak, aby sloužil  k naplňování vzdělávacích záměrů  a  dosahování
vzdělávacích cílů

Součástí ŠVP je TVP, který z něj vychází. TVP je pracovním dokumentem učitelky, lze jej doplňovat,
přepracovávat a měnit podle aktuální potřeby. 

TVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků. 

1. Barevný podzim

2. Studená zima

3. Zelené jaro

4. Veselé léto

V integrovaných blocích se prolínají  oblasti,  které  respektují  vývoj  dítěte,  jeho přirozený život,
učení. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně utváří k
sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. 

 

Činnosti a znalosti, které by děti měly na konci PT zvládnout 

  Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků 

Navazovat  sociální  vztahy,  přijatelnou  formou komunikovat,  zapojovat  se  do  činností  ve  třídě,
zachovávat  pravidla  chování  (poděkovat,  omluvit  se,  neskákat  do  hovoru),  porozumět  běžným
pokynům, samostatně plnit úkol zadaný učitelem, soustředit se na hru (nezabývat se ničím jiným),
mít povědomí co je dobré a co špatné, chápat souvislosti mezi tím, co udělá teď a co později,
přijmout úkol, vážit si práce druhých, samostatně se oblékat, obouvat, vázat tkaničky, stolovat,
používat  příbor,  pomáhat  dětem,  neubližovat  si  navzájem,  udržovat  pořádek ve  svých věcech,
udržovat čistotu oděvu, umývat si ruce po použití WC a před jídlem, používat kapesník, uklízet
hračky a pomůcky, mít radost z upraveného prostředí, projevovat kladné postoje v péči o přírodu.  

   Oblast jazyková a komunikativní 

Aktivně  používat  slovní  zásobu,  umět  komunikovat,  používat  promyšlené  otázky,  vytvářet
jednoduché  odpovědi,  mít  povědomí  o  gramatické  správnosti,  mluvit  zřetelně,  srozumitelně  v
krátkých větách, vyřídit jednoduchý vzkaz, vyprávět vlastní prožitky, memorovat říkadla, recitovat
krátké básně, soustředěně poslouchat pohádku, pochopit text, vytleskávat slabiky, rozlišovat délku
samohlásek,  popisovat  a  řadit  obrázky  podle  časové  posloupnosti,  vyprávět  podle  obrázků,
dramatizovat pohádku (pomocí loutek, masek, maňásků), umět si prohlížet knihy, orientovat se v
dětské knize, tvořit věty k obrázkům, neničit knihy ani časopisy, rovnat písmena z plastické hmoty
do řádků, některá písmena poznat.  

  Matematické představy, časoprostorová orientace

Třídit  předměty  (zvláště  podle  vlastností),  vytvářet  různé  konkrétní  soubory,  orientovat  se  v
prostoru (před, za, nad, blízko, daleko, pravá…), porovnávat předměty (stejně, více, méně), poznat
číselnou řadu přirozených čísel 1-5, počítat předměty v daném souboru (po jedné), vytvářet různé
konkrétní soubory s daným počtem prvků, umět vyjádřit pořadí a počet, poznat geometrické tvary,
skládat obrazce z geometrických tvarů, kreslit na čtverečkovaném papíru.

  Rozvoj poznání  

Znát jméno a svou adresu, vyprávět o rodičích a sourozencích, o bytě a zařízení, orientovat se ve
zvycích a tradicích, umět se chovat ve škole, získávat kladný vztah ke škole, orientovat se v okolí,
bezpečně se chovat na ulici, reagovat na světelné signály, orientovat se ve městě, okolo domu, v
ulici, v okolí školy, umět pozdravit, poděkovat, osvojit si základní společenská pravidla, pečovat o
své zdraví, pojmenovat základní části těla, rozlišit pravou a levou stranu, orientovat se v ročních
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obdobích,  všímat  si  přírody  kolem  nás,  poznat  některé  stromy,  květiny,  ovoce  a  zeleninu,
vybudovat si vztah ke zvířatům, pozorovat práci dospělých, vytvořit si časové představy (včera,
dnes zítra, ráno, večer, částečně dny v týdnu, roční období).

  

   Hudební cítění 

Správně dýchat, rozlišovat zvuky hudebních nástrojů, rytmizovat říkadla, zpívat písně, vytleskávat
rytmus, vyjadřovat se pohyby, rozlišit zpěv nahlas - potichu, reagovat na pokyny začátku a konce,
seznamovat se s technikou hry na rytmické nástroje, reagovat na změnu rytmu, poslouchat hudbu,
poznávat známé písně podle úryvku melodie, nacvičovat tanečky. 

  Výtvarná činnost 

Umět držet správně tužku i štětec, využívat plochu papíru (nahoře i dole), rozeznat základní barvy,
doplňkové  barvy,  kreslit  na  velkou plochu  papíru,  křídou  na tabuli,  kreslit  houbou,  pracovat  s
omalovánkami,  dokreslovat  obrázky,  obkreslovat,  kreslit  i  malovat  na  různé  náměty,  ilustrovat
pohádku,  vyzdobit  pozvánku,  vyzdobit  vánoční  přání,  vystřihovat,  nalepovat,  vnímat  odlišnosti
různých  tvarů  a  rozměrů,  rozlišovat  různé  druhy  čar  (svislé,  šikmé,  rovné,  vlnovky,  smyčky),
pozorovat obrázky, pěstovat cit pro úpravu a čistotu práce.  

  Pracovní činnost

Vytvořit si hygienické návyky, slušně stolovat, sebeobsluha, skládat stavebnice, hrát si s korálky,
tvořit z modelíny (mačkat, válet, hníst), bezpečně používat jednoduché pracovní nástroje, pracovat
s papírem (stříhat, vystřihovat, vytrhávat, nalepovat, skládat), používat různé materiály a techniky,
dodržovat stanovený postup při práci  (sledovat pozorně zadání,  dokončit  započatý úkol,  uklízet
hračky a materiál, spolupracovat s ostatními, nerušit druhé v práci), plnit drobné úkoly ve třídě,
rozvíjet  vůli,  vytvořit  si  poznatky  o  významu  práce,  upevňovat  kladný  vztah  k  práci,  šetrně
zacházet s předměty.  

  Tělesná a pohybová oblast

Správně  držet  tělo,  respektovat  pravidla,  rozvíjet  základní  pohybové  dovednosti,  pohybovat  se
podle pokynů, napodobovat pohyb zvířat, orientovat se v prostoru, chodit po schodech, po lavičce,
po jiném nářadí, vystupovat a sestupovat z žebřin, běhat, skákat, přeskakovat, skoky z místa,
seskakovat na měkkou podložku, hrát s míčem, přetahovat se, držet rovnováhu, tančit, bezpečně si
hrát na sněhu, plavat, jezdit na koloběžce… 

 

Charakteristika integrovaných bloků 

ŠVP  je  uspořádán  do  čtyř  hlavních  integrovaných  bloků,  které  nastiňují  tematické  okruhy
vzdělávacího obsahu. Z nich vyplývají dílčí bloky, které jsou rozpracovány třídní učitelkou do TVP.
Názvy  dílčích  bloků  uvedených  v  ŠVP  vyjadřují  pouze  tematické  oblasti,  kterým se  má  třídní
učitelka s dětmi věnovat. Třídní učitelka si může dílčí bloky pojmenovat svými názvy, které budou
lépe  vyjadřovat  např.  motivační  propojení  jejich  TVP.  Může  je  zařazovat  v  různých  obdobích
školního roku na základě aktuální situace, podle potřeb dětí, apod. K jednotlivým dílčím blokům si
třídní  učitelka  stanovuje  dílčí  cíle,  očekávané  výstupy  a  již  zcela  konkretizovanou  nabídku
vzdělávacích  činností,  prostřednictvím  kterých  dětem  vytváří  co  nejlepší  podmínky  pro  jejich
vzdělávání. 

I.Čtvrtletí   ,,Barevný podzim“

II.Čtvrtletí    ,,Studená zima“

III. Čtvrtletí    ,,Zelené jaro“

IV. Čtvrtletí     ,,Veselé léto“

Integrované a dílčí bloky 
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I. Čtvrtletí ,, Barevný podzim“

Poprvé ve škole, moji noví kamarádi. Podzim v přírodě.

Domov, místo, kde bydlím.  Nejsme sami na světě.

II. Čtvrtletí ,,Studená zima“

Zima plná radovánek. Vánoce, Vánoce přicházejí.

Já jsem člověk.  Jezdíme a chodíme.

III. Čtvrtletí ,,Zelené jaro“

Jak se budí příroda. Hody, hody doprovody. 

Kniha – přítel člověka. Moji blízcí.

IV. Čtvrtletí ,,Veselé léto“

Léto je prima.  Těšíme se do školy.

10.3.2 VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÝCH BLOKŮ A TÉMATICKÝ PLÁN

Pro větší přehlednost jsou jednotlivé vzdělávací oblasti označeny barevně.

  Dítě a jeho tělo - červená 

  Dítě a jeho psychika – modrá

  Dítě a ten druhý - fialová 

  Dítě a společnost - žlutá 

  Dítě a svět  - zelená 

1. Integrovaný blok  ,,Barevný podzim“

 Tento  blok  je  zaměřen na orientaci  v  novém prostředí,  rozvíjet  schopnost  žít  ve  společenství
ostatních  lidí,  spolupracovat,  navazovat  přátelství,  hledat  své  místo  ve  společnosti  ostatních
vrstevníků, rozvíjet komunikační dovednosti, smysl pro spolupráci, podporovat skupinovou hru.

Osvojovat si poznatky o světě, přírodě a jejích rozmanitostech a proměnách, vytvářet kladný vztah
k přírodě. Rozvíjet smyslové vnímání, poznávat různé druhy ovoce a zeleniny podle vzhledu, chutě, 
vůně, seznamovat se s významem ovoce a zeleniny pro lidský život. Rozvíjet psychickou a fyzickou
zdatnost,  rozvíjet  pozorovací  schopnosti,  tvořivé  myšlení.  Osvojovat  si  jednoduché  poznatky  o
počasí , jeho rozmanitosti. Vyjádřit své dojmy, pocity, rozvíjet vyjadřovací schopnosti verbální i
neverbální.  

Vytvářet  kladný  vztah  k  místu  a  prostředí,  ve  kterém dítě  žije,  orientovat  se  v  místě  svého
bydliště, poznávat okolí svého bydliště, znát svou adresu, bezpečně se pohybovat mezi lidmi. 

Seznamovat  se  se  skutečností,  že  existují  lidé  různých kultur  a  barvy  pleti,  respektovat  jejich
existenci.  Získat  povědomí o tom, že se  setkáme s lidmi hodnými i  zlými,  učit  se  řešit  různé
situace. Vytvářet pocit sounáležitosti se světem.  

 Dílčí vzdělávací cíle 

  rozvíjet pohybové, fyzické, psychické a motorické dovednosti 

  rozvíjet a užívat všechny smysly a osvojovat si přiměřené praktické

   dovednosti

  rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev 

  rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě (identita, sebevědomí, sebedůvěra) 

  seznamovat se s pravidly chování a kooperativními dovednostmi 

  činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije –
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rodina (členové rodiny, vztahy mezi nimi,….), škola (prostředí, vztahy mezi

dětmi i dospělími)

  seznamovat se se světem lidí, kultury a umění, osvojit si základní poznatky o

prostředí, ve kterém dítě žije 

  vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi,

společností

Očekávané výstupy

  zvládne základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné 

   způsoby pohybu v různém prostředí 

  napodobuje jednoduché pohyby podle vzoru 

  zvládá koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku  

  ovládá řeč, hovoří plynně a srozumitelně, domluví se slovy i gesty 

  zvládá přizpůsobit své jednání dané situaci, uvědomuje si svou samostatnost,  

    zaujímá vlastní názory a postoje 

  uvědomuje si svá práva i povinnosti ve vztahu ke druhému a respektuje je

  spolupracuje s ostatními

  navazuje a udržuje dětská přátelství 

  má základní dětskou představu o pravidlech chování, dle kterých se má chovat v dané situaci

  vnímá  kulturní  a  umělecké  podněty,  zachycuje  skutečnosti  ze  svého  okolí  a  své  představy
vyjadřuje prostřednictvím hudebních a výtvarných činností

  orientuje se ve známém prostředí, zvládá běžně činnosti, uvědomuje si

nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a má povědomí o tom,

jak se prakticky chránit

Vzdělávací nabídka

  manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami, náčiním, hračkami,

materiálem,…

  smyslové s psychomotorické hry

  lokomoční a psychomotorické hry

  pracovní a sebeobslužné činnosti

  hudebně pohybové hry

  manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami, náčiním, hračkami,

materiálem,…

  společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (diskuzní

kruh, komunitní kruh)

  činnosti zaměřené na poznávání různých lidských vlastností

  činnosti vedoucí k uvědomění si sebe sama a k odlišení se od ostatních

  smyslové s psychomotorické hry

  lokomoční a psychomotorické hry

  pracovní a sebeobslužné činnosti

  hudebně pohybové hry
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  činnosti vedoucí k uvědomění si sebe sama a k odlišení se od ostatních

  sociální a interaktivní hry

  kooperativní činnosti ve dvojicích a menších skupinkách

  hry a situace, v nichž se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

lidí

  činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije –

rodina (členové rodiny, vztahy mezi nimi,….), škola (prostředí, vztahy mezi

dětmi i dospělými,…)

  aktivity podporující sbližování dětí

  aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství,

přátelství, úcta ke stáří, apod.)

  aktivity podporující sbližování dětí

  aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství,

přátelství, úcta ke stáří, apod.)

  společné ustanovení pravidel třídy

  společné hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich

průběhu i výsledcích

  hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí

  tematické hry s pracovními pomůckami a nástroji

  běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

  aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost,

ohleduplnost,…) a mravní hodnoty (dobro, zlo, pravda,…) v jednání lidí

  aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí školy

  pozorování blízkého okolí – vycházky do okolí, výlety

  smysluplné činnosti zaměřené na péči o školní prostředí, školní zahradu

  práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a

dalších médií

2. Integrovaný blok ,,Studená zima“

Tento blok je zaměřen na  poznatky o zimním období v praktickém životě. Umět se vhodně oblékat
vzhledem k počasí, seznamovat se s jednotlivými druhy oblečení, osvojovat si některé dovednosti
potřebné při oblékání a obouvání, umět se samostatně obléknout, upravit svůj zevnějšek, dbát na
čistotu oblečení. Seznamovat se s různými druhy zimních sportů, her na sněhu, poznávat vlastnosti
sněhu. Sáňkování, bobování, hry na sněhu

Znát  tradice  a  zvyky dříve  a dnes.  Aktivně se podílet  ne všech přípravách Vánoc,  na vánoční
akademii. Rozvíjet kulturně estetické dovednosti. Výroba dárků pro rodiče a ostatní blízké. 

Osvojovat si poznatky o vlastním těle a jeho zdraví, vytvářet si zdravé životní návyky. Seznamovat
se s různými druhy potravin, umět je rozlišit podle jejich přínosu pro člověka z hlediska zdravého
životního stylu. Chápat důležitost péče o své zdraví.  

Seznamovat se různými druhy dopravních situací, umět se bezpečně chovat v dopravě jako chodec
nebo cyklista. Seznamovat se s různými druhy dopravních prostředků. Výlet některým dopravním
prostředkem, získání praktických dovedností. Poznat dopravní značky v okolí školy.   

Dílčí vzdělávací cíle
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  rozvíjet a užívat všechny smysly a osvojovat si přiměřené praktické 

  dovednosti 

  rozvíjet pohybové, fyzické, psychické a motorické dovednosti 

  rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, paměť a pozornost 

  posilovat přirozené poznávací city 

  rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální 

  vytvářet základy aktivních postojů ke světu, životu a pozitivních vztahů ke

     kultuře a umění  

  chápat, že lidé mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a 

    ničit 

Očekávané výstupy

  má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního

pohybu a zdravé výživy, rozlišuje, co zdraví prospívá a co mu škodí

  zvládne základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém
prostředí

  napodobuje jednoduché pohyby podle vzoru  zvládá koordinaci ruky a oka,

jemnou motoriku

  ovládá řeč, hovoří plynně a srozumitelně, domluví se slovy i ges

  zvládá přizpůsobit své jednání dané situaci, uvědomuje si svou samostatnost,

zaujímá vlastní názory a postoje

  uvědomuje si svá práva i povinnosti ve vztahu ke druhému a respektuje je

  spolupracuje s ostatními

  navazuje a udržuje dětská přátelství

  společenské aktivity (besídky, karneval, oslavy, akce s rodiči,…)

  má základní dětskou představu o pravidlech chování, dle kterých se má

chovat v dané situaci

  vnímá kulturní a umělecké podněty, zachycuje skutečnosti ze svého okolí a

své představy vyjadřuje prostřednictvím hudebních a výtvarných činností

  orientuje se ve známém prostředí, zvládá běžně činnosti, uvědomuje si

nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a má povědomí o tom,

jak se prakticky chránit

Vzdělávací nabídka

  lokomoční a pohybové činnosti (lezení, chůze, běh, skoky a poskoky)

  nelokomoční pohybové činnosti (pohyby těla na místě)

  jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry

apod.)

  manipulační činnosti s předměty, pomůckami, náčiním a materiálem

  smyslové a psychomotorické hry

  konstruktivní a grafické činnosti  hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

  pracovní a sebeobslužné činnosti
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  činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou atmosféru a pohodu

prostředí

  společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (diskuzní

kruh, komunitní kruh)

  přednes, recitace, zpěv

  grafické napodobování tvarů symbolů, čísel a písmen – nácvik podpisu

  záměrné pozorování předmětů, určování jejich vlastností

  námětové hry a činnosti - „na rodinu“, „na lékaře“, „na obchod“,…

  spontánní hry dle volby dětí

  činnosti vedoucí k uvědomění si sebe sama a k odlišení se od ostatních

  příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých

návyků a závislostí

  dramatické  činnosti  (předvádění  a  napodobování  různých  typů  chování  člověka  v  různých
situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč…)

  výlety do okolí

  sociální a interaktivní hry

  kooperativní činnosti ve dvojicích a menších skupinkách

  hry, přirozené i modelové situace, ve kterých se dítě učí přijímat a

respektovat druhého

  hry a situace, v nichž se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých lidí

  námětové hry zaměřené na dopravu a povolání

  návštěva kulturních a společenských míst a akcí

  hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí

  tematické hry s pracovními pomůckami a nástroji, seznamování dětí s různými druhy povolání a
řemesel

  přípravy a realizace společenských zábav a slavností

  tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně

pohybové, podněcující tvořivost a nápaditost dítěte

  setkávání s literárním, dramatickým, výtvarným i hudebním uměním mimo

školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí

  aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku – zdvořilost,

ohleduplnost, tolerance, spolupráce a mravní hodnoty (dobro x zlo,

spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost,…)

  hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních

situacích, praktický nácvik bezpečného chování v situacích, které mohou

nastat

  poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech,

jak se chránit (doprava, kontakt se zvířaty, léky, požár,…)

  přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledo

rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje,

rostliny, živočichové, podnebí, počasí, roční období
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3. Integrovaný blok ,,Zelené jaro“

Třetí blok je zaměřen na seznámení se s charakteristickými znaky ročního období, se změnami v
přírodě, s typickým počasím pro toto období. Obohacovat slovní zásobu o nová slova, rozvíjet své
vyjadřovací schopnosti. Chápat důležitost ochrany přírody. Seznámit se se stromem a jeho stavbou,
druhy stromů, jejich význam pro život. Seznámit se s květinami, jejich druhy, částmi a vlastnostmi.
Vnímat krásu květin, umět ji popsat, znázornit výtvarně, hudebně, pohybově. Péče o rostliny.

   Znát tradice  a zvyky dříve  a dnes.  Lidová říkadla.  Podporovat schopnost  vyjádřit  své pocity,
dojmy a prožitky. 

Vytvářet si kladný vztah ke knize. Vytvářet základy některých dovedností, které předcházejí čtení a
psaní.  Rozvíjet  zájem o  psanou  podobu  jazyka.  Seznámit  se  s  některými  českými  spisovateli.
Návštěva knihovny.

Chápat důležitost rodiny, své postavení v rodině, spolupráce jednotlivých členů rodiny. Rozvíjet
kooperativní a komunikační schopnosti. Chápat význam lidské práce pro společnost i lidský život.
Seznamovat se s konkrétními druhy lidské práce.

Dílčí vzdělávací cíle

  rozvíjet a užívat všechny smysly a osvojovat si přiměřené praktické

dovednosti

  rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, paměť a pozornost 

  posilovat přirozené poznávací city

   rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální 

  seznamovat se se světem lidí, kultury a umění, osvojit si základní poznatky o 

    prostředí, ve kterém dítě žije 

  chápat, že lidé mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a 

   ničit 

Očekávané výstupy

  rozvíjet pohybové schopnosti dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky 

    (správná koordinace pohybů, dýchání) 

  zvládá koordinaci pohybu s hudbou, rytmem a zpěvem 

  zachází s běžnými předměty denní potřeby, drobnými nástroji, sportovním   

    náčiním, výtvarnými pomůckami… 

  rozšiřuje si svou slovní zásobu, samostatně a smysluplně vyjadřuje své 

    myšlenky a pocity 

  vytváří si kladný vztah ke kulturním hodnotám – divadlo, knihy, hudba …

   zvládá záměrně řídit své chování, uvědomuje si příjemné a nepříjemné 

    citové prožitky a snaží se ovládat své afektivní chování 

  chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný 

  spoluvytváří pravidla společného soužití, rozumí jejich smyslu a chápe 

    potřebu je zachovávat 

  chová se zdvořile, váží si práce a úsilí druhých 

  vytváří a upevňuje si návyky společenského chování

  má povědomí o společenském, věcném, přírodním, kulturním prostředí  

  má povědomí o existenci různých národů a kultur 

Vzdělávací nabídka
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  lokomoční a pohybové činnosti (lezení, chůze, běh, skoky a poskoky)

  nelokomoční pohybové činnosti (pohyby těla na místě)

  jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry

apod.)

  manipulační činnosti s předměty, pomůckami, náčiním a materiálem

  smyslové a psychomotorické hry

  konstruktivní a grafické činnosti

  hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

  pracovní a sebeobslužné činnosti

  činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou atmosféru a pohodu

prostředí

  prohlížení a „čtení“ knížek

  námětové hry a činnosti - „na rodinu“, „na lékaře“, „na obchod“,….

  spontánní hry dle volby dětí

  dramatické  činnosti  (předvádění  a  napodobování  různých  typů  chování  člověka  v  různých
situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč…)

  výlety do okolí 

  poslech pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů (pravidelná
četba, pohádka, divadlo)

  vyprávění dítěte (co slyšelo, vidělo)

  přednes, recitace, dramatizace, zpěv  seznamování dítěte s různými

sdělovacími prostředky (novinami, časopisy, knihami)

  hry na téma rodiny, přátelství

  četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a

poučením

  aktivity podporující sbližování dětí  sociální a interaktivní hry

  kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách

  činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije –

rodina

  četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a

poučením

  běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s

dospělým

  přípravy a realizace společných zábav a slavností

  aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat

rozmanitost kultur (zábavy, sportovní aktivity, výstavy, divadelní a filmová

představení,…)

  receptivní, slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech

pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, divadelních scének)

  přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování

rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje,

rostliny, živočichové, podnebí, počasí, roční období)
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  využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek k seznamování

se se základními poznatky o naší republice

4.   Integrovaný blok      ,,Veselé léto“

V tomto bloku budeme poznávat charakteristické znaky letního období, změny v přírodě. Sporty
typické pro letní období. Seznámit se s tím, jaká nebezpečí nás mohou v létě čekat a jak se před
nimi chránit. Školní výlety, turistické vycházky. Seznamování se s novými místy naší vlasti. Rozvíjet
své pozorovací schopnosti. Vytvořit si povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jeho
rozmanitosti.  

Opakování  některých  důležitých  znalostí  a  dovedností  získaných  v  průběhu  celého  roku.
Prověřování úrovně některých získaných očekávaných kompetencí. Náslechy v první třídě.  

Dílčí vzdělávací cíle

  rozvíjet pohybové schopnosti dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky

(správná koordinace pohybů, dýchání)

  rozvíjet a užívat všechny smysly a osvojovat si přiměřené praktické

dovednosti

  rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev 

  rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě (identita, sebevědomí, sebedůvěra)

  seznamovat se s pravidly chování a kooperativními dovednostmi

  vytvářet základy aktivních postojů ke světu, životu a pozitivních vztahů ke

kultuře a umění

  vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi,

společností

Očekávané výstupy

  zvládá koordinaci pohybu s hudbou, rytmem a zpěvem

  zachází s běžnými předměty denní potřeby, drobnými nástroji, sportovním

náčiním, výtvarnými pomůckami…

  vnímá a rozlišuje podněty ve svém okolí pomocí všech smyslů  zvládá

sebeobsluhu, jednoduché pracovní úkony

  zvládne základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné

způsoby pohybu v různém prostředí

  ovládá řeč, hovoří plynně a srozumitelně, domluví se slovy i gesty

  zvládá přizpůsobit své jednání dané situaci, uvědomuje si svou samostatnost,

zaujímá vlastní názory a postoje

  uvědomuje si svá práva i povinnosti ve vztahu ke druhému a respektuje je

  spolupracuje s ostatními

  navazuje a udržuje dětská přátelství

  má základní dětskou představu o pravidlech chování, dle kterých se má

chovat v dané situaci

  vnímá kulturní a umělecké podněty, zachycuje skutečnosti ze svého okolí a

své představy vyjadřuje prostřednictvím hudebních a výtvarných činností

  orientuje se ve známém prostředí, zvládá běžně činnosti, uvědomuje si

nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a má povědomí o tom, jak se prakticky chránit
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Vzdělávací nabídka

  smyslové s psychomotorické hry

  lokomoční a psychomotorické hry (lezení, chůze, běh, skoky a poskoky)

  pracovní a sebeobslužné činnosti

  hudebně pohybové hry

  činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou atmosféru a pohodu

prostředí

  motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

  smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj postřehu, vnímání, paměti,

pozornosti

  námětové hry a činnosti  činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a

vztahů

  hry zaměřené na tvořivost, představivost, fantazii (kognitivní, výtvarné,

konstruktivní, hudební, taneční či dramatické)

  sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

  hry na téma rodiny, přátelství

  sociální a interaktivní hry

  kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách

  četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a

poučením

  běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s

dospělým

   aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku – zdvořilost, 

     ohleduplnost, tolerance, spolupráce a mravní hodnoty (dobro x zlo, 

     spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost,…) 

  využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek k seznamování

se se základními poznatky o naší republice

  přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
(příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje,

rostliny, živočichové, podnebí, počasí, roční období)
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11 Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

dále jen tzv. „HODNOTÍCÍ ŘÁD“

Důležitá ustanovení týkající se  hodnostícího řádu:
* Hodnotící  řád  se vydává dle  § 51 a  dalších  zák.  561/2004 Sb.,  „školský  zákon“

v platném  znění,  dle  §  14  –  15  vyhl.  48/2005  Sb.,  „o  základním  vzdělávání“,
v platném znění  a  dle  vyhl.  27/2016 Sb.  o  vzdělávání  dětí,  žáků a  studentů  se
speciálními vzdělávacími potřebami a dle dalších obecně závazných právních norem
ve školství.

* Hodnotící  řád  je  nedílnou  součástí  školního  řádu  školy  a  školního  vzdělávacího
programu školy. 

* Hodnotící řád schvaluje školská rada.
* Hodnotící řád je projednáván pedagogickou radou.
* Hodnotící řád platí do odvolání, do vydání nového znění.
* Žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci se seznamují s hodnotícím řádem zpravidla na

začátku školního roku a v souvislosti  s prováděnými změnami ŠVP, školního řádu
nebo vlastního hodnotícího řádu.
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12 Vzdělávací obsah

12.1 Vzdělávací obsah : Český jazyk: 1. stupeň

1. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák:

Komunikač n í  a slohová vý c h o v a

Jsem školák

Prázdninové prožitky

Podzim

Naše obec

Moje rodina

rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
Rozvíjení  řeči  s  využitím
žákových zkušeností

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
Krátká  vypravování  zážitků  a
pozorování

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Základní návyky při psaní

Zvládá základy čitelného rukopisu Tvary písmen

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý
příběh

Práce  s  pohádkou,  říkadlem,
ilustrací
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Jazyková výchova

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky

Sluchová a zraková cvičení Zvířátka, Hra na ozvěnu

Literární výchova

čte  a  přednáší  zpaměti  ve  vhodném  frázování  a  tempu  literární  texty
přiměřené věku

Dětská  říkadla  a  verše,  hry  s
rýmy,  slovní  hříčky,  bajky,
pohádky

Zima

vyjadřuje své pocity z přečteného textu Dramatizace pohádky

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Přednes, rozpočítadla, koledy Vánoce

2. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák
Komunikační  a  slohová
výchova

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Hry s rýmy, zvyšování plynulosti
čtení

Jaro

porozumí písemným i mluveným pokynům přiměřené složitosti Pozorný poslech textu, 

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Dramatizace s loutkami
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volí  vhodné  verbální  i  nonverbální  prostředky  řeči  v  běžných  školních  i
mimoškolních situacích

píše  správné  tvary  písmen  a  číslic,  správně  spojuje  písmena  i  slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev

Procvičování  tvarů  písmen,
krátké písemné texty, 

porovnává  významy  slov,  zvláště  slova  opačného  významu  a  slova
významem  souřadná,  nadřazená  a  podřazená,  vyhledá  v textu  slova
příbuzná

Slovo, slabika, hláska, písmeno,
slovní význam

rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Slovní druhy

Léto
spojuje  věty  do jednodušších  souvětí  vhodnými  spojkami  a  jinými
spojovacími výrazy

Věta  jednoduchá  a  souvětí,
jednoduché větné vzorce

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

Druhy vět a jejich pravopis
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odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě,
ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty  a  v typických  případech  vlastních  jmen  osob,  zvířat  a místních
pojmenování

Tvrdé a měkké slabiky, psaní u-
ú-ů,  bě,  pě,  vě,  mě,  velká
písmena,  spodoba  hlásek,
vlastní jména

Literár
n
í  vý c h o v a

čte  a  přednáší  zpaměti  ve  vhodném  frázování  a  tempu  literární  texty
přiměřené věku

Intonace při  opakovaném čtení,
čtení s přednesem

vyjadřuje své pocity z přečteného textu Vyprávění 
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3. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák

Komunikač n í  a slohová vý c h o v aRoční období

pečlivě  vyslovuje,  opravuje  svou  nesprávnou  nebo  nedbalou
výslovnost

Výrazný  přednes  krátkých  básní  a
textů zpaměti 

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Psaní s porozuměním

Jazyková
vý
c

porovnává  a  třídí  slova  podle  zobecněného  významu  –  děj,  věc,
okolnost, vlastnost

Význam slov

Významné dny, svátky, oslavy, 
tradice

užívá  v mluveném  projevu  správné  gramatické  tvary  podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves

Ohýbání podstatných jmen a sloves
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odůvodňuje  a  píše  správně:  i/y  po  obojetných  souhláskách  ve
vyjmenovaných slovech

Vyjmenovaná slova

Literár
n
í  vý c h o v a

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty
přiměřené věku

Plynulé,  výrazné  i  tiché  čtení  s
porozuměním

Lidové i umělé pohádky

vyjadřuje své pocity z přečteného textu Vyjadřování obsahu textů

Rozlišuje prózu a verše Lidová i autorská poezie
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4. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU
TÉMA

Žák

Komunikač n í  a slohová vý c h o v a

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

výcvik ve čtení - správné a plynulé čtení 
uměleckých a krátkých naučných textů
správný přízvuk slovní a větný, 
výslovnost, přirozená intonace

Nejranější dějiny

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj 
podstatná fakta

tvorba otázek k přečtenému textu
Tiché čtení - postupné zařazování 
krátkých textů k samostatnému tichému 
čtení
tvorba otázek žáků k přečtenému textu, 
kontrola porozumění obsahu čteného 
vystižení hlavní myšlenky textu a 
sestavení krátké osnovy

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na 
záznamníku

Média

Jazyková výchova

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 
významu a slova vícevýznamová
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rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

rozlišování slov spisovných od 
nespisovných
slova pozitivně citově zabarvená a slova 
vulgární
stavba slova, kořen, předpona a přípona
Rozlišování předpon od předložek

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
spisovných od nespisovných
slova pozitivně citově zabarvená a slova 
vulgární

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební 
dvojici označuje základ věty

základní skladební dvojice - holý podmět 
a holý přísudek

určuje slovní druhy plnovýznmamových slov a využívá je v gramaticky  
správných tvarech ve svém mluveném projevu

slovní druhy

Literár

Žák
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 
schopností

5. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU
TÉMA

Žák: 

Komunikač n í  a slohová vý c h o v a
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Žák
rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

vystižení hlavní myšlenky textu a 
sestavení krátké osnovy
vyprávění obsahu krátkého textu podle 
připravené osnovy
příprava krátkých sdělení, reprodukce 
obsahu sdělení, 

Tradice, pranostiky

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 
komunikačního záměru

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační 
žánry

opis a přepis textů s uvědoměním obsahu 
psaného (vytvářená portfolia do 
přírodopisu, 
vlastivědy, čtení, čtenářský deník, zápisy 
do kronik aj.)

Cestování
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle 
komunikační situace

vzory podstatných a přídavných jmen

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

příprava krátkých sdělení, reprodukce 
obsahu sdělení, procvičování se zřetelem 
k zapamatování si podstatných informací

Jazyková

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v
souvětí

krátký vzkaz, telegram, jednoduché 
sdělení, dopis - adresa
popis postupu práce, popis domu 
(pokoje), popis osoby
členění textu na odstavce - osnova 
vyprávění - naše Vánoce
vyprávění - dokončení příběhu, 
individuální zápisy a jejich porovnání 
navzájem
telefonické a písemné vzkazy
psaní dopisu podle připravené osnovy

Aktuální témata

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
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píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách shoda 
přísudku s podmětem

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Literár

Pohádky různých národů

Žák
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých 
schopností
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12.2 Vzdělávací obsah: Český jazyk: 2. stupeň

 
6. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU
TÉMA

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

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

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

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

 
 
Čtení 
Naslouchání 
Mluvený projev
Písemný projev

 
Jednoduché komunikační žánry –
zpráva, inzerát, SMS
Objednávka
Dopis osobní a úřední
 
Vyprávění
Popis
Charakteristika

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

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

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní 
jejich užití

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

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí

 
 
 
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
 
Pravidla českého pravopisu
Slovník spiusovné češtiny
Stručná mluvnice česká
 
 
 
Větné členy
Věta jednoduchá a souvětí

 
 
 
Tvarosloví
 
 
 
 
 
Jazykové příručky
 
 
 
 
Skladba

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu

 
Tvořivé činnosti s literárním textem

 
Báje, pověsti
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a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
 

Způsoby interpretace literárních a jiných děl
Literární druhy a žánry

Dobrodružná četba
Beletrie
Poezie
Společná četba
 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké díla
 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží 
argumenty
 

 

 
 

7. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA 
 
Žák si uvědomuje rozdíl mezi gramatickým a věcným významem slova, umí
vyhledávat informace ve výkladovém slovníku, identifikuje vztahy ve slovní
zásobě, rozpoznává přenesená pojmenování, pracuje s frazémy.
 
 
 
 
Žák  rozlišuje  a  umí  doložit  nejvýznamnější  způsoby  obohacování  slovní
zásoby, uvědomuje si zásady tvoření českých slov.
 
Žák  správně  třídí  slovní  druhy,  chápe  jejich  funkci  při  tvorbě  vyšších
jazykových  celků,  tvoří  spisovné  tvary  slov  a  vědomě  jich  používá  ve
vhodné komunikační situaci.
 
 
Žák využívá  znalostí  o  jazykové normě při  tvorbě vhodných jazykových
projevů  podle  komunikační  situace.  Rozlišuje  významové  vztahy
gramatických jednotek ve větě a v souvětí.
V.
 

   
 Pravopis
  
  
 Slova  složená,  zkratky,  zkratková

slova
  
 Slovesný rod
 Příslovce,  příslovečné  spřežky,

stupňování příslovcí
 Další neohebná slova – předložky,

spojky, částice, citoslovce
  
 Věta dvojčlenná a jednočlenná
 Podmět
  
 Přísudek
  
 Předmět
  
 Příslovečné urče
 Doplněk
  

 

Význam slov

 
Tvoření slov
 
Tvarosloví
 
 
 
 
 
 
 
Skladba
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Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního jazykového projevu zásady zápisu
slov, chápe vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka.
 
V písemném projevu zvládá pravopis syntaktický
 
 Komunikace a sloh
Žák dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a vhodně užít spisovné
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Využívá
základy studijního  čtení.  Ovládá tvorbu jazykových projevů v základních
komunikačních  žánrech.  V  mluveném  a  psaném  projevu  vhodně  užívá
verbálních i nonverbálních komunikačních prostředků. Využívá poznatků o
jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé  práci  s  textem nebo  i  k  vlastnímu  tvořivému  psaní  na  základě
vlastních dispozic a osobních zájmů.  

 Přívlastek
  
 Přístavek
  
 Vedlejší věty

  
 Vyjmenovaná slova, koncovky 

podstatných a přídavných jmen, 
shoda podmětu s přísudkem

 
 
 
 
  
Výklad
Výtah, výpisky
 
Diskuse
Charakteristika literárního hrdiny
Líčení
Úvaha

 
 
 
 
 
  
 Pravopis
 
  
 
 
 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje 
smysl díla
 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora
 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 
základě osvojených znalostí základů literární teorie 
 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží
argumenty
 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich 
funkci, uvede jejich výrazné představitele

 
 
Lidová poezie
Život našich předků
Kroniky – Kosmova, Dalimilova
Svatý Václave
Autoři historické literatury
Jan Hus
Naši slavní sportovci
Historie – slavné doby, slavní lidé
Pohádky klasické i moderní
Bajky 
Cestopisy
O mladých lidech

 

Můj domov

 

 

Sv. Václav

 

 

Žij pravdu

 

ŠVP ZŠ 117 / 253 ZŠ Hradištko, PZ



 uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře
 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování
 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích

Humor v literatuře
Sci-fi literatura
 
 
    
 
 
 
Slovanské  jazyky  západní,  východní  a
jižní
 
 

 

 

Běh na dlouhou trať

 

 

Odkud a kam

 

Pohádky

Zvířata

 V cizí zemi

 

8. ROČNÍK

 ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA 
 
Žák  si  uvědomuje  rozdíl  mezi  slovotvorným  a  neslovotvorným
obohacováním slovní zásoby, umí vyhledávat informace ve slovníku cizích
slov  a  ve  výkladovém  slovníku,  identifikuje  vztahy  ve  slovní  zásobě,
rozpoznává  přenesená  pojmenování,  pracuje  s frazémy.  Uvědomuje  si
funkčnost  užívání  cizích  slov,  užívá  náležitě  přejatá  slova,  u  nichž  zná
význam, pravopisnou a výslovnostní podobu
 
 
Žák  rozlišuje  a  umí  doložit  nejvýznamnější  způsoby  obohacování  slovní
zásoby, uvědomuje si zásady tvoření českých slov.
 
Žák  správně  třídí  slovní  druhy,  chápe  jejich  funkci  při  tvorbě  vyšších
jazykových  celků,  tvoří  spisovné  tvary  slov  a  vědomě  jich  používá  ve
vhodné  komunikační  situaci.  Ovládá  formální  tvarosloví  vybraných  typů

 
 
 

 tvoření slov
 pravopis  a  výslovnost  slov

přejatých
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovní zásoba

Tvoření slov

 

Tvarosloví
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obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen. Uvědomuje si podstatu
slovesného vidu, ovládá náležité určení a užití dokonavého a nedokonavého
slovesa.
 
 
Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního jazykového projevu zásady zápisu
slov, chápe vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka, opakuje si již
zažité pravopisné vědomosti, umí je aplikovat v jazykovém projevu.
 
Žák  využívá  znalostí  o  jazykové  normě  při  tvorbě  vhodných  jazykových
projevů  podle  komunikační  situace.  Rozlišuje  významové  vztahy
gramatických  jednotek  ve  větě  a  v  souvětí.  V písemném projevu  zvládá
pravopis syntaktický.

  

Komunikace a sloh

 
 

 -  skloňování  přejatých  slov
obecných a vlastních

 
 
     - slovesný vid
 
 
 
 
 

 y/i v koncovkách
 předpony vz-, s-, z-,
 skupiny  bě/bje,  pě,  vjě/vje,

mě/mně
 
 
 
 

 věta, souvětí
 poměry mezi hlavními větami
 poměry mezi větnými členy
 souvětí souřadné a 
 složitá souvětípodřadné

 
- slovanské jazyky

 útvary českého jazyka
 
 
Diskuse
Charakteristika literárního hrdiny
Líčení
Úvaha 

 

 

 

Pravopis

 

 

 

 

 

 

Skladba

 

 

Obecné výklady o jazyce
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 
 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl
díla
 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora
 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 
základě osvojených znalostí základů literární teorie 
 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží 
argumenty
 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich 
funkci, uvede jejich výrazné představitele
 uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře
 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování
 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích

Biografická literatura faktu
a biografický román 
Cestopis 
 
Antický hrdinský epos,
řecká tragédie a pověst,
vizuální poezie
Starořímská lyrika, časoměrný
verš (hexametr)
 
Středověký hrdinský a rytířský
epos, kronika, pověst 
Rytířský román, trubadúrská
lyrika a jejich parodie
Vyšla  hvězda  nad  Betlémem  Biblický
příběh Ježíšova života
v literárních zpracováních Texty Nového
zákona a křesťanská
tradice v literatuře, legenda, pověst 
 
Sen, láska a smrt 
Balada lidová a autorská 
Téma smrti a nemrtvých 
 
Lidová slovesnost a její ohlasy 
Básnická povídka a romantická
lyrika 
Romantická povídka a román
 
 
Povídka, epigram, deník, komiks 
Humoristická literatura 
 
Hrdinové fantasy literatury a mýtů 
Dobrodružná a sci-fi literatura 
 

Můj domov a svět

 

Antika
 
 
 
 
 
Středověk
 
 
 
 
Nový zákon
Romantismus
Holocaust
 
 
 
 
Život a smrt
 
 
 
Čtu, čteš, čteme
 
 
 
Holocaust
Dospívání
 
ŠOA
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Eseje a vzpomínková próza 

 
Fantasy

 

 
9. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU
TÉMA

 
Žák  dokáže  rozlišit  a  příklady  v  textu  doložit  nejdůležitější  způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov, rozpoznat přenesená pojmenování. Spisovně vyslovuje
česká a běžně užívaná cizí
slova. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se SSČ a dalšími
jazykovými příručkami.
 
 
Žák  správně  třídí  slovní  druhy,  tvoří  spisovné  tvary  slov  a  vědomě  jich
používá ve vhodné komunikační
situaci.
 
 
 
 
 
 
Žák  využívá  znalostí  o  jazykové  normě  při  tvorbě  vhodných  jazykových
projevů podle komunikační
situace.  Rozlišuje  významové  vztahy  gramatických  jednotek  ve  větě  a  v
souvětí.
Dokáže se orientovat i ve složitých souvětích. V písemném projevu zvládá
pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí.
 

 
Rozvoj  slovní  zásoby,  jádro  slovní
zásoby
Věcný a mluvnický význam
Rozvrstvení slovní zásoby
 
 
 
 
 
 
 
Slova ohebná a neohebná
Opakování slovních druhů
Slovesa - přechodníky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavba věty a souvětí

Slovní zásoba

 

 

 

 

 

 

Tvarosloví

 

Skladba
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Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního jazykového projevu zásady českého
pravopisu a spisovné
výslovnosti.
 
 
 
 
 
 
 
Rozlišuje  spisovný  jazyk,  nářečí  a  obecnou  češtinu.  Orientuje  se  v
jazykovědných disciplínách.
Uvědomuje  si  důležitost  jazykové  kultury.  Rozpoznává  manipulativní
komunikaci v masmédiích
a zaujímá k ní kritický postoj.
 
 
 
 

Věty podle postoje mluvčího
Věty  dvojčlenné  a  jednočlenné,  větné
ekvivalenty
Věta jednoduchá a souvětí
Tvorba věty a souvětí
Mluvnický zápor
Skladební dvojice
Přívlastek, doplněk
Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá
Souvětí souřadné a podřadné
Druhy vedlejších vět
Významové  poměry  mezi  souřadně
spojenými  větnými  členy  a  vedlejšími
větami
Složité souvětí
Řeč přímá a nepřímá
Samostatný  větný  člen,  oslovení,
vsuvka, věta neúplná
Pořádek slov v české větě
 

 

Pravopis  lexikální,  tvaroslovný,
skladební
Vlastní jména
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravopis

Zvuková stránka jazyka

 

Obecné výklady o jazyce
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Komunikace a sloh
Žák dokáže rozlišit  spisovný a nespisovný projev a vhodně užít  spisovné
jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru. Vhodně se zapojuje do diskuse, řídí ji a
ve svých výstupech využívá
zásad  komunikace  a  pravidel  dialogu.  V  mluveném  a  psaném  projevu
vhodně užívá verbálních i nonverbálních
komunikačních prostředků. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky
i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě vlastních

dispozic  a  osobních  zájmů.  Komunikuje  kultivovaně,  výstižně volí  vhodné
jazykové prostředky.

 

 Literární výchova
  
  
 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl 
díla
 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora
 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie 
 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží 
argumenty
 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich 
funkci, uvede jejich výrazné představitele
 uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře

 
 
 
 
 
 
Hlásky a hláskové skupiny
Větný přízvuk, větná melodie
 
 
 
Projev mluvený, psaný, řeč, jazyk
Vývoj jazyka
Útvary českého jazyka
Jazykověda její discipliny
Jazyková kultura
 
 
Popis, charakteristika
Vypravování
Diskuse
 
Výklad
 
Úvaha
 
Reportáž, fejeton, rozhovor
 
 
 
 
Čeští cestovatelé4
 
G. Boccaccio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestopisy
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 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování
 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

F. Villon
W. Shakespeare
 
J. A. Komenský
J. W. Gothe
 
H.de Balzac
G. Flaubert
K. Havlíček Borovský 
F.  M.  Dostojevský,  A.  P.Čechov  J.
Neruda, J. Vrchlický
 
 
Prokletí básníci
 
G. de Maupassant
O. Wilde, V. Dyk
 
Futurismus,  dadaismus,  poetismus,
surrealismus
Vít. Nezval, K. Biebl
 
 
 
 
1.světová válk
Kříže, srpy, kladiva2
2. světová válka
Mezi lidmi
 
Pohádky nepohádky
O lásce sladké i hožké
Příběhy strašné i směšné
  

 

 

Renesance

Baroko, klasicismus

 

 

Realismus

 

 

Moderna

Impresionismus,  symbolismus,
dekadence

 

20. století

 

 

Čtu, čteš, čteme
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 
 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl 
díla
 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora
 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie 
 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží 
argumenty
 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich 
funkci, uvede jejich výrazné představitele
 uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře
 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování
 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích

  
 
 
Čeští cestovatelé
Giovanni Boccaccio, Fr. Villon, V. Nezval
W. Shakespeare
 
J. A. Komenský
Moderní poezie
 
 
J. W. Goethe
 
G. Flaubert
A. P. Čechov
K.Havlíček Borovský
J. Neruda
A. Jirásek
J. Vrchlický
 
Prokletí básníci
 
 
 
 
 
Guy de Maupassant
K. Hlaváček, V. Dyk, O. Wilde
 
CH. Morgenster
Vít. Nezval, K. Biebl,
 
 
 

 

 

Renesance

 

Baroko

 

 

Klasicismus

Realismus

 

 

 

 

 

Moderna

 

 

Impresionismus

Symbolismus

 

20. století

Avantgarda  -futurismus,
dadaismus,  poetismus,
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První  světová  válka,  Období
komunismu,Dr , 2. světová válka
 
 
První světová válka
 

surrealismus
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12.3 Vzdělávací obsah: Matematika: 1. stupeň

1. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák
Nákupy

- přečte a napíše číslice 0 až 9, pomoc í číslic zapíše čísla od 0 do20, číslice

-  používá čísla  k modelování  reálných situací,  počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory    s daným počtem prvků

Obor přirozených čísel do 20

-  čte  a  porovnává  čísla  v  probraném  oboru,  užívá  a  zapisuje  vztah  rovnosti  a
nerovnosti

Čtení  a  zápis  čísla  v  desítkové
soustavě, vztahy větší, menší, rovná
se

- zobrazí číslo na číselné ose Orientace na číselné ose

- provádí zpaměti jednoduché matematické operace Sčítání a odčítání přirozených čísel do
dvaceti

- tvoří a řeší úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Jednoduché slovní úlohy

- rozlišuje základní české mince, umí vyjádřit jejich pomocí hodnotu zboží, Finanční gramotnost

-doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Závislosti a jejich vlastnosti

- rozlišuje a pojmenuje základní geometrické obrazce v rovině a jednoduchá tělesa Čtverec, obdelník, trojúhelník, kruh,
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Kvádr, krychle, koule, jehlan,  kužel,
válec

2. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák

- používá přirozená čísla k modelování reálných situací,  počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

Obor přirozených čísel do 100

Nákupy

Svět kolem nás

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti

Čtení  a  zápis  čísla  v  desítkové
soustavě, vztahy větší, menší, rovná
se

- užívá lineární uspořádání, zobrazuje číslo na číselné ose Orientace na číselné ose

- provádí zpaměti jednoduché početní operaces přirozenými čísly
Sčítání, odčítání přirozených čísel do
100

- řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace násobilka 2, 3, 4, 5

Jednoduché slovní úlohy

Nákupy, spoření na 
Vánoce
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- rozlišuje české mince do 100, umět jejich pomocí vyjádří danou hodnotu,

- má představu o významu spoření jako způsobu k získání větší částky Finanční gramotnost

- orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času Orientace v čase – hodina, minuta, den,
týden, měsíc

- popisuje jednoduché závislosti z praktického života Závislosti a jejich vlastnosti

- doplňuje tabulky, posloupnosti čísel Tabulky, logické řady

- orientuje se v prostoru
(vpravo,  vlevo, nad,  pod,  před,  za,
hned před, hned za)

- rozeznává, pojmenuje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa,nachází
v realitě jejich reprezentaci

Obdelník,kruh,  čtverec,  trojúhelník,
lomená čára, úsečka, koule, krychle,
kvádr, válec, kužel, jehlan

- porovnává velikosti útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
Délka úsečky, jednotky délky – cm,
dm, m

3. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

- používá přirozená čísla k modelování reálných situací,  počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

Obor přirozených čísel do 1000 Peníze

ŠVP ZŠ 129 / 253 ZŠ Hradištko, PZ



- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti

Čtení  a  zápis  čísla  v  desítkové
soustavě,  vztahy větší,  menší,  rovná
se

- užívá lineární uspořádání, zobrazuje číslo na číselné ose Orientace na číselné ose

- provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

Sčítání,  odčítání  přirozených  čísel  do
1000Násobilka 

Dělení se zbytkem 

- řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Jednoduché slovní úlohy

- rozliší mince a bankovky do tisíce, vyjádří jejich pomocí danou hodnotu Finanční gramotnost

-  pozná  vzájemnou polohu  dvou  přímek  v  rovině,  určí   polopřímky  a  polopřímky
opačné,

Přímka

- označí rovinné útvary, zkonstruuje trojúhelník, za pomoci kružítka, narýsuje kružniciMnohoúhelníky, kružnice
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4. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák

Nákupy, 

Dovolená

Svět kolem nás

- přečte, zapíše a znázorní  čísla v oboru do milionu, orientuje se v jednotlivých řádechObor přirozených čísel do milionu 

- umí písemně sečíst a odečíst čísla do milionu Algoritmus  písemného  sčítání  a
odčítání

- dokáže písemně vynásobit víceciferná čísla Algoritmus písemného násobení

- vydělí víceciferné číslo jednociferným Algoritmus písemného dělení

- rozliší všechny české mince a bankovky, vědět o existenci cizích měn Finanční gramotnost

- narýsuje kolmici a rovnoběžku Vzájemné polohy přímek - rýsování

- sestrojí čtverec, obdélník a kružnici Konstrukce 

- určí  obvod čtverce, obdelníku a trojúhelníku výpočtem i graficky Obvody 

- umí zjistit součet, rozdíl a násobek úsečky Úsečka

- pochopí význam mat. znalostí a dovedností pro praktický život, vztah mezi školními
znalostmi a životními zkušenostmi
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5. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák

- zná číselné řády větší než milion, umí čísla v těchto řádech zapsat, přečíst, najít na
číselné ose

Zápis  čísla  v  desítkové  soustavě,
číselná osa

- pamětně a písemně sčítá,  odčítá a násobí  víceciferná čísla

Algoritmus písemného sčítání, 
odčítání a násobení, 
násobilka,komutativnost, 
asociativnost

- písemně dělí víceciferná čísla číslem dvouciferným Algoritmus písemného dělení

- zaokrouhluje, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací Obor přirozených čísel

- určí část celku a zapíše ho pomocí zlomku, umí porovnat, sčítat a odčítat zlomky se
stejným jmenovatelem

Zlomky

- přečte destinné číslo a vyznačí  ho na číselné ose, porovná  je
Desetinná čísla Teplota, teploměr

Rozdílnéteploty během dne

Cestování

- pochopí čísla se znaménkem „-“ a umí ho najít na číselné ose, stupnici Záporná čísla

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje naučené postupy

- vyhledá, sbírá a  třídí data, vypočítá průměr Závislosti a jejich vlastnosti

- čte a sestaví jednoduchou tabulku a diagram Diagram, graf, tabulka, jízdní řád
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- narýsuje a znázorní základní geometrické útvary, zvládne jednoduché konstrukce Čtverec,  obdelník,  trojúhelník,
kružnice

- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníků Lomená čára, úsečka, obvody

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, používá základní jednotky plošné míry Obsah obrazců

-rozpozná a znázorní jednoduché osově souměrné útvary ve čtvercové síti,  určí osu
souměrnosti

Osově souměrné útvary

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení není do jisté míry
závislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

Slovní  úlohy,  číselné  a  obrázkové
řady,  magické  čtverce,  prostorová
představivost
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12.4 Vzdělávací obsah: Matematika: 2. stupeň

6 ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 
 provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně 
 provádí odhady a kontrolu výpočtů 
 zaokrouhluje 
 umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose 
 analyzuje a řeší jednoduché slovní úlohy pomocí aparátu v oboru 

N 
 užívá a rozlišuje pojmy bod, přímka, polopřímka, úsečka 
 rýsuje lineární útvary 
 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktic. problémů
 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
 používá potřebnou mat. symboliku 

-  čtení  a  zápis  čísla  v  desítkové
soustavě 
- zobrazení na číselné ose 
-  početní  operace,  pořadí  poč.
výkonů, závorky 
- slovní úlohy 

-  rovina,  bod,  úsečka,  přímka,
polopřímka, 

- kružnice, kruh 
- kolmice, rovnoběžky 
-  konstrukce  trojúhelníku  podle  vět
sss, sus, usu, obdélníku, čtverce 

Přirozená čísla

 čte a zapisuje desetinná čísla 
 zobrazuje des. číslo na číselné ose 
 porovnává a zaokrouhluje des. čísla 
 provádí početní operace s des. čísly 
 převádí jednotky délky, hmotnosti
 zaokrouhluje a provádí odhady 

         s danou přesností, používá 
          kalkulátor ke kontrole 

 analyzuje a řeší jednoduché slovní 
         úlohy s využitím aparátu v oboru des. čísel         

- čtení a zápis v desítkové soustavě,
rozvinutý zápis 
- zobrazení na číselné ose 
- porovnávání 
- zaokrouhlování 
- početní operace, poř. poč. výkonů
- převody jednotek 

- kalkulátor 
- slovní úlohy 

Desetinná čísla

 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti 
 pozná útvary osově souměrné a shodné útvary 

 zná jednotky obsahu, umí je převádět 

- konstrukce os. souměrných obrazců
- osově souměrné útvary 

- jednotky obsahu 

Osová souměrnost
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 umí vypočítat a odhadovat obsah čtverce a obdélníku 
 využívá znalostí (obsah čtverce, obdélníku) při výpočtech obsahů

složitějších obrazců 
 určuje  a  charakterizuje  jednotlivá  tělesa  (kvádr,  krychle),

analyzuje jejich vlastnosti 
 umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat 
 načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném

promítání 
 užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí 
 odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru
 analyzuje  a  řeší  aplikační  geom.  úlohy  s  využitím  získaných

vědomostí

- obvod a obsah čtverce a obdélníku 
- obsah složitějších obrazců 
-  slovní  úlohy  na  o,  S  obdélníku  a
čtverce 

- kvádr, krychle, sítě těles 
- zobrazování těles 
- povrch krychle, kvádru 

- jednotky objemu 
- objem krychle, kvádru 
-  slovní  úlohy  na  V,  S  kvádru  a
krychle 

Obvod a obsah čtverce a obdélníku

Povrch a objem krychle a kvádru

 určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastností 
 pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy (strana, 

výška, vnitřní a vnější úhly, …) 
 umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku 
 umí sestrojit trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou

- pojem, druhy 
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 
- těžnice, střední příčky, výšky 
- kružnice opsaná, vepsaná 
- mnohoúhelníky – pojem 

Trojúhelník

 rozlišuje kladná a záporná čísla 
 umí zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné

ose 
umí porovnat čísla podle velikost

 užívá  logickou  úvahu  a  kombinační  úsudek  při  řešení  úloh  a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací 

 řeší  úlohy  na  prostorovou  představivost,  aplikuje  a  kombinuje
poznatky  a  dovednosti  z  různých  tematických  a  vzdělávacích
oblastí 

- pojem, čtení a zápis čísla 
- zobrazení na číselné ose, 
porovnávání 

- číselné a logické řady a analogie

Celá čísla

7. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

 modeluje a zapisuje zlomkem část celku 
 zlomky na des. čísla a naopak 
 porovnává zlomky 

- pojem, čtení a zápis zlomku 
- vztah mezi zlomky a des. čísly 
- zobrazení na číselné ose 

Zlomky
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 provádí početní operace s kladnými zlomky 
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 
 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část

– přirozeným číslem, zlomkem, deset. číslem 

- porovnávání kl. zlomků 
- převrácený zlomek 
- krácení a rozšiřování zlomků 
- smíšené číslo 
- početní operace 
- složený zlomek 
- slovní úlohy 

 analyzuje  a  řeší  jednoduché  problémy,  modeluje  konkrétní
situace,  v  nich  využívá  matematic.  aparát  v  oboru  kladných
zlomků 

 chápe pojem 1% 
 užívá základní pojmy procentového počtu 
 vyjádří část celku pomocí procent 

užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
–  přirozeným  číslem,  poměrem,  zlomkem,  deset.  číslem,
procentem

 řeší slovní úlohy 
 chápe pojem promile 
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 
 účelně využívá kalkulátor 
 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, pracuje s diagramy 
 řeší aplikační úlohy na procenta 

- pojem 
- základ, procentová část, počet 
procent, tři typy základních úloh na 
procenta 
- procenta na diagramech 
- promile 
- slovní úlohy 

Procenta

 pozná shodné útvary 
 načrtne a sestrojí rovinné útvary 
 užívá věty o shodnosti trojúhelníků k argumentaci a v početních a

konstrukčních úlohách 
 umí sestrojit trojúhelník z daných prvků, dbá na kvalitu a přesnost

rýsování 
 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti
 určí středově souměrný útvar 

- shodnost trojúhelníků 
- konstrukce trojúhelníků 

-  sestrojení  obrazu  obrazce  ve
středové souměrnosti 
- útvary souměrné podle středu 

Trojúhelník

Středová souměrnost

 rozlišuje kladná a záporná čísla 
 umí zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné 

- čtení a zápis čísla 
- zobrazení na číselné ose, 

Celá čísla
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ose 
 umí porovnat čísla podle velikosti 
 chápe pojem opačné číslo 
 určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její geometrický 

význam 
 provádí početní operace s celými čísly 
 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nich využívá matematic. aparát v oboru celých čísel 

porovnávání podle velikosti 
- opačné číslo 
- absolutní hodnota 
- početní operace 
- slovní úlohy 

 umí charakterizovat pojem 
            rovnoběžníku 

 charakterizuje a třídí rov. útvary 
 rozlišuje různé typy rovnoběžníků 
 umí načrtnout a sestrojit rovnoběžník 
 odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku 
 odhaduje a vypočítá obsah a obvod trojúhelníku 
 rozpozná a pojmenuje lichoběžník 
 načrtnout a sestrojit lichoběžník 
 vypočítá a odhaduje obvod a obsah lichoběžníku 
 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti  základních

rov. útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů 
 využívá potřebnou matematickou symboliku pro zápis konstrukce 

- pojem, rozdělení 
- rovnoběžníky 
- vlastnosti 
- konstrukce 
- obvod a obsah 
- obsah a obvod trojúhelníku 
- slovní úlohy 

- pojem 
- konstrukce 
- obsah a obvod 
- slovní úlohy 

Čtyřúhelníky

Lichoběžník

 umí vyjádřit poměr mezi danými 
            hodnotami 

 zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru 
 dělí celek na části v daném poměru 
 pracuje s měřítky map a plánů 
 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem 
 rozumí a využívá pojmu poměr 
 úměra 
 využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 
 určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti

- pojem, převrácený poměr 
- zvětšení a zmenšení v daném 
poměru 

- rozdělení dané hodnoty 
v daném poměru 
- měřítko plánu a mapy 
- úměra, trojčlenka 
- přímá a nepřímá úměrnost 
- slovní úlohy 

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. 
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 určuje a charakterizuje hranol 
 načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 
 odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu 
 analyzuje  a  řeší  aplikační  geometrické  úlohy  se  získanými

vědomostmi 
 účelně využívá kalkulátor 

- pojem hranol, rozdělení, náčrty 
- povrch a objem hranolu 
- slovní úlohy 

Povrch a objem hranolů

 užívá  logickou  úvahu  a  kombinační  úsudek  při  řešení  úloh  a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací 

 řeší  úlohy  na  prostorovou  představivost,  aplikuje  a  kombinuje
poznatky  a  dovednosti  z  různých  tematických  a  vzdělávacích
oblastí 

- číselné a logické řady a analogie 
- logické a netradiční 

- geometrické úlohy

Aplikační úlohy 
a problémové úlohy

8. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

 určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek, 
pomocí kalkulačky 

 užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech 
 účelně využívá tabulky a kalkulátor 
 chápe pojem reálné číslo

- pojem 
-  čtení  a  zápis  druhých  mocnin  a
odmocnin 
- určení druhých mocnin a odmocnin
zpaměti,  pomocí  tabulek  a
kalkulátoru 
- pojem reálného čísla 

Druhá mocnina a odmocnina

 zapíše číslo ve tvaru a .10n pro 
1 < a < 10n je celé číslo 

 provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem 

- čtení a zápis mocnin s přirozeným 
mocnitelem 
- zápis čísla pomocí mocnin deseti 
- početní operace s mocninami s 
přirozeným mocnitelem 
- mocniny s nekladným celým 
mocnitelem 

Mocniny s přirozeným mocnitelem. 

 rozumí pojmu výraz 
 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných 
 určí hodnotu číselného výrazu 
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá 

- číselné výrazy 
- proměnná 
- výrazy s proměnnou 
- dosazování za proměnnou, výpočet

Výrazy
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kalkulátor 
 zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text 
 umí dosadit do výrazu s proměnnou a vypočítat jeho hodnotu 
 provádí početní operace s výrazy 
 umí používat vzorce při násobení dvojčlenů 
 rozkládá výraz na součin (vytýkáním, pomocí vzorců) 

hodnoty výrazu. 
- úpravy výrazů 
- násobení pomocí vzorců 
- rozklad výrazů na součin

 užívá a zapisuje vztah rovnosti 
 řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav 
 provádí zkoušku řešení 
 formuluje, matematizuje a řeší reálné situace pomocí rovnic 
 vyřeší daný problém aplikací získaných matematických poznatků a

dovedností 
 řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou, apod.) 
 zdůvodní zvolený postup řešení 
 ověří výsledek řešení 
 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá řešení

- rovnost 
- lineární rovnice 
- ekvivalentní úpravy 
-  řešení  lin.  rovnic  s  neznámou  v
čitateli 
- výpočet neznámé ze vzorce 
slovní úlohy řešené rovnicemi 

Lineární rovnice,
slovní úlohy řešené lineární rovnicí

 rozliší odvěsny a přepony 
 rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty 
 využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého trojúhelníku
 umí využít poznatky ve slovních úlohách 
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 
 účelně využívá kalkulátor 
 určí vzájemnou polohu přímky a kružnice 
 určí vzájemnou polohu dvou kružnic 
 vypočítá a odhaduje obvod a obsah kruhu 
 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních 

rov. útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů 
 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy se získanými 

vědomostmi 
 účelně využívá kalkulátor 

- vzájemná poloha přímky a kružnice
- vzájemná poloha dvou kružnic 
- délka kružnice 
- obsah kruhu 
- slovní úlohy 

Kruh, kružnice

 určuje a charakterizuje válec 
 odhaduje a vypočítá povrch a objem válce 
 načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 
 načrtne a narýsuje síť válce a z ní těleso vymodelovat 

- pojem 
- povrch válce 
- objem válce 
- slovní úlohy 

Válec
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 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy se získanými 
vědomostmi 

 účelně využívá kalkulátor
 umí sestrojit jednoduché konstrukce 
 rozumí pojmu množiny všech bodů dané vlastnosti 
 využívá poznatků (výška, těžnice, Thaletova kružnice,..) v 

konstrukčních úlohách 
 využívá pojem „množina všech bodů dané vlastnosti“ k 

charakteristice útvaru a k řešení 
 konstrukčních úloh 
 využívá potřebnou matematickou symboliku pro zápis konstrukce 
 dbá na přesnost rýsování 

- jednoduché konstrukce 
-  množiny  všech  bodů  dané
vlastnosti 
- Thaletova kružnice 
- konstrukční úlohy 

Konstrukční úlohy

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
 porovnává soubory dat
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem

- statistické šetření, diagramy  

- aritmetický průměr, Modus a 
Medián

Základy statistiky

9. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

 rozkládá výraz na součin 
 (vytýkáním, pomocí vzorců) 
 provádí početní operace s lomenými výrazy 

- úpravy výrazů pomocí vzorců 
- rozklad výrazů na součin 
- pojem lomený výraz, smysl lom. 
výrazu 
- rozšiřování a krácení lom. výrazu 
- početní operace s lomenými výrazy 

Lomené výrazy

 řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o 
lomených výrazech 

 provádí zkoušku řešení

Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

 řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 
(metoda sčítací a dosazovací) 

 řeší slovní úlohy pomocí soustav lin. rovnic 
 matematizuje jednoduché reálné situace 
 vyřeší daný problém aplikací získaných matematických poznatků a

dovedností 

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic
se dvěma neznámými (metoda 
sčítací a dosazovací) 
- řeší slovní úlohy pomocí soustav 
lin. rovnic 
- matematizuje jednoduché reálné 
situace 

Soustavy rovnic
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 řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou,...) 
 zdůvodní zvolený postup řešení 
 ověří výsledek řešení 
 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá řešení 

 zakreslí bod v PSS 
 chápe pojem funkce 
 rozlišuje lineární a kvadratickou funkci, nepřímou úměrnost 
 sestaví tabulku a zakreslí graf lineární funkce a nepřímé úměrnosti
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 
 užívá funkční vztahy při řešení úloh 
 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních 

vztahů z praktického života 
 čte a sestavuje jednoduché tabulky 
 zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do tabulek
 vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická data v grafech a 

tabulkách 

- pravoúhlá soustava souřadnic 
- pojem funkce, graf funkce 
- lineární funkce (přímá úměrnost)-
rovnice, tabulka, graf, průsečíky s 
osami 
- grafické řešení dvou lin. rovnic o 
dvou neznámých 
- nepřímá úměrnost-rovnice, tabulka,
graf 
- slovní úlohy z praktického života 

Funkce

 určuje a charakterizuje jehlan a kužel 
 načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 
 umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat 
 odhaduje a vypočítá povrch a objem jehlanu a kužele 
 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického aparátu 
 účelně využívá kalkulátor 

- kužel 
- jehlan 
- koule 
- povrch a objem těles 
- slovní úlohy 

Tělesa

 rozliší shodné a podobné útvary 
 užívá věty o podobnosti trojúhelníků k argumentaci a v početních 

a konstrukčních úlohách 
 zmenší a zvětší zákl. geom. obrazce v daném poměru 
 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy se získanými 

vědomostmi 

- podobnost útvarů 
- poměr podobnosti (zmenšení, 
zvětšení, shodnost) 
- věty o podobnosti trojúhelník 
- redukční úhel, dělení úseček v 
daném poměru geometricky a 
početně 
- zmenšení a zvětšení obrazce v 
daném poměru 
- aplikační úlohy 

Podobnost
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 řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování 
 umí si vypočítat soc. a zdrav. pojištění, daň z příjmu 
 účelně využívá kalkulátor 
 využívá vhodný počítačový program 

- základní pojmy finanční 
matematiky 
- jednoduché a složené úrokování 
- výpočet daně z příjmu, soc. a 
zdravotní pojištění

Finanční matematika

 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a 
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných 
situací 

 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje 
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí 

- číselné a logické řady a analogie 
- logické a netradiční 
- geometrické úlohy

Aplikační úlohy 
a problémové úlohy
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12.5 Vzdělávací obsah: Anglický jazyk

12.5.1 Vzdělávací obsah: Anglický jazyk 1. stupeň

3.ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák

 osvojí si základních pravidel výslovnosti

-Porozumí jednoduchým textům a
nápisům za podpory vizuální 
opory

 porozumí krátkému psanému textu, 
reagovat na něj

-Přiřadí mluvené a psané podoby téhož 
slova či slovního spojení

-Píše krátká sdělení podle vizuální 
předlohy

informace o jazycích světa s ukázkami, 

Pozdravy, 
fráze,
rozdíly s Čj,
 znaky používané ve výslovnosti Aj

Barvy 

ísla 
povely ve třídě,
základní určování času ( celé hodiny)
 rozdělení částí dne
sloveso have got
 sloveso can a další slovesa k daným tématům, 
základy průběhového času (koncovka –ing u sloves),
 základy  slovesa     to  be  ve  spojení  s  některými
zájmeny
abeceda

Já a svět kolem mě

Alphabet

Angli
tina–jazyk mezinárodního dorozumění

Rodina

My Pet

Christmas

Food and drinks

 Prázdniny

4.ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák

-Porozumí pokynům a otázkám 
vyučujícího sdělovaných v pomalém 
tempu a se správnou výslovností

Can you+ slovesa
is/are+ otázka rozkaz, 
zákazdon´t
Whereis…? Iamfrom…

Hudební nástroje

Sporty
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- Porozumí mluvenému textu v rámci
osvojených témat

- Speluje 

- rozumí jednoduchým krátkým 
textům z běžného života, čemuž pomáhá 
vizuální předloha

- Vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se týká 
osvojeného tématu

- Porozumí poslechovému 
textu na záklaní úrovni a v 
pomalém tempu, s vizuílní 
podporou

- Je schopen zapojit se do jednoduchých 
rozhovorů

-
Jednoduchým  způsobem  zprostředkujeí
informace  o  své  osobě  ,  rodině,  škole,
volném  čase  a  dalších  osvojených
tématech

- Odpovídá  na jednoduché otázky na svoji
osobu, rodinu, školu, a další osvojená 
témata

Základy –to do–zápor a otázka;to be–zápora 
otázka; přítomný čas průběhový, zápor,

otázka,

Základí určování času ( celá hodina a půl)

Dny v týdnu

Popis počasí se spojením It is…….

Základní předložky

Wh- words
Abeceda–aktivní spelovaní;

Základy prostého přítomného času ( v 1. osobě 
kladná věta, zápor)

(Ve 3. osobě – kladná věta)

Co je v domě?

Zdraví

Moje město

Prázdniny

Počasí

škola

TV

Můj volný čas

Zvířata

Minulost versus současnost
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5. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉVÝSTUPY UČIVOPŘEDMĚTU TÉMA

žák

- - napíše krátký text s použitím 
jednoduchých spojení o své osobě, rodině, 
zájmech a věcech každodeního života
- - vyplní informace ve formulářích

- Porozumí pokynům a otázkám vyučujícího 
sdělovaných v pomalém tempu a se správnou 
výslovností
- Porozumí mluvenému textu v rámci 
osvojených témat
- Rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, čemuž pomáhá vizuální 
předloha

- Vyhledá potřebnou informaci jednoduchém 
textu, který se týká osvojeného tématu
- Porozumí poslechovému textu na záklaní 
úrovni a v pomalém tempu, s vizuální podporou
- Je schopen zapojit se do jednoduchých 
rozhovorů

Jenoduchým  způsobem  zprostředkujeí
informací o své osobě , rodině, škole, volném
čase a dalších osvojených tématech
- Odpoví na jednoduché otázky na svoji osobu,
rodinu, školu, a další osvojená témata

člen neurčitý
vazba There is/ there are
sloveso to be- dlouhé a krátké tvary, zápor a
otázka
přivlastňovací zájmena
přivlastňovací tvar podst. jména- ´s
zjištovací otázky- Wh-
sloveso have got, negative, otázka
pozice přídavnách jmen
předložky časové
základy  přítomného  času  prostého,  zápor  a
otázka ve všech osobách
Good, better, the best, bad, worse, the worst
a pravidelná adjektiva

It´s ten o´clock, half past, ten to, ten past. It
´s 8:05.

Naši sousedé, USA, Kanada, LNZ, Austrálie

go to school, go home, have lunch
pozdrav, rozloučení, adresa, osobní data

Lidé kolem nás, základná fráze v komunikaci (při 
osobním setkání a po telefonu)

Rodina
Přátelé

Můj svět

Škola

Zájmy a koníčky

Můj den

Čas

Svátky v roce, 

Zeměpis- témata různých zemí

Conversation

My free time

ŠVP ZŠ 145 / 253 ZŠ Hradištko, PZ



12.5.2 Vzdělávací obsah: Anglický jazyk 2. stupeň
6.R

OČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
žák
-Porozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech v pomalém tempu a 
zřetelně)

-Vyhledá informace v autentických materiálech 
běžného života I v článcích a textech k tomu 
určených

- Rozumí krátkým a jednoduchým textům

-Vyplní údaje ve formulářích různých typů

-Píše texty o své osobě, rodině a jiných 
probraných tématech (jednoduše)

- je schopen zareagovat na písemná sdělení

- Porozumí konverzaií a promluvám v rámci 
probíraných témat

- Zformulování otázek na základní informace

- Mluví o své rodině, škole a ostatních probíraných
tématech

- Vypráví  jednoduché příběhy či události

Předložky místa
Vazba there is / there are
Sloveso can / can ´t
Sloveso have got
Sloveso to be 
Přítomný čas průběhový (zápor, otázka)
Průběhový čas x prostý čas
Prostý čas přítomný (zápor,otázka)
Řadové číslovky
Příslovce četnosti (času)
Sloveso must
Podmětná zájmena
Předmětná zájmena

Práce se slovníkem, práce s internetovým 
slovníkem.

Konverzační témata: sport, člověk, můj 
program, domácí práce

Místa (domy, domovy, země, kontinenty)

Lidé

Můj život

Zvířata

Svátky 

Aktuální témata dění ve světě
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7.ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
 Žák

-Porozumí  informacím v jednoduchých 

poslechových textech( v pomalém tempu a 

zřetelně)

-Vyhledá informace v autentických materiálech 

běžného života a  v článcích a textech k tomu 

určených

-rozumí krátkým a jednoduchým textům

-Vyplní údajů ve fromulářů různých typů

-Píše texty o své osobě, rodině a jiných 
probraných tématech ( jednoduše)

-Je chopen zareagovat na písemná sdělení

- Porozumí konverzacím a promluvám v rámci 
probíraných témat

- Zformuluje otázky na základní informace¨

-Mluví o své rodině, škole a ostatních probíraných 
tématech

-Vypráví jednoduché příběhy či události

Přítomný čas prostý

Průběhový

Minulý čas slovesa to be

Pravidelná a nepravidelná slovesa

Otázky

Budoucí čas- will

Going to jako plánování budoucnosti

Minulý čas průběhový ( zápor a otázka)

Milý čas průběhový x minulý čas prostý

Určitý člen

Škola

Můj život

Moje budoucnost

Budoucnost obecně

Časy

Místa

Města

8. ROČNÍK
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ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
žák
-Porozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech (v pomalém tempu a 

zřetelně)

-Vyhledá informacíev autentických materiálech  
běžného života a v článcích a textech k tomu 
určených

-Rozumí krátkým a jednoduchým textům

-Vyplní údaje ve fromulářů různých typů

-Píše texty o své osobě, rodině a jiných 
probraných  tématech (jednoduše)

-Je schopen zareagovat na písemná sdělení

-Porozumí  konverzacím a promluvám v rámci 
probíraných témat

-Zformuluje otázky na základní informace

-Mluví o své rodině, škole a oststních probíraných 
tématech

-Vypráví jednoduché příběhy či události

Předpřítomný čas 
(zápor a otázka)

Příslovce- never, ever

Sloveso modální 
should / shouldn ´t 

Have to / not have to

Opakování 
přítomného času 
Prostého, 
průběhového, 
minulých časů a 
budoucích časů          

Moje zkušenosti

Škola, škoní problémy

Ambice

Co lidé dokázali

Co se děje?

Rady a řešení situací

Aktuální témata ze světa a od nás

Zdraví

Zeměpis- země kolem nás
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12.6 Vzdělávací obsah: Prvouka

1. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák Já a moje škola

Kde bydlím

Bezpečně do školy

Jsem účastník silničního provozu

Nebezpečné situace

Moje rodina

Já a moji spolužáci - jsme různí

Práce je důležitá

Zaměstnání 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo 
svého bydliště a školy, cestu na určené 
místo.

Prostředí a činnosti ve škole, orientace v nejbližším
okolí domova a školy.

 rozliší možná nebezpečí v nejbližším 
okolí.

 rozliší nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a 
trávení volného času, uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých 
při mimořádných událostech.

Bezpečná  cesta  do  školy,  bezpečné  chování
účastníka  silničního  provozu  v roli  chodce,
prevence  úrazů,  bezpečné  chování  v rizikovém
prostředí a v nebezpečných situacích.

 rozliší blízké příbuzenské vztahy 
v rodině, role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi.

 uplatňuje elementární poznatky o sobě, 
o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí,
na příkladech porovnává minulost a 
současnost

Já jako člen rodiny, příbuzenské a mezigenerační
vztahy.

 projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům

Soužití  lidí  a  mezilidské  vztahy,  chování  lidí  -
pravidla chování
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 odvodí význam a potřebu povolání a 
pracovních činností.

Práce, zaměstnání a jejich význam ve společnosti,
hospodaření s penězi, nakupování 

 využívá časové údaje při řešení situací 
v denním životě.

 rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti.

Orientace v čase, roční období, kalendář

Cyklus roku 

Stromy v parku a v lese

V sadu, na zahradě a na poli

Člověk a zvíře

Látky a jejich vlastnosti Třídíme odpad

Zdraví x nemoc

Zdravá výživa

Zdravé zuby

Lidské tělo

 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích.

 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě.

Základní stavba rostlinného těla, životní podmínky
některých  rostlin  a  živočichů,  bezpečné  a
ohleduplné chování ke zvířatům

 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti.

Jednoduché  pokusy,  látky  a  jejich  vlastnosti  –
třídění běžných materiálů

 uplatňuje  základní hygienické , 
režimové a jiné zdravotně preventivní 
návyky s využitím elementárních znalostí
o lidském těle.

Prevence  nemoci,  péče  o  zuby,  péče  o  zdraví  –
zdravá výživa, lidské tělo

2. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák 

Cesta do školy

Dopravní prostředky

 vyznačí v jednoduchém plánu místo 
svého bydliště a školy, cestu na určené 
místo.

Plán,  dopravní  prostředky,  dopravní  síť  v okolí
školy, v obci

 rozliší možná nebezpečí v nejbližším Pravidla  chování  cyklisty,  bezpečnost  cestování Já pasažér a cyklista
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okolí

 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a 
trávení volného času, uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.

v autě a v hromadné dopravě

 začlení svou obec do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR. 

 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří její estetické hodnoty

 uplatňuje elementární poznatky o sobě, 
o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí,
na příkladech porovnává minulost a 
současnost

Lidská  obydlí,  orientační  body  obce  a  místní
krajiny,  naše vlast  – Česká republika,  význam a
funkce vybraných budov v obci

Místo, kde žijeme - moje obec

Můj domov

Voda

Život u vody, v lese, na louce

Vlastnosti vody

Kalendář

Měsíce v roce

Dny v týdnu

Hodiny

Významné svátky

 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě

Koloběh  vody  v přírodě,  voda  v krajině,  ochrana
přírody, rostliny a živočichové u vody, v lese, na
louce, význam různých ekosystémů

 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti a změří základní 
veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
přístrojů

Voda  –  vlastnosti  vody,  pokusy  s vodou,
skupenství

 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

Čtení  času,  práce  s kalendářem,  svátky
v přírodním  cyklu  roku,  svátky  s náboženskými
kořeny
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 uplatňuje elementární poznatky o sobě, 
o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí,
na příkladech porovnává minulost a 
současnost

 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události 
regionu, interpretuje některé pověsti a 
báje spjaté s místem, v němž žije

 chová se obezřetně při setkání 
s neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepříjemná, 
v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné, ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových linek

Krizové  situace  –  šikana,  týrání  sexuální
zneužívání,  tísňové  linky,  role  a  chování  svědka
nebezpečné situace Krizové situace

Moje tělo

Moje zdraví uplatňuje základní hygienické a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle, 
projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví

Lidské tělo – viditelné části, nemoc, úraz, lékařské
vyšetření, stravovací návyky

3. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák

Plán, mapa

Krajina v okolí domova

Jsem cyklista 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo 
svého bydliště a školy, cestu na určené 
místo.

 začlení svou obec (město) do 
příslušného kraje a obslužného centra 
ČR, pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci (městě)

 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní a 

Práce  s mapou,  určování  světových  stran,
orientační  body  v krajině,  krajina  –  zemský
povrch,  charakteristika  jednotlivých  typů  krajin,
státní symboly 
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vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

 rozliší nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a 
trávení volného času, uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.

Dopravní značky, jízda na kole – chování cyklisty
na vozovce, povinná výbava cyklisty

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 
v rodině, role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem spolužáků i 
jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

ČR  jako  parlamentní  demokracie,  soužití  lidí,
mezilidské vztahy, sousední  státy,státní  symboly,
ČR – člen EU

Naše vlast - ČR

Jsme Evropané

Lidské výtvory

Život pod zemí

Rostliny a živočichové kolem nás

Podmínky života na Zemi

Naše planeta Země

 odvodí význam a potřebu různých 
povolání a pracovních činností

 uplatňuje elementární poznatky o sobě, 
o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí,
na příkladech porovnává minulost a 
současnost

Přírodniny  –  suroviny  –  lidské  výrobky/výrobci,
obchodníci, zboží, služby

 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě

Ekosystémy  travních  porostů  –  rostliny  a
živočichové,  okrasné  a  užitkové  rostliny,  půda,
podrobná stavba rostlinného a živočišného těla

 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a 

Vzduch,  voda,  teplo  a  světlo  –  oheň  a  jejich
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rozdílné vlastnosti a změří základní 
veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
přístrojů

vlastnosti, užitek, nebezpečí

Sluneční soustava

 využívá časové údaje při řešení různých 
situacích v denním životě, rozlišuje děj 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

 uplatňuje elementární poznatky o sobě, 
o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí,
na příkladech porovnává minulost a 
současnost



Etapy  vývoje  člověka,  zvyky  spojené
s nejvýznamnějšími svátky roku - tradice

Vím, co jím a proč

Mé tělo uvnitř
 uplatňuje základní hygienické, režimové 

a jiné zdravotně preventivní návyky 
s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle, projevuje vhodným 
chováním a činnostmi vztah ke zdraví

 chová se obezřetně při setkání 
s neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepříjemná, 
v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné, ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových linek

Vnitřní  ústrojí  člověka,  složky  stravy  –  tuky,
sacharidy,  bílkoviny,  vitamíny,  minerální  látky,
zásady zdravotního životního stylu

Nebezpečné  (návykové)  látky  a  jejich  odmítnutí,
chování v nebezpečných a krizových situacích
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12.7 Vzdělávací obsah: Přírodověda

4. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU
TÉMA

 

Místo, kde žijeme

žák:

- určí světové strany
v přírodě, orientuje se podle nich

 

 - vyhledává jednoduché

údaje o přírodních podmínkách na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

 

 

 

 

- porovná přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích

 
- vyhledá typické
regionální zvláštnosti přírody,
jednoduchým způsobem
posoudí jejich význam

z hlediska přírodního.

 

Lidé kolem nás

 
 
 
Země
Světové strany
Magnetická síla

  
Výskyt a těžba významných
hornin a minerálů
Sladká a slaná voda
Podnebí, podnebné pásy
Biomy světa
Chráněné oblasti ČR

 

 

 Podnebí, podnebné pásy

Biomy světa

 

Chráněná území ČR
a regionu bydliště

 

 

 

 

 

Poznáváme vesmír a Zemi

  
Zkoumáme horniny
a minerály; Zkoumáme
vodu; Pozorujeme změny
v přírodě; Pozorujeme
přírodu kolem nás

 Pozorujeme změny

v přírodě

 

Pozorujeme přírodu
kolem nás

 

 

Poznáváme člověka
a lidské tělo
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žák:

- vyjádří na základě
vlastních zkušeností základní
vztahy mezi lidmi 

 

Sociální chování

  

žák:

- rozeznává současné
a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti
a současnosti

 

žák:
- objevuje a zjišťuje
propojenost prvků živé
a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody nachází
souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností
člověka

 

 

 

 

- vysvětlí na základě
elementárních poznatků
o Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času
a střídáním ročních období

 

Předchůdci člověka

 

 

  

 

Horotvorná činnost
Horniny a jejich vznik
Minerály a jejich vlastnosti
Půda a její vlastnosti
Změny skupenství vody
Koloběh vody v přírodě
Voda jako životní prostředí
Měření objemu
Potravní vztahy v přírodě
Živá a neživá příroda
Přírodní společenstva
Vliv člověka na přírodní
společenstva, ochrana přírody

 

Vesmír, Slunce, Sluneční soustava
Gravitační síla
Střídání ročních období
Změny počasí v průběhu roku

 

 Lidé a čas

Poznáváme člověka
a lidské tělo

 

  

 Rozmanitost přírody 

Zkoumáme horniny
a minerály; Zkoumáme
vodu; Pozorujeme živou
přírodu; Pozorujeme
přírodu kolem nás

 

 

Poznáváme vesmír
a Zemi;
Pozorujeme změny
v přírodě

 
 
Pozorujeme přírodu
kolem nás;
Pozorujeme živou přírodu;
Pozorujeme přírodu kolem
nás; Pozorujeme změny
v přírodě
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- zkoumá základní
společenstva ve vybraných
lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy
mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí

 

 

 

- porovnává na základě pozorování
základní projevy života na konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy
do známých skupin, využívá k tomu
jednoduché klíče a atlasy

 

 

 

 

 
- zhodnotí některé konkrétní
činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí i zdraví
člověka podporovat nebo poškozovat

 

 

 

 

Společenstvo lesa, louky, vody
Životní projevy organismů
Potravní vztahy v přírodě
Organismy různých společenstev
Adaptace organismů na podmínky
v různých biomech světa

 

 

 

Voda v živých organismech
Adaptace organismů na podmínky
v různých biomech světa
Adaptace organismů na změny
počasí v průběhu roku
Znaky živých organismů –
příjem vody a potravy, dýchání,
rozmnožování, pohyb
Třídění rostlin
Třídění živočichů
Organismy různých společenstev
Určování organismů

Využívání půdy člověkem.
Voda pitná, užitková, znečištěná
Vliv člověka na přírodu,
ochrana přírody.

 

 

 

Zkoumáme vodu;
Pozorujeme změny
v přírodě; Pozorujeme
živou přírodu;
Pozorujeme živou přírodu;
Pozorujeme přírodu kolem
nás

Zkoumáme horniny
a minerály; Zkoumáme
vodu; Poznáváme člověka
a lidské tělo; Pozorujeme
přírodu kolem nás

 

Poznáváme vesmír a Zemi;
Zkoumáme horniny
a minerály; Zkoumáme
vodu; Pozorujeme změny
v přírodě; Pozorujeme
živou přírodu; Poznáváme
člověka a lidské tělo;
Pozorujeme přírodu
kolem nás
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- založí jednoduchý pokus, naplánuje
a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu

 

 

 

 

žák:

- využívá poznatků o lidském
těle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav
a k podpoře vlastního zdravého
způsobu života

 

 - rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji dítěte
před a po jeho narození

  

- uplatňuje účelné způsoby
chování v situacích ohrožujících zdraví
a v modelových situacích simulujících
mimořádné události

 

 

 

Zkoumáme magnetickou sílu;
Zkoumáme půdu a její vlastnosti;
Zkoumáme vlastnosti vody a její
význam; Zkoumáme počasí;
Třídíme rostliny; Třídíme živočichy;
Zkoumáme sami sebe; Pozorujeme
chráněné území

 

  

 

Orgánové soustavy
Minerální látky v živých
organismech
Voda v lidském těle

 

 

 Vývojové etapy v životě člověka
Rozmnožování

Vývoj dítěte

  

Úrazy a první pomoc

 

   Nemoci

Člověk a jeho zdraví

Poznáváme člověka
a lidské tělo; Zkoumáme
horniny a minerály;
Zkoumáme vodu

 Poznáváme člověka

a lidské tělo

  

Poznáváme člověka
a lidské tělo

 

 

Poznáváme člověka
a lidské tělo
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- uplatňuje základní dovednosti
a návyky související s podporou zdraví
a jeho preventivní ochranou

 
- ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc 

 

 

První pomoc při úrazech

 

 

Poznáváme člověka

a lidské tělo

 

 

5. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU
TÉMA

 

žák:

- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich a řídí  se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě

- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí
jejich význam z hlediska přírodního

 

-  zprostředkuje  ostatním  zkušenosti,  zážitky  a
zajímavosti  z  vlastních  cest  a  porovná  přírodu  v  naší
vlasti i v jiných zemích

 

 

žák:

-  poukáže  v  nejbližším  společenském  a  přírodním
prostředí  na  změny  a  některé  problémy  a  navrhne
možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

 

 Jedovaté a alergenní organismy

 

 

Zemědělství, zemědělská krajina
Změny v zemědělské krajině
Kde postavit dům
Dům a jeho okolí

Měníme krajinu kolem sebe

 Zemědělská  krajina  u  nás  a  v  cizích
zemích

Plodiny  pěstované  u  nás  a  v  cizích
zemích

Jak  se  stravují  lidé  u  nás  a  v různých
částech  světa  Změny  v  zemědělské
krajině

Dům a jeho okolí
Šetříme energií

 
 Místo, kde žijeme
 
Nebezpečí kolem nás
 
Příroda nás živí 
Dům z přírody, příroda v domě

Člověk ničí, člověk napravuje

 

Příroda nás živí

  

 

 Lidé kolem nás

  Příroda nás živí 

Dům z přírody, příroda v domě
Bez energie by to nešlo

Člověk ničí, člověk napravuje 
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Měníme krajinu kolem sebe

Chráníme přírodu   

žák:

- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních  zdrojů  pro  pochopení  minulosti;  zdůvodní
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek 

žák:

-  objevuje  a  zjišťuje  propojenost  prvků  živé  a  neživé
přírody,  princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

 

- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách
regionů,  zdůvodní  podstatné  vzájemné  vztahy  mezi
organismy  a  nachází  shody  a  rozdíly  v  přizpůsobení
organismů prostředí

 

-  porovnává  na  základě  pozorování  základní  projevy
života  na  konkrétních  organismech,  prakticky  třídí
organismy  do  známých  skupin,  využívá  k  tomu  i
jednoduché klíče a atlasy

 

  - zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě
a  rozlišuje  aktivity,  které  mohou  prostředí  i  zdraví
člověka podporovat nebo poškozovat

 

 

 

Chráníme přírodu

 

  

 

Zemědělství, zemědělská krajina
Změny v zemědělské krajině
Pole,  podmínky  pro  pěstování  polních
plodin
Z čeho lze postavit dům
Obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie

Výroba energie, elektrárny

 Živočichové v naší domácnosti 

Pokojové rostliny

Biodiverzita  a  její  význam pro  přírodní
společenstva

 Polní plodiny, ovoce a zelenina

Živočichové v naší domácnosti
Pokojové rostliny
Jedovaté a alergenní organismy

Zoologické  a  botanické  zahrady
pomáhající chránit přírodní bohatství

  

 Lidé a čas

 

Člověk ničí,  člověk napravuje

  

 Rozmanitost přírody 

Příroda nás živí 
Dům z přírody, příroda v domě
Bez energie by to nešlo

Člověk ničí, člověk napravuje

 
 Dům z přírody, příroda v domě

Člověk ničí, člověk napravuje

 Příroda nás živí 

Dům z přírody, příroda v domě
Nebezpečí kolem nás

Člověk ničí, člověk napravuje

 Příroda nás živí 

Dům z přírody, příroda v domě
Bez energie by to nešlo
Nebezpečí kolem nás

Člověk ničí, člověk napravuje
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žák:

- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních
funkcí  jednotlivých  orgánových  soustav  a  podpoře
vlastního zdravého způsobu života

 

-  uplatňuje  účelné  způsoby  chování  v  situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících
mimořádné události

 

 

- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché
způsoby odmítání návykových látek

 

-  uplatňuje  základní  dovednosti  a  návyky  související  s
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

 - ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

Zemědělství.
Jak  se  stravují  lidé  u  nás  a  v různých
částech světa?
Dům a jeho okolí.
Obnovitelné  a  neobnovitelné  zdroje
energie
Jedovaté a alergenní organismy

Zoologické  a  botanické  zahrady
pomáhající chránit přírodní bohatství

 

Kde postavit dům
energie v našem těle
jedovaté látky v našem těle

Hygiena – půl zdraví

 Situace  hromadného  ohrožení.  první
pomoc.

 

 Co může mému tělu uškodit

 

Jedovaté a alergenní organismy

 

 První pomoc 

Dům z přírody, příroda v domě
 
Bez energie by to nešlo

Člověk a jeho zdraví

Nebezpečí kolem nás

 Nebezpečí kolem nás

 Nebezpečí kolem nás

  

Nebezpečí kolem nás

Nebezpečí kolem nás 
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12.8 Vzdělávací obsah: Vlastivěda

4. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVU PŘEDMĚTU TÉMA

žák:

-  v přírodě i podle mapy určí světové strany

- pozná smluvní značky

- používá měřítko mapy, rozumí barevné grafice map

- rozlišuje mezi náčrty, plány, typy map

- orientuje se na mapě ČR

- popíše polohu ČR na mapě

- určí sousední státy ČR

- vyhledá na mapě hlavní vodní toky, nížiny a pohoří ČR

- poukáže aktuální problémy životního prostředí ČR

-  vyjmenuje  a  ukáže  na  mapě  národní  parky  a  chráněné  krajinné
oblasti ČR

- vyhledá na mapě významná města a kulturní památky ČR

-  charakterizuje  a  na  mapě  vyhledá  významné  zemědělské,
průmyslové a rekreační oblasti ČR

-  charakterizuje  a  na  mapě  vyhledá  oblasti  významné  z hlediska
rostlinné a živočišné výroby, surovinných zdrojů a historie

- uvědomuje si regionální zvláštnosti ČR

- umí rozlišit rozdíl mezi pojmy vlast a cizina

- vyjmenuje státní symboly ČR, popíše je

- uvádí jméno prezidenta ČR

poloha místa

krajina ČR

regiony ČR

určování světových stran

práce s mapou, orientace na mapě

vliv krajiny na život lidí

ochrana přírody

průmysl ČR

Místo, kde žijeme
svátky a státní svátky
ochrana  přírody  a  kulturního
dědictví
výročí osobností českých dějin
náboženství
vlastenectví

Lidé kolem nás

Lidé a čas
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seznámí se se státním uspořádáním ČR

- popíše základní práva  a povinnosti občana ČR

- vnímá nevhodné chování, chápe pojem tolerance

- vnímá odlišnosti lidí a uvede příklady, jak lze těchto odlišností využít
ve prospěch společnosti

- rozpozná národopisné oblasti a jejich specifika

- dokáže se zorientovat v základních formách vlastnictví

- orientuje se v časové posloupnosti dějinných událostí

- využívá časovou osu, objevuje historickou propojenost a souvislosti
mezi jednotlivými událostmi

- popíše způsob života lidí v různých etapách historie naší vlasti

- umí rozlišit pověst a historickou událost

- uvědomí si vývoj vztahu člověka a přírody od naprosté závislosti přes
soužití s přírodou až k jejímu vědomému využívání

- pochopí důležitost organizace a rozdělení si rolí již od počátku našich
dějin

-  popíše a svými slovy charakterizuje různé dějinné události: nejstarší
osídlení naší vlasti, život starých Slovanů, období Velké Moravy, vládu
Přemyslovců,  Lucemburků,  Jagellonců  a  Habsburků  (vláda  Marie
Terezie)

-  rozumí  historickému  přínosu  významných  historických  osobností
českých dějin

- objasní historické důvody státních svátků a významných dnů

naše vlast – domov, národ, politický systém,
státní zřízení

právo  a  povinnosti,  spravedlnost,  ochrana
občanů a majetku

kultura, masová kultura, multikulturalita 

vlastnictví – soukromé i veřejné
majetek, peníze

současnost  a  minulost  –  proměny  způsobu
života lidí
orientace v čase, letopočet
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- je obeznámen o péči o kulturní hodnoty národa

báje, pověsti
historie českého státu

kalendář, státní svátky

památky, obory zkoumající minulost
5. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVU PŘEDMĚTU TÉMA

žák:

- orientuje se na mapě světa a Evropy

- vyhledá jednotlivé světadíly a oceány

- popíše polohu,podnebí,  povrch a vodstvo Evropy

- vyhledá na mapě evropské státy a významná evropská města

- popíše polohu, podnebí, povrch, průmysl a zemědělství sousedních
států ČR

- vysvětlí pojem Evropská unie

- zprostředkuje ostatním  zážitky a zajímavosti z vlastních cest

- porovná způsob života v naší vlasti a v jiných zemích Evropy

- uvede významný globální problém a navrhne způsob jeho řešení

- orientuje se v časové posloupnosti různých dějinných událostí

-   popíše  a  svými  slovy  charakterizuje  různé  dějinné  události:  od
období vlády Habsburků (kulturní, politický a společenský život v 19.
stol.,  průmyslová revoluce,  národní  obrození),  vznik  Československé
republiky,  světové  války,  totalita,  obnovení  demokracie  až  po
současnost

-  rozumí  historickému  přínosu  významných  historických  osobností
českých dějin

Evropa a svět – kontinenty, oceány 

evropské státy, EU

cestování

historie českého státu

současnost  a  minulost  –  proměny  způsobu
života lidí

pojem generace

Místo, kde žijeme

Lidé a čas

Lidé kolem nás

ŠVP ZŠ 164 / 253 ZŠ Hradištko, PZ



- objasní historické důvody státních svátků a významných dnů

- chápe, význam kultury a umění pro celou společnost, je obeznámen o
péči o kulturní hodnoty národa

- využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti

-  seznámí  se  se  základními  lidskými  právy,  naučí  se  respektovat
rovnoprávnost všech lidí

-  chápe,  že  vlastnictví  majetku  umožňuje  člověku  zajišťovat  jeho
životní potřeby

- chápe, jak lidé přispívají ke znečišťování a poškozování prostředí a
uvede, jak lidé mohou zmírnit jeho dopady

poučení se z chyb předchozích generací

dějiny jako sled událostí,

orientace na časové ose

významné sociální problémy

tolerance/ rasismus

globalizace  a  globální  problémy  životního
prostředí
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12.9 Vzdělávací obsah: Zeměpis

6 ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

zhodnotí  postavení  Země ve vesmíru a srovnání  vlastností
Země a ostatních planet sluneční soustavy 
zhodnotí důsledky pohybů Země a jejich vliv na život lidí 
vysvětlí pojmy: měsíce, planeta, hvězda, meteorická tělesa,
komety, Galaxie, astronomické jednotky

Země jako vesmírné těleso 
- tvar a velikost Země 
- Sluneční soustava 
- střídání dne a noci, ročních 
období, časová pásma, polární den 
a noc 
- vesmír

Přírodní obraz Země 

dokáže rozlišit a porovnat složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemné souvislosti  a  odlišnosti  stavbu  zemského  tělesa,
dna  oceánů,  vzniku  pohoří,  působení  exogenních  a
endogenních činitelů 
objasní vliv lidské činnosti 
vysvětlí pojmy: podnebí, počasí, meteorologické prvky, oběh
vzduchu  v  atmosféře,  podnebné  pásy,  počasí  v  místě
bydliště, vliv na život lidí v různých regionech světa 
má  představu  o  rozložení  vody  na  Zemi,  vysvětlí  pojmy:
oceán,  moře,  pohyby  mořské  vody,  vodní  toky,  ledovce,
podpovrchová voda, bezodtoké oblasti, jezera, umělé vodní
nádrže, ochrana zdrojů pitné vody, člověk a voda

Krajinná sféra Země a její složky 
- litosféra 

- atmosféra 

- hydrosféra 

Přírodní obraz Země 

má představu  o  vzniku,  složení,  významu a  využití  půdy,
používá pojmy: mateční hornina, půdní typy a druhy, humus,
eroze, zemědělská půda a její ochrana 
objasní  uspořádání  bioty v závislosti  na zeměpisné šířce a
nadmořské výšce 
používá  pojmy:  tropický  deštný  les,  savana,  step,  poušť,
lesy, polární oblast, sukulent, vysvětlí jejich lokalizaci, jejich
význam a využití, důležitost ochrany přírody

- pedosféra

- biosféra
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vyhledává a využívá geogr. informací z různých zdrojů 
používá základní geogr., topogr., a kartografickou 
terminologii 

- mapa, globus, atlas, plány, 
statistická data, encyklopedie, 
internet, aj. 
- zeměpisná síť, měřítko mapy, 
polohopis a výškopis, mapový 
klíč, geografická poloha 

Geografické informace, zdroje dat, 
kartografie, topografie 

7. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

lokalizuje  na  mapě  světadíly,  oceány,  makroregiony  podle
zvolených kritérií, určuje hlavní znaky 
rozlišuje  základní  přírodní,  hospodářské  a  společenské
atributy jdn. regionů 
vyhledává hlavní  soustředění  těžby surovin,  hospodářských
činností, porovnává jejich sektorové struktury v   souvislosti
s přírodními poměry 
určuje a zdůvodňuje soustředění osídlení 
posuzuje životní styl, zvyky, vzdělanost obyvatel modelových
států a regionů 
stručně charakterizuje vybrané státy 
vyhledává nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu 

Zeměpis světadílů 
- Amerika 
- Asie 
- Antarktis 
- Afrika 
- Austrálie a Oceánie 
- poloha, povrch, podnebí, vodstvo, biota, 
suroviny, hospodářství, obyvatelstvo 
- vybrané státy 
- u všech světadílů přírodní a 
socioekonomická sféra

Regiony světa 

8. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

charakterizuje přírodní, hospodářské, socioekonomické 
poměry jednotlivých regionů 
vymezuje hlavní oblasti cestovního ruchu 
začlení  státy  do  politických,  hospodářských  seskupení  a
organizací 
stručně charakterizuje vybrané státy  

Zeměpis světadílů 
- Evropa
- poloha, povrch, podnebí, vodstvo, biota, 
suroviny, hospodářství, obyvatelstvo 
- vybrané státy 
- u všech světadílů přírodní a 
socioekonomická sféra

Regiony světa 

určí geografickou polohu ČR Česká republika
- základní geografické údaje 

Česká republika
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vyhodnotí polohu ČR podle různých kritérií, porovná rozlohu 
ČR s ostatními státy Evropy 
vymezí historické celky na území ČR, změny hranic 
popíše vznik a vývoj reliéfu 
lokalizuje horopisné celky 
charakterizuje podnebí, vodstvo, biotu, životní prostředí, 
rozlišuje NP a CHKO, chápe jejich význam 
porovnává předpoklady, rozmístění a perspektivy 
hospodářských aktivit 
charakterizuje po jednotlivých oblastech: průmysl, 
zemědělství, dopravu a spoje, cestovní ruch, služby, 
zahraniční obchod 
popíše vývoj počtu obyvatel, rozmístění, strukturu a 
dynamiku obyvatelstva, sídla 

- přírodní poměry 

- socioekonomická sféra 

- obyvatelstvo 

zpracovává demografické údaje 
lokalizuje  jednotlivé  regiony  a  administrativní  celky,
charakterizuje je, porovnává funkce z hlediska hospodářství a
cestovního ruchu 

 - regiony ČR

9. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

charakterizuje místní region - z hlediska historie, přírodních 
poměrů, hospodářství, osídlení, kultury, cestovního ruchu, 
středisek

Česká republika 
- místní region 
- turistická mapa

Česká republika 

společenské a hospodářské prostředí 
posuzuje  prostorové  organizace  světové  populace,  její
rozložení, strukturu, růst počtu obyvatel (příčiny a důsledky) 
vysvětluje souvislosti sídel s přírodními podmínkami, funkce
sídel, lokalizuje vybraná sídla na mapách 
posuzuje migraci a její důsledky 

Obyvatelstvo na Zemi 
- struktura a dynamika 

- sídla 

Obyvatelstvo na Zemi
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popisuje rozmístění lidských ras, národů, náboženství, jazyků
vyhodnocuje  aktuální  demografické  ukazatele  pomocí
tematických map, internetu 
porovnává  státy,  podle  státního  zřízení,  formy  vlády,  míry
demokracie, životní úrovně, vzdělanosti aj. 
lokalizuje  aktuální  politické,  národnostní  a  náboženské
konflikty ve světě 

- migrace 
- dělení obyvatelstva dle různých 
kritérií 

- politický zeměpis 

rozlišuje integrace států světa 
hodnotí strukturu, složky a funkce světového hospodářství 
lokalizuje hlavní surovinové a  energetické zdroje a energie 
budoucnosti 
vymezuje kritéria pro hodnocení vyspělosti státu 
hodnotí zahraniční obchod 
lokalizuje  vybrané  regiony  z  hlediska  cestovního  ruchu  v
souvislosti s hospodářstvím 

- hospodářské poměry současného světa

rozlišuje znaky a funkce přírodních a kulturních krajin 
posuzuje  vztahy  mezi  lidskou  společností  a  životním
prostředím 
chápe význam ochrany životního prostředí 
používá ekologické pojmy 
navrhuje řešení ekol. problémů

Globální problémy lidstva 
- krajina a životní prostředí 

- společenské a hospodářské vlivy 
na krajinu a životní prostředí

Globální problémy lidstva 

zvládne základy topografie a orientace v terénu 
vytvoří jednoduchý plánek území, náčrtek pochodové osy 
využije mapy, průvodce, internet aj. pro přípravu výletů 
uplatňuje  v  praxi  zásady bezpečného pohybu  a  pobytu  ve
volné přírodě v krajině 

- pohyb podle mapy, plánku

- zeměpis v praxi 

- bezpečnost v přírodě

Praktický zeměpis 
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12.10 Vzdělávací obsah: Informatika

12.10.1 Vzdělávací obsah: Informatika 1. stupeň
3. a 4. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

- využívá  základní  standardní  funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

základní pojmosloví a struktura počítače

Seznámení s počítačem

Malování

- respektuje  pravidla  bezpečné  práce
s hardware  i  software  a  postupuje
poučeně v případě jejich závady

poučení o bezp v počít. učebně (řád), zásady 
správného použití, bezpečný internet

Internet, vyhledavače

- chrání data před poškozením, ztrátou
a zneužitím

bezpečný internet, software a hardware, zahájení a 
ukončení práce, ukládání souboru

- při  vyhledávání  informací  na
internetu  používá  jednoduché  a
vhodné cesty

vyhledávače (Seznam, Google), zdrojové portály 
informací (Wikipedia, školní stránky), 

- vyhledává  informace  na  portálech,
v knihovnách a databázích

vyhledávače, internetové slovníky, on-line databáze 

- komunikuje  pomocí  internetu  či
jiných  běžných  komunikačních
zařízení

práce s e-mailem, e-m. schránka, další komunikační 
portály a zásady správného použití (sociální sítě)

E-mail

- pracuje  s textem  a  obrázkem
v textovém a grafickém editoru

alfanumerická klávesnice, používání základní funkcí 
(capslock, shift, Ctrl, Tab, Alt) atp.  Textový editor, 
Obrázkový editor 

Open office– kresba, textový editor
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12.10.2 Vzdělávací obsah: Informatika 2. stupeňděInformatika 1. stupeň
6. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

- při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty

zpracování informací, vlastnická práva, copyright, 
licence, zdrojové weby (Wikipedia), citace, zpracování
informací

bezpečný internet, odkazy

Prohlížeče Internetu

- vyhledává  informace  na  portálech,
v knihovnách a databázích

základní funkce textových, tabulkových a grafických 
editorů (v praxi)

Open office –textový editor, sešit

- uplatňuje  základní  estetická  a
typografická pravidla pro práci s textem a
obrazem

základní a rozšířené funkce textových, tabulkových a 
grafických editorů (v praxi)

- pracuje  s informacemi  v souladu  se
zákony o duševním vlastnictví

zpracování informací, vlastnická práva, copyright, 
licence

Open office – tvorba prezentací

- používá  informace  z různých
informačních  zdrojů  a  vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

vyhledávače, zdrojové weby (Wikipedia), citace, 
zpracování informací

- zpracuje  a  prezentuje  na  uživatelské
úrovni  informace  v  textové,  grafické
a multimediální formě

mediální sdělení, referát, prezentace, jiná sdělení Zpracování videa a fotografií
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12.11 Vzdělávací obsah: Hudební výchova

12.11.1  Hudební výchova : 1. stupeň
1. OBDOBÍ

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase

Hlasová hygiena, správné dýchání, výslovnost

Tvorba tónu – hlavový tón

Nácvik  jednoduchých  lidových  a  umělých
písní vhodných pro věkovou skupinu žáků

Zpěv solový, zpěv ve skupině

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem

 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

Hry  podporující  hudební  improvizaci  :např.
„Otázka – odpověď“, „Ozvěna“

Nota, notová osnova, takt, houslový klíč

Rytmický doprovod písní pomocí hry na tělo,
jednoduchých Orffových nástrojů

Hudební  rytmus – základní  délky not (celá,
půlová,  čtvrťová,  osminová),  pomlky
čtvrťová, půlová, osminová 

Realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4 taktu

Stupnice c1-c2: názvy not

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Pohybové vyjádření hudby

První (těžká) doba

Pochod

Taneční kroky: mazurka

Taktování 2/4 a ¾ takt
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 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící hudby

tón x zvuk, zpěv x řeč

melodie vzestupná a sestupná

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, 
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

Poslech  různých  hudebních  žánrů  a  stylů,
jejich interpretace – slovní vyjádření

Základní hudební nástroje

2. OBDOBÍ
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a 
při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

Nácvik písní lidových i umělých v mollových i
durových tóninách  

kánon, lidový dvojhlas

 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 
(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či 
píseň zapsanou pomocí not

základní taneční kroky: valčík, polka

notový zápis rytmu a jeho realizace

spojené noty osminové, šestnáctinové

křížek, béčko

Taktování 4/4 taktu

 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 
jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i 
k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché 
předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební 
improvizace

krátký,  jednoduchý  notový  záznam  a  jeho
realizace na zvolený hudební nástroj (flétna,
xylofon, klavír)

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby malá písňová forma, velká písňová forma

hudba polyfonní a homofonní
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 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních 
výrazových prostředků, upozorní na  metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné harmonické změny

Poslech  různých  hudebních  žánrů  a  stylů,
jejich interpretace – slovní vyjádření

Rozlišování hudebních nástrojů

délka, síla, barva, výška tónu

vztahy mezi tóny – souzvuk, akord

Význam B. Smetany, A. Dvořáka, J. S. Bacha,
W. A. Mozarta, L. Janáčka

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na 
základě individuálních schopností a dovedností vytváří 
pohybové improvizace

reprodukce  pohybů,  pohybová  improvizace
s využitím tanečních kroků
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12.11.2 Hudební výchova : 2. stupeň
6. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v dur i moll

 při zpěvu dbá na správné nasazení    a tvorbu tónu

 rozlišuje píseň lidovou od umělé

 zazpívá kánon a pokouší se o lidový dvojhlas

Vokální činnosti:

Upevňování  základních  pěveckých
dovedností z nižších ročníků.

Důležitost rozezpívání.

Lidová a umělá píseň v dur i moll.

Rozšíření pěveckého repertoáru.

 na Orffovy nástroje tvoří doprovod     k písním – improvizace

Instrumentální činnosti: 

Rozlišování 2/4 a ¾ taktu v písních –
lidové tance (polka, valčík).

Opakování délky not a pomlk.

 rozliší od sebe základní lid tance        a pokusí se předvést jejich 
taneční kroky

 taktuje ve 2/4 a ¾ taktu, zdůrazňuje těžkou a lehkou dobu

 reaguje na tempové změny

Hudebně pohybové činnosti:

Polka, valčík – taneční kroky.

Taktování.

Reakce na tempové změny. 

 v klidu a soustředěně vyslechne kratší hudební ukázku

 bezpečně pozná základní hudební nástroje podle charakteristické barvy
tónu

Poslechové činnosti: 

Poslech lidových písní.

Lidová muzika.

Poslech baletu- klasického, moderního.

Rozdělení hudebních nástrojů: strunné
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–  smyčcové  a  drnkací  ,dechové  –
dřevěné a žesťové, bicí– blanozvučné
a samozvučné. 

       

 orientuje se v notové osnově

 rozlišuje tóninu dur a moll v písních

 zná význam posuvek u not

 rozlišuje hudební výrazové prostředky

Hudební nauka:

Stupnice, tónina dur a moll.

Grafický záznam not a pomlk.

Melodický zápis a rytmický zápis.

Snížené a zvýšené tóny; křížky, bé a
odrážky.

Melodie,  rytmus,  tempo,  harmonie
dynamika, barva.

7. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

 dbá na hlasovou hygienu, správně dýchá a artikulije

 dle svých individuálních možností kontroluje intonaci a dynamiku svého
zpěvu

 naučí se zpaměti několik nových písní

Vokální činnosti:

Rozšiřování hlasového rozsahu.

Rozezpívání, hlasová hygiena.

Automatické  používání  základních
pěveckých dovedností.

Písňový repertoár – lidové písně, folk,
country, pop.

 rozliší takty sudé a liché takty

 vnímá rozdíl mezi pojmy metrum a rytmus 

 podle rytmického záznamu doprovodí píseň na jednoduchý bicí nástroj

Instrumentální činnosti:

Jednoduché takty – sudé, liché.

Metrum a rytmus písně.

Grafický záznam rytmu písně.
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Tvorba doprovodů na bicí nástroje.

 rozpozná některé z tanců, dle schopností předvede záladní taneční 
kroky

Hudebně pohybové činnosti:

Tance lidové, společenské, dobové.
Vlastní pohybové ztvárnění na hudbu 
současných žánrů. Pohybová 
improvizace.

 rozlišuje a pojmenovává hudbu melodickou, vícehlasou, vokální a 
instrumentální, duchovní a světskou

 vnímá rozdíly mezi hudebními díly – symfonie, balet, muzikál, opera

Poslechové činnosti:

Poslech  jednohlas  a  poyfonie,
symfonie českých i světových autorů,
ukázky skladeb známých oper, baletů,
muzikálů.

 je schopen zpívat jednoduchou píseň  s oporou notového zápisu

 pokusí se zazanamenat rytmus písně

Hudební nauka:

Tónina a transpozice.

Dynamika a tempo.

Rozdělení hlasu dle výšky, barvy.

Hudební  tělesa-  sbory,  soubory,
orchestry.

8. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

 je schopen sluchem kontrolovat svou vokální produkci – snaží se o 
intonační čistotu a rytmickou přesnost

 naučí se zpaměti několik dalších písní

Vokální činnosti:

Rozšiřování hlasového rozsahu.

Hlasová hygiena – vlastní sluchová 
sebekontrola.
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Opakování vokálních dovedností – 
dýchání, nasazení tónu, artikulace.

Rozšiřování písňového repertoáru  v 
širším žánrovém rozpětí.

 pokusí se o grafický záznam jednoduchého rytmu či melodie 
 má přehled o nástrojových skupinách v symfonickém orchestru
 dokáže sluchem rozlišit většinu nástrojů podle barvy tónu

Instrumentální činnosti: 

Opakování – takty jednoduché, 
metrum a rytmus písně.

Grafický záznam rytmu a melodie.

Smyčcový kvartet, komorní orchestr, 
symfonický orchestr.

 dokáže zařadit typickou hudební ukázku do slohového období 

Poslechové činnosti: 

Původ hudby – pravěk a starověk, 
středověk – gotika (chorál, polyfonie), 
renesance (madrigal), baroko(fuga, 
oratorium), klasicismus, romantismus 
(opera),moderna, nonartificiální hudba

 rozlišuje sluchem durovou a mollovou tóninu
 zná základní dynamická znaménka a tempová označení
 v záznamu písně najde akordové značky

Hudební nauka:

Stupnice a tóniny dur a moll.

Dynamika a tempo.

Nástroje melodické a doprovodné.

Akordové značky
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9. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

 zpívá pokud možno intonačně čistě a rytmicky přesně
 dbá o hlasovou hygienu
 má v repertoáru písně lidové i umělé různých žánrů
 zná některé písně Osvobozeného divadla

Vokální činnosti:

Práce s písněmi v širokém žánrovém 
spektru.

Hlasová hygiena.

Opakování vokálních dovedností.

Rozšiřování písňového repertoáru o 
písně Voskovce a Wericha.

 rozlišuje lidové, klasické a elektronické nástroje, rozliší je sluchem
 má vědomosti o nahrávací technice

Instrumentální činnosti: 

Hudební nástroje – rozdělení do 
nástrojových skupin, podle žánru, z 
hlediska historie apod.

 vnímá hudbu jako neílnou součást lidského života
 zná některé světoznámé skladatele, jejich život a dílo
 zná základní vývoj hudby v 20. století

Poslechové činnosti: 

Muzikál, jazz, swing, rock and roll, 
country, western, rock, big beat, 
metal, rep. Hudba 20. a 21. století
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12.12 Vzdělávací obsah: Výtvarná výchova

12.12.1 Výtvarná výchova: 1. stupeň
1. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVU PŘEDMĚTU TÉMA

žák  

- si osvojí základní dovednosti

-  uplatňuje  různé  techniky,  pracuje  s různými
nástroji a materiálem

- zachycuje své prožitky a představy

- poznává vlastnosti barev, rozvíjí cit pro barvy

- rozvíjí smysl pro krásu přírody

-  projevuje  v tvorbě  své  vlastní  životní
zkušenosti

- tvaruje papír

péče  o  pomůcky,  dodržování  čistoty  sebe  i  své
pracovní plochy, první zachycení děje

kresba, malba, koláž, muchláž, modelování, otisk,
frotáž, kombinovaná technika

míchání barev

práce s přírodním materiálem

vyjádření  lidské  postavy,  děje,  uvědomování  si
prostoru, prolínání tvarů, první seznámení s linií a
kompozicí

roční období

člověk a jeho prostředí

významné události či svátky v roce

příroda

2. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVU PŘEDMĚTU TÉMA

žák

- uplatňuje sebe sama ve výtvarném projevu

- vyjadřuje vztahy kolem sebe, následnosti dějů

- rozezná různé druhy linií

-  výtvarně  zpracovává  a  vyjadřuje  svoje
představy

- vytváří, mění, dotváří různé techniky

-  vyjadřuje  postoj  ke  skutečnosti  na  základě
prožitku

- volí matriál k vyjádření vlastních představ

neverbální vyjádření

druhy čar

pokusy s neobvyklými materiály

funkce a tvar předmětů

práce s přírodními materiály

změna prvků a barvy

roční období

člověk a jeho prostředí

významné události či svátky v roce

příroda
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-  vnímá  propojenost  přírody  s výtvarným
vyjádřením

- ověří si souvislost mezi detailem a celkem

3. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVU PŘEDMĚTU TÉMA

žák

- vytvoří ilustraci k příběhu

- sestaví předměty do neobvyklých souvislostí

- vyjadřuje své fantazijní předměty

- užívá techniky

-  kombinuje  originálním  způsobem  různé
techniky

- pracuje podle předlohy, snaží  se zachytit  její
věrnou kopii

- vybírá, zjednodušuje prvky

- verbálně hodnotí své dílo i dílo ostatních

- uplatňuje osobitost stylu

- snaží se vstupovat do společného projektu

ilustrace

kompozice, symetrie

vyjádření emocí, prožitku

ztvárnění děje

krajina

technika  malby,  kresby,  frotáž,  muchláž,
dokreslení,  modelování,  tvarování  papíru,  koláž,
otisk

šablona

příběh, pohádka, literatura

svět fantazie 

dětský hrdina

roční období

významné události či svátky v roce

4. ROČNÍK
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ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVU PŘEDMĚTU TÉMA

žák

- vyjadřuje výtvarně své názory

- pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření

- vyjadřuje výtvarně své názory

- pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření

- vnímá rozdíly různých povrchů

- vytváří různé kompozice

- využije formát

- domýšlí, dotváří a rozvíjí myšlenky

- uplatňuje osobitost svého vnímání

-umí  samostatně  výtvarně  zpracovat  téma,  zvolit  vhodnou
techniku

linie, tvar, objem, barva, kontrast

struktura, frotáž, muchláž, koláž

statické a dynamické chápání

rozvržení, stylizace

oživení, personifikace, portrét, figura

realita/ fantazie, ilustrace

prostorové  vnímání,  světlo/stín,
interpretace, klid / pohyb

malba, kresba, dokreslení

příroda

roční období

člověk, emoce

významné události či svátky v roce
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5. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVU PŘEDMĚTU
TÉMA

žák:

- rozezná sebe jako součást okolí

- rozlišuje popředí a pozadí

- posoudí proporce lidského těla

- nalézá zajímavé tvary a materiály

- aplikuje ve svém vyjádření tvar, barvu, kompozici

- zobrazuje svoji fantazii a životní zkušenosti

- volí a kombinuje vhodné prostředky pro svá vyjádření

- získá cit pro prostorové ztvárnění skutečnosti

- vytvoří si své portfolio a tvořivě s ním pracuje

- zapojuje se do výtvarné komunikace s ostatními

-porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření

rovnoběžné  zobrazení/  prostorové
zobrazení

bod,  linie  tvar,  negativ/pozitiv,
odstíny

pohyb  vzduchu,  vody,  odraz,
rytmus, řád

figura,  stavby  těla  –  figurální
kompozice, zátiší

recyklace materiálu

pozorování, porovnávání

zákonitosti geometrie, perspektiva

nefigurální umění, dekor

techniky plastického vyjadřování

instalace,  vytyčení  prostoru,
prostorové objekty

portfolio

skupinová práce

hra a experiment

interpretace výtvarného díla

věda a technika

hudba, melodie

společnost

příroda

roční období 

významné události či svátky v roce

geometrie

užité umění

grafika

umění v historii a v současnosti

významní malíři a ilustrátoři
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12.12.2 Vzdělávací obsah:Výtvarná výchova: 2. stupeň
6. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák:
 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 

osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s 
účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření 

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Linie, tvary,
Vztahy a uspořádání prvků v ploše
Vědomé  vnímání  a  uplatnění
mimovizuálních  podnětů  při  vlastní
tvorbě
Akční tvar malby a kresby
Uspořádání prostoru
Volná malba
Animovaný film, comics, reklama
Reflexe  a  vědomé  uplatnění  při
vlastních tvůrčích činnostech
Přístupy  k vizuálně  obrazným
vyjádřením  –  motivace  (fantazie,
symbol)

Příroda
Člověk
Pohyb
Detail

7. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák:
· uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů
interpretace  vizuálně  obrazného  vyjádření
·  poznává  nejvýznamnější  světové  
i národní kulturní památky a umělecká díla daného období
·  využívá  vizuálně  obrazná  vyjádření  k zachycení  vlastní
zkušenosti zrakové, sluchové, pohybové
·  využívá  vizuálně  obrazná  vyjádření  osobitě,  vychází

Dějiny  umění:  románské,  gotické  a
renesanční umění
Vztahy mezi objekty
Vztah objektu vůči celku
Kompozice
Malířské techniky
Práce  s barvou,  barevná  skladba
teorie  barev,  emocionální  účinek

Věci
Události
Mýtus
Bytosti
Sen
Vztahy
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z vlastních představ 
a zkušeností, emocí, pocitů a nálad 
·  objevuje  ve  vizuálním obrazném vyjádření  subjektivní  a
symbolické obsahy
· osvojuje si základy perspektivy 
· pracuje s barvou jako se základním vizuálně vyjadřovacím
prostředkem,  citlivě  kombinuje,  mísí  barvy,  vnímá
emocionální účinek barev
· rozeznává různé typy vizuálně obrazných vyjádření - volná
malba, skulptura, plastika, objekt, hračka

barev
Emotivní účinek obrazu
Symbolická vyjádření
Práce  s papírem  jako  pojetí
výtvarného umění
Výtvarné možnosti textilu

8. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák:
·  poznává  nejvýznamnější  světové  i  národní  kulturní
památky a umělecká díla daného období
·   využívá  krásnou  literaturu  jako  inspirativní  zdroj  pro
výtvarnou  tvorbu  objevuje  výtvarné  možnosti  písma,
využívá písmo ve volné i užité tvorbě
·   interpretuje smyslové účinky různých vizuálně obrazných
vyjádření  -  výtvarná  tvorba,  fotografie,  film,tiskoviny,
televize, elektronická média, reklama
·   kombinuje  a  variuje  výtvarně  vizuální  prvky  v kresbě,
malbě a prostorové tvorbě 
rozeznává  různé  typy  vizuálně  obrazných  vyjádření  -
ilustrace textů, volná a užitá grafika, objektová tvorba
· objevuje inspiraci v krajině, citlivě zasahuje do krajiny

Dějiny umění: umění baroka, rokoka,
klasicismu  a  romantismu,  realismus
v umění, impresionismus
Umění písma
Písmo  ve  výtvarném  umění
Ilustrace
Stylizace
Ornament
Sochařské techniky
Objektová tvorba
Možnosti  obrazně  vizuálního
zachycení krajiny 
Krajina  –  obzor,  horizont,  přední  
a zadní plán
Land art 

Kniha 
Písmo
Rostlina
Zvíře
Kámen
Prostory
Krajina
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9. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák:
·  srovnává racionálně konstruktivní, expresivní, symbolické,
fantazijní výtvarné přístupy a přístupy založené 
na smyslovém vnímání
·  využívá vizuálně obrazných vyjádření 
k zachycení vývoje
·  reflektuje výsledky tvorby s respektováním záměru autora
·   prezentuje vlastní výtvory
ve veřejném prostoru
·  poznává možnosti mediální prezentace vlastní tvorby
·  využívá  k vizuálně  obraznému  vyjádření  nová  média   -
video, xerokopie, počítačovou grafiku
· rozeznává různé typy vizuálně obrazných vyjádření 
· uvědomuje si vliv masmédií a masové kultury v současné
společnosti

Dějiny  umění:  secese,  fauvismus,
futurismus,  kubismus,  abstraktní
umění,  surrealismus,
konstruktivismus, 
Portrét v malířství i sochařství
Proporce lidské postavy
Vyjádření  procesuálních  a  kvalita-
tivních proměn
Graffity, street art
Design výrobků a oděvů
Využití  výrazových  možností
materiálů 
Grafické techniky
Užitá grafika
Video art

Člověk
Pohyb
Město
Stroj
Čas
Myšlenka
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12.13 Vzdělávací obsah: Tělesná výchova

12.13.1 Vzdělávací obsah:Tělesná výchova: 1. stupeň

1. – 3. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY

žák
UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

- spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

- turistika a pobyt v přírodě
- rytmická a kondiční cvičení
- průpravné úpoly
- cvičení vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinace pohybu
- plavání, bruslení

Sportovní hry (zejména vybíjená)
Rozcvička
Kruhový trénink
Relaxační techniky
Gymnastika (kotoul vpřed, švihadlo aj.)
Atletika 
Třídní výlet (např. “na Kandík” či na ŠvP)
Bruslařský výcvik, plavecký výcvik (viz obecná část)

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých prostorech 
školy

- BOZP v tělocviku v různých 
prostorách a při různých 
příležitostech /zpravidla probíhá 
formou poučení či nácviku při 
konkrétních činnostech/
- hygiena při TV
- organizace a bezpečnost prostředí, 
ukládání nářadí
- příprava organismu
- plavání, bruslení

Gymnastika (šplh, kotoul aj.)
Atletická průprava 
Kruhový trénink 
Rozcvička
Bruslařský výcvik, plavecký výcvik (viz obecná část)

- reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a její 
organizaci

- základní pokyny v TV při různých 
příležitostech
- sportovní a pohybové hry
- atletika (běh, skok do dálky 
z místa)
- gymnastika (cvič. na nářadí – šplh, 
přeskok, kotoul vpřed)
- cvičení v tělocvičně a přírodě

Nástup na cvičení
Rozcvička
Atletika
Gymnastika
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- zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

- turistika a pobyt v přírodě
- rytmická a kondiční cvičení
- průpravné úpoly
- cvičení vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinace pohybu

- - atletika (běh, skok do dálky 
z místa)
- gymnastika (cvič. na nářadí – šplh, 
přeskok, kotoul vpřed)
- plavání, bruslení

Sportovní či Pohybové hry
Kruhový trénink
Relaxační techniky (Relaxace)
Bruslařský výcvik, plavecký výcvik (viz obecná část)

- spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech a 
soutěžích

- Sportovní a pohybové hry (např.: 
vybíjená, florbal, na mrazíka, rybičky
aj.)

Sportovní hry
Pohybové hry 

4. – 5. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY

žák
UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

- podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje 
kondičně zaměřené činnosti; 
projevuje přiměřenou samostatnost a
vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

- rytmická a kondiční cvičení
- správné držení těla
- průpravné úpoly
- lyžování

Rozcvička
Kruhový trénink
Relaxace
Lyžařký kurz (ŠvP s lyžováním)

- zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především v 
souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

- rytmická a kondiční cvičení
- správné držení těla
- průpravné úpoly

Rozcvička
Relaxace

- zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her

- rytmická a kondiční cvičení
- Atletika – běh (sprint + vytrvalostní), hod do dálky, skok do d.
- gymnastika (skok přes kozu, kruhy, švihadlo)
- lyžování
- pohybové a sportovní hry (hod míčem, práce s herním náčiním atp.)

Lyžařký kurz (ŠvP s lyžováním)
Atletika
Gymnastika

ŠVP ZŠ 188 / 253 ZŠ Hradištko, PZ



- uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

- správné držení těla
- význam pohybu pro zdraví
- lyžování (kupř. beseda s hor. službou)

Nástupy
Rozcvičky
Relaxace
Lyžařký kurz (ŠvP s lyžováním)

- jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

- rytmická a kondiční cvičení
- správné držení těla

Kruhový trénink
Pohybové hry

- jedná v duchu fair play: dodržuje 
pravidla her a soutěží, pozná a 
označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při pohybových 
činnostech opačného pohlaví

- sportovní a pohybové hry (pravidla)
- základy atletiky

Sportovní hry (vybíjená, florbal, 
přehazovaná aj.)
Pohybové hry
Atletika (běh, skok aj.)

- užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle jednoduchého
nákresu, popisu cvičení

- rytmická a kondiční cvičení
- správné držení těla
- lyžování 
- základy atletiky a gymnastiky 

Nástupy
Rozcvička
Lyžařský kurz (ŠvP s lyžováním)
Atletika
Gymnastika (šplh o tyči, kotoul 
vpřed, vzad aj., přeskok přes 
kozu)

- zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy

- rytmická a kondiční cvičení
- turistika a pobyt v přírodě
- pohybové a sportovní hry

Pohybové hry
Kruhový trénink
Třídní výlet (kupř. lyž. výcvik)
Sportovní hry

- změří základní pohybové výkony a 
porovná je s předchozími výsledky

- základy atletiky a gymnastiky 
- sportovní hry
- lyžování

Gymnastika
Atletika
Lyžařký kurz (ŠvP s lyžováním)

- orientuje se v informačních zdrojích
o pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště; samostatně získá potřebné 
informace

- volnočasové aktivity
- význam pohybu pro zdraví 

Sportovní hry
Nástupy
Gymnastika
Atletika
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12.13.2 Vzdělávací obsah:: Tělesná výchova 2. stupeň

6. – 9. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY

žák
UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

- aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

- rekreační sporty, výkonnostní sporty
- chlapecké vs. dívčí sporty
- kondiční cvičení, cvičení se zátěží 
- průpravná cvičení, protahování-strečink
- BOZP při pohybových aktivitách a tělocviku
- první pomoc a základní ošetření

Nástupy
Rozcvička (Průpr. Cv., strečink)
Kruhový trénink /Kondiční cv., posilování/
Relaxační techniky
Poučení o bezpečnosti (jednorázové/průběžné)
První pomoc

- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

- samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu; předvídá možná nebezpečí 
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 

- přeskoky (koza podél, našíř), cvičení na nářadí
- sprint (100 m, 200 m), vytrvalostní běh 
(1500 m), překážkový běh, skok do dálky, hod do
dálky

Gymnastika
Atletika

Florbal, Přehazovaná, Fotbal, Basketbal, Házená, 
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činnostech - sportovní hry (základy sp. her)
- plavání (zpravidla 6. r.)
- lyžování (snowboarding) (zpravidla 7. nebo 8. 
r.)
- turistika

- úpoly, základy sebeobrany
- estetické a kondiční formy (waltz, polka), 
cvičení s doprovodem hudby
- ostatní pohybové hry

Volejbal (9. r.) aj.  (Sport. Hry)
Plavecký kurz (zpravidla 6. r.)
Lyžařský výcvik (zpravidla 7. nebo 8. r.)
Třídní výlety (př. „na Kandík“ /6. a 9. r./ či 
Adaptační kurz - /6.r./)
Orientační běh
Základy sebeobrany
Taneční propedeutika, Relaxační techniky, Joga 
Téma – dle konkr. pohybové hry

- posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny

- užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

-  povely, signály v TV a sportu, zápisy
- výstroj, výzbroj, náčiní a další pomůcky při 
sportu, vč. ochranných pomůcek
- pomůcky pro první pomoc
- 1 – 2 reprezentanti konkrétní sport. disciplíny
- pravidla konkrétní sport. disciplíny

Nástupy
Rozcvička
Gymnastika, Atletika
Pohybové hry 
Sportovní hry (viz výše)
Lyžařský výcvik
Adaptační kurz
První pomoc
Základy sebeobrany

- probíhá delegováním přiměřené zodpovědnosti 
na žáky, komunikace s žáky, organizovaní 
skupinových aktivit 

- naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
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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, 
organizátora

- sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

- zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

- zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich 
prezentaci
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12.14 Vzdělávací obsah: Praktické činnosti

12.14.1 Praktické činnosti: 1. stupeň
1. – 3. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák:

- vytváří jednoduchými pracovními 
postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů

- pracuje podle slovního návodu a 
předlohy

- umí bezpečně a technicky správně 
zacházet s různými pracovními 
pomůckami a nástroji

- vytváří přiměřené základní praktické

činnosti s drobným materiálem, 
papírem a kartonem, modelovacími 
hmotami, textilem, přírodninami 
apod.

žák:

- provádí jednoduché montážní a 
demontážní práce se stavebnicemi

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)

pracovní pomůcky a nástroje (funkce a 
využití)

jednoduché pracovní operace a postupy, 
organizace práce

lidové zvyky, tradice, řemesla

stavebnice (plošné, prostorové),

sestavování modelů

práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem

základní podmínky pro pěstování 

Práce s drobným  materiálem

Drobné materiály

jednoduché pracovní postupy, bezpečnost

Práce se stavebnicemi

Konstrukční činnosti
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žák:

- provádí pozorování přírody a 
pokusy, zaznamenává výsledky 
pozorování

- poznává pěstitelský materiál, nářadí 
a 

pomůcky a správně s nimi pracuje

- pečuje o nenáročné rostliny

žák:

- připraví tabuli pro jednoduché 
stolování

- chová se společensky při stolování

rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin,
osivo

pěstování rostlin ze semen v

místnosti, na zahradě

(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina 
aj.)

pěstování pokojových rostlin

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

základní vybavení kuchyně

výběr, nákup a skladování potravin

jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování

technika v kuchyni (historie a význam)

Pěstitelské práce

Základní podmínky pěstování

Rostliny, zelenina, byliny

Příprava pokrmů

Vybavení kuchyně
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4. – 5. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák:

- organizuje a plánuje praktickou činnost

- vytváří přiměřenými pracovními postupy 
výrobky z různých materiálů podle předlohy 
či návodu i na základě vlastní fantazie

- využívá při tvorbě prvky lidových tradic

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

- připraví si pracovní místo, udržuje na něm 
pořádek a dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce

- určuje vlastnosti materiálu, volí vhodný 
materiál vzhledem k zvolené činnosti

žák:

- provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

- pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

Pěstitelské práce

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)

pracovní pomůcky a nástroje (funkce a využití)

jednoduché pracovní operace a postupy, 
organizace práce

lidové zvyky, tradice, řemesla

stavebnice (plošné, prostorové),

sestavování modelů

práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a 
její zpracování, výživa rostlin, osivo

pěstování rostlin ze semen v

místnosti, na zahradě

(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

Práce s drobným  materiálem

Práce s materiály

Pracovní nástroje

Pracovní postupy, bezpečnost

Konstrukční činnosti

Práce se stavebnicemi podle návodu

Bezpečnost

Podmínky pro pěstování, hygiena

Druhy rostlin
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- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny volí podle druhu 
pěstitelských činností správné pomůcky a 
náčiní

- dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu

- orientuje se v základním vybavení 

kuchyně

- připraví samostatně jednoduchý pokrm

- dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch,
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc i při úrazu v 
kuchyni

pěstování pokojových rostlin

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

základní vybavení kuchyně

výběr, nákup a skladování potravin

jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování

technika v kuchyni (historie a význam)

Suroviny

Spotřebiče

Příprava pokrmů

Hygiena, bezpečnost
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12.14.2 Vzdělávací obsah: Praktické činnosti: 2. stupeň

6. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

žák:
- provádí  jednoduché operace platebního

styku a domácího účetnictví
- ovládá jednoduché pracovní postupy při

základních činnostech v domácnosti
- a  orientuje  se  v  návodech  k  obsluze

běžných domácích spotřebičů
- správně zachází s pomůckami, nástroji,

nářadím a zařízením včetně údržby
- provádí drobnou domácí údržbu
- dodržuje  základní  hygienická  a

bezpečnostní  pravidla  a  předpisy  a
poskytne

- první  pomoc  při  úrazu,  včetně  úrazu
elektrickým proudem

PŘÍPRAVA POKRMŮ

žák:
- orientuje  se  v základním  vybavení

kuchyně 
- připraví samostatně jednoduchý pokrm
- dodržuje pravidla správného stolování a

společenského chování
- udržuje  pořádek  a  čistotu  pracovních

ploch,  dodržuje  základy  hygieny  a
bezpečnosti  práce;  poskytne  první
pomoc i při úrazu v kuchyni

finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, příjmy, 
výdaje, platby, úspory; hotovostní a bezhotovostní 
platební styk, ekonomika domácnosti; údržba oděvů a 
textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich 
dopad na životní prostředí, odpad a jeho ekologická 
likvidace; spotřebiče v domácnosti

elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, 
elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, 
funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a 
ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, 
bezpečnost a hygiena provozu

potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, 
sestavování jídelní

ku

příprava  pokrmů  –  úprava  pokrmů  za  studena,  základní  
způsoby  tepelné  úpravy,  základní postupy při přípravě 
pokrmů a nápojů
úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a 
chování u stolu, slavnostní stolování
v rodině, zdobné prvky a květiny na stole

základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, 

Rodinné bydlení

Ekonomika domácnosti

Bezpečnost a hygienické zásady práce

Údržba a úklid domácnosti

Technické vybavení domácnosti

Ovládání spotřebičů

První pomoc při úrazu

Práce v kuchyni, hygiena

Zdravá životospráva

Příprava pokrmů

Stolování
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PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ

žák:
- volí  vhodné  pracovní  postupy  při

pěstování vybraných rostlin 
- pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
- používá  vhodné  pracovní  pomůcky  a

provádí jejich údržbu
- prokáže základní znalost chovu drobných

zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty

- dodržuje  technologickou  kázeň,  zásady
hygieny  a  bezpečnosti  práce,  poskytne
první  pomoc  při  úrazu,  včetně  úrazu
způsobeného zvířaty

-
- 

výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy

zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady 
pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny

okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových květin, 
pěstování vybraných okrasných dřevin a květin; květina v 
exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, 
jednoduchá vazba, úprava květin
ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, 
uskladnění a zpracování

lé

ivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; rostliny 
a zdraví 

lověka; léčivé ú

inky
rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich 
zneužívání; alergie

chovatelství – chov zvířat v domácnosti, 
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu; 
kontakt SE ZNÁMÝMI A NEZNÁMÝMI ZVÍŘATY

Pěstování 

Údržba a úklid školních prostor 
a pozemku

Chov domácích zvířat
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9. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

SVĚT PRÁCE

žák:
orientuje se v pracovních činnostech vybraných 
profesí

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy
využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních 
prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy 
pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a 
osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce

volba  profesní  orientace  –  základní  principy  
sebepoznávání:  osobní  zájmy  a  cíle,  tělesný a 
zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, 
sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace

informační   základna   pro   volbu   povolání,   práce   s 
profesními   informacemi   a využívání poradenských 
služeb

možnosti   vzdělávání   –   náplň   učebních   a   studijních
oborů,   přijímací   řízení,   informace

a poradenské služby

zaměstnání   –   pracovní   příležitosti   v obci   (regionu),  
způsoby   hledání   zaměstnání,   psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, 
úřady práce

práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

podnikání  –  druhy  a  struktura  organizací,  nejčastější  
formy  podnikání,  drobné  a  soukromé podnikání
Vzdělávací systém v ČR 
Druhy středních škol
Náplň učebních a studijních oborů,

Technika a lidská práce

Sebepoznání a sebehodnocení

Profese 

Životní cíle
Práce s technickými materiály

Vzdělávání Volba povolání Zaměstnání
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přijímací řízení
Vyhledávání informací, poradenské služby

Orientace v profesních informacích
Svět práce

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

žák:
provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň

jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji
a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, 
kompozity)

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování

jednoduché pracovní operace a postupy

organizace práce, důležité technologické postupy

technické náčrty a výkresy, technické informace, návod

úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, 
technika a životní prostředí, technika a volný čas, 
tradice a řemesla

materiály

pracovní pomůcky

náčrty, výkresy

technika

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

žák 
provádí jednoduché operace platebního styku 
a domácího účetnictví 
ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze běžných 
domácích spotřebičů 
správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby provádí 
drobnou domácí údržbu 
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc 

finance, provoz a údržba domácnosti – 
rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; 
hotovostní a bezhotovostní platební styk, 
ekonomika domácnosti; údržba oděvů a 
textilií, úklid domácnosti, postupy, 
prostředky a jejich dopad na životní 
prostředí, odpad a jeho ekologická 
likvidace; spotřebiče v domácnosti 
elektrotechnika v domácnosti – 
elektrická instalace, elektrické spotřebiče, 
elektronika, sdělovací technika, funkce, 
ovládání a užití, ochrana, údržba, 
bezpečnost a ekonomika provozu, 

Rodinné bydlení, pořízení bydlení

Hypotéka, úvěr, leasing

Ekonomika domácnosti – nutné výdaje

Bezpečnost a hygienické zásady práce

Údržba a úklid domácnosti
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při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem Technické vybavení domácnosti

Ovládání spotřebičů

P

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

žák 
používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 
připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 
dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazech v kuchyni 

kuchyně – základní vybavení, udržování 
pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 
provozu 
potraviny – výběr, nákup, skladování, 
skupiny potravin, sestavování jídelníčku 
příprava pokrmů – úprava pokrmů za 
studena, základní způsoby tepelné úpravy, 
základní postupy při přípravě pokrmů a 
nápojů 
úprava stolu a stolování – jednoduché 
prostírání, obsluha a chování u stolu, 
slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky 
a květiny na stole 

rvní pomoc při úrazu

Práce v kuchyni, hygiena

Zdravá životospráva, nutriční hodnota

Příprava pokrmů

Vaření, pečení, smažení

Stolování
Slavnostní tabule
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12.15 Vzdělávací obsah: Dějepis

6.ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných 
poznatků 

Význam zkoumání dějin, získávání 
informací o dějinách 

Úvod do dějepisu

uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, 
kde jsou tyto zdroje shromažďovány 

Historické prameny 

orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní 
historické epochy v chronologickém sledu 

Historický čas a prostor

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a 
duchovní kulturu 

Život v paleolitu a mezolitu Člověk a lidská společnost v pravěku

objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro 
lidskou společnost 

Život v neolitu, době bronzové a 
železné

uvede příklady archeologických kultur na našem území Pravěk v českých zemích

rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních 
velkých zemědělských civilizací 

Staroorientální státy – 
Mezopotamie, Egypt, Indie, Čína, 
Palestina

Nejstarší starověké civilizace a jejich 
kulturní odkaz

uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí 
světového kulturního dědictví 

Kultura staroorientálních států

demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a Starověké Řecko a Řím Antické Řecko a Řím
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uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod 
křesťanství a souvislost s judaismem 

Přínos a osobnosti antické kultury

porovná formy vlády a postavení společenských skupin v 
jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie 

Starověké Řecko a Řím

7. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v 
důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států 

Stěhování národů, utváření států a 
jejich specifický vývoj, vliv 
křesťanství na utváření států

Raný středověk

porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a 
islámské kulturní oblasti 

Franská říše, Byzantská říše, islám 
a arabská říše

objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a 
postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech 

Velká Morava a český stát,  jejich 
vnitřní vývoj a postavení v Evropě

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, 
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke 
kacířství a jiným věroukám 

Křesťanství, papežství, císařství, 
křížové výpravy

ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, 
uvede příklady románské a gotické kultury 

České království za Přemyslovců a 
Lucemburků, románská a gotická 
kultura

Vrcholný středověk

vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život Husitská revoluce (příčiny a 
předpoklady, osobnosti, průběh, 
program, výsledky)

Pozdní středověk

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky 
žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky 

Humanismus a renesance, evropská
 reformace

Raný novověk
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popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a 
důsledky 

Zámořské objevy

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do
řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

Český stát za Jagellonců, nástup 
Habsburků 

objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její 
důsledky 

Třicetiletá válka Novověk

8. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, 
konstituční monarchie, parlamentarismus 

Absolutist. mon. ve Fr, Ang, R, 
občanská válka v Anglii, vznik USA

Novověk

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich
představitele a příklady významných kulturních památek 

Baroko a rokoko, české baroko, 
osvícenství, klasicismus, secese

Novověká kultura

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny 
ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci 
společnosti 

Průmyslová revoluce, socialismus, 
kapitalismus, romantismus, 
realismus

Počátky industriální společnosti

objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a 
napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých 
společenských struktur v Evropě na straně druhé 

Velká francouzská revoluce a 
napoleonské války

Vznik občanské společnosti

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v 
souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů 

Národní a obrozenecké hnutí 
v Evropě, utváření novodobého 
českého národa

Formování novodobých moderních národů
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charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; 
uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích 

Revoluční rok 1848 v Evropě a 
v Čechách, sjednocení Itálie a 
Německa, občanská válka v USA

na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy Politické proudy (konzervativismus, 
liberalismus, demokratismus, 
socialismus), ústava, politické 
strany, občanská práva 

Svět a občanská společnost ve 2.polovině 
19. století

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně 
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje 
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií 

Vývoj v Rakouském císařství (vláda 
Františka Josefa I.), vznik 
imperiálních mocností – VB, Fr, N, 
R, Jap., kolonialismus

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a
jeho důsledky 

1. světová válka Světový válečný konflikt

9. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů Evropské demokratické systémy Meziválečné období

charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v
širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich 
existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

Itálie, Německo, Španělsko, SSSR, 
komunismus, fašismus, nacismus

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a
jeho důsledky 

2. světová válka Světový válečný konflikt

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost
z hlediska lidských práv 

Holocaust, koncentrační tábory

zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a 
jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

Československá republika (1. a 2. 
republika), Protektorát Čechy a 
Morava, poválečný vývoj v 
Československu

Československo ve 20. století

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady Studená válka, supervelmoci, Svět ve 2. polovině 20. století
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střetávání obou bloků korejská a vietnamská válka, státy 
sovětského bloku, státy západní 
Evropy

vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody 
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce 

NATO, RVHP, Evropská unie

posoudí postavení rozvojových zemí Rozpad koloniální soustavy, Afrika, 
Asie, třetí svět

prokáže základní orientaci v problémech současného světa Globální problémy lidstva, 
terorismus, integrace Evropy

Současný svět
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12.16 Vzdělávací obsah: Občanská výchova

6. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU
TÉMA

 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich 
používání

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu 

vystupuje
 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi 

lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých 
životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi 
řeší nenásilným způsobem

 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení 
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, 
v obci

Státní symboly, významné osobnosti
Obec, obecní zřízení
Životní prostředí

Rodina, manželství, náhradní rodinná péče
Komunikace

Cyklus přírody, kalendář
Základní lidská práva

Má vlast 

Rodinný život

Člověk a čas

 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání

 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky 
a pěstovat zdravou sebedůvěru

Život ve škole
Osobní bezpečí

Vnitřní svět člověka
Osobní rozvoj
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7. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní 
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 
s druhými lidmi i kvalitu života
 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i 
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek
 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání

 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru

 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k 
působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí

Společenské a sociální skupiny
Rodina a její vliv
Škola
Vrstevníci
Skupina vrstevníků a násilí
Agresoři a oběti

Média 

ZIVOT MEZI LIDMI

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, 
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu 
vystupuje
 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které
ho zajímají

 zamyslí se nad původem náboženství a jeho významem pro věřící a 
společnost

 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích

Kultura
Umění
Krása kolem nás
Víra a náboženství
Nejstarší formy náboženství
Zásady společenského chování

ČLOVĚK A KULTURA

 pracuje s pojmy kultura, umění, příroda a jejich význam pro život
 kriticky zhodnotí působení člověka na přírodu

Architektonické styly
Ochrana přírodního a kulturního bohatství

PŘÍRODNÍ  A  KULTURNÍ
BOHATSTVÍ

 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního 
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede jejich příklady

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a 

Majetek a vlastnictví
Rodinný rozpočet

MAJETEK  V NAŠEM
ŽIVOTĚ
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výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti 

 pochopí přínos mezinárodní spolupráce, porozumí pojmům – 
tolerance, intolerance, rasismus, xenofobie

 rozumí pojmu demokracie, zná princip a voleb a volebního zákona
 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná 

jejich znaky
 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní 

život občanů
 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a 

uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní 
život občanů

Stát
Demokracie
Volby

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi 
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem 
v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých 
životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší 
nenásilným způsobem
 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, 
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

Tolerance k menšinám
Mezinárodní organizace a aliance

SVĚT KOLEM NÁS

 Pochopí nutnost dodržování lidských práv a nutnost jejich ochrany Lidská práva v dokumentech LIDSKÁ PRÁVA
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8. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní 
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 
s druhými lidmi i kvalitu života

 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i 
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek

 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i 
u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání

 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

Sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení

Poznávání a vnímání
Učení
Myšlení
Paměť
Prožívání citů

Asertivní, pasivní a agresivní jednání
Konflikt, způsoby řešení

OSOBNOST

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY

 zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se 
rizikům při hospodařená s penězi

 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního
a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a 
kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, 
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější 
druhy pojištění a navrhne, kdy je využít

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí deficitu

 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a 
její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých 
oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a 

Dělba práce
Výrobní a nevýrobní odvětví
Peníze, platební karty, banky
Tvorba ceny
Trh, fungování trhu

HOSPODAŘENÍ
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příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané
 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede 

příklady jejich součinnosti

 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele 
 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede 

příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – 
osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci

 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, uvědomuje 
si rizika jejich porušování 

Morální a právní normy
Právní norma, právní předpis, právní 
odvětví
Právo soukromé a veřejné
Právní vztah

PRÁVNÍ MINIMUM

 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i 
jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které 
se podílejí na správě obcí, krajů a státu

 posoudí význam ochrany lidských práv a svobod
 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, 

pracovní poměr, manželství
 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede 

příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, 

uvede jejich příklady
 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

Ústava ČR
Zákonodárná moc v ČR
Výkonná moc v ČR
Soustava soudů v ČR
Listina základních práv a svobod
Evropská unie a právo

ZÁKLADY PRÁVA V ČESKÉ 
REPUBLICE

9. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU
TÉMA

ŠVP ZŠ 211 / 253 ZŠ Hradištko, PZ



 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, uvědomuje 
si rizika jejich porušování 

  rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i 
jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se 
podílejí na správě obcí, krajů a státu

 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede
příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich 
uplatňování

 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a 
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam 
ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při 
zajišťováni obrany státu
 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, 
pracovní poměr, manželství
 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a 
uvědomuje si rizika jejich porušování 
 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, 
uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů

 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady

Občanem své obce, svého státu, EU

Odvětví práva v ČR

Občanské právo
Vlastnictví
Ochrana majetku
Smlouvy
Povinnost k náhradě škody

Orgány právní ochrany a sankce
Správní řízení 
Přestupky
Trestní právo

OBČANSTVÍ

OBČAN A PRÁVO

PRÁVNÍ OCHRANA

 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní 
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 
s druhými lidmi i kvalitu života

 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i 
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek

 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i 
u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání

 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

Povolání – volba
Brigáda a právo
Pracovní smlouva

VOLBA POVOLÁNÍ

 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a Stát a národní hospodářství HOSPODAŘENÍ
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respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí
 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství
 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, 
uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní 
vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, 
uvědomuje si rizika jejich porušování 
 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný 
čin, uvede jejich příklady
 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

Státní rozpočet
Sociální síť
Banky
Právní subjekt podnikání

 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, 
k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a 
popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany 
státu a účasti v zahraničních misích 

 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich 
klady a zápory

 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj 
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro 
život lidstva

 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální 
úrovni – v obci, regionu

 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj 
ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 
zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského 
charakteru

Globální problémy
Role ČR

GLOBÁLNÍ SVĚT

12.17 Vzdělávací obsah: Fyzika

6. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
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žák
- změří vhodně zvolenými měřidly některé

důležité fyzikální veličiny charakterizující
látky a tělesa

- uvede  konkrétní  příklady  jevů
dokazujících, že se částice látek neustále
pohybují a vzájemně na sebe působí 

- předpoví,  jak  se  změní  délka  či  objem
tělesa při dané změně jeho teploty

- využívá  s porozuměním  vztah  mezi
hustotou,  hmotností  a  objemem  při
řešení praktických problémů

Látky a tělesa

- měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, 
teplota a její změna, čas

- skupenství látek – souvislost skupenství 
látek s jejich částicovou stavbou; difúze

LÁTKY A TĚLESA

Tělesa
Fyzikální veličiny
Měření délky,času,rychlosti

Skupenství látek
Atomy, molekuly

Teplota, teplotní stupnice, měření teploty

Objem
Hustota 

– rozliší vodič, izolant a polovodič
na základě analýzy jejich vlastností
– sestaví správně podle schématu
elektrický  obvod  a  analyzuje  správně
schéma reálného obvodu

elektrické a magnetické pole – elektrická a 
magnetická síla; elektrický náboj, bezpečné 
chování při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními

- elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, 
spínač - schématické značky

- rozvětvený a nerozvětvený el. Obvod

Elektrické vlastnosti látek
Elektrický náboj, pole
Magnety a jejich vlastnosti,elektromagnet
Elektrický proud, elektrické napěí
Bezpečnost při práci s elektřinou

Jednoduché a složitější elektrické obvody

7. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák

- rozhodne, jaký druh  pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

- využívá s porozuměním při řešení 
problémů a úloh vztah mezi rychlostí, 
dráhou a časem u rovnoměrného 
pohybu těles

- změří velikost  působící síly 

pohyby těles – pohyb rovnoměrný a 
nerovnoměrný; pohyb přímočarý a křivočarý
posuvný a otáčivý pohyb

gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost 
mezi gravitační silou a hmotností tělesa

tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, 
tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí

třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti 

POHYB TĚLES , SÍLY
Pohyb, druhy pohybů, 
Okamžitá, průměrná rychlost

Grafy,dráha

Vzájemné působení těles
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- určí v konkrétní jednoduché situaci 
druhy sil působících na těleso, jejich 
velikosti, směry a výslednici třecí síly v praxi

výslednice dvou sil stejných a opačných směrů

Newtonovy zákony – první, druhý (kvalitativně), 
třetí

rychlost

- využívá Newtonovy zákony pro 
objasňování či předvídání změn 
pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly
při řešení praktických problémů

vzájemné působení těles, 
síla, 
skládání sil
tíhová síla, těžiště 

setrvačnost, akce a reakce, 
otáčivý účinek síly
smykové tření
valivé tření, odpor prostředí

Síla a změny pohybu
Skládání sil, výslednice
Těžiště, tíhová síla
Setrvačnost

Akce a reakce

Tření, odpor prostředí

- využívá poznatky o zákonitostech tlaku 
v klidných tekutinách pro řešení 
konkrétních praktických problémů
-předpoví z analýzy sil působících na 
těleso v klidné tekutině chování tělesa 
v ní

-

  Hydrostatický a atmosférický  tlak  –   
 souvislost  mezi  hydrostatickým  tlakem,
 hloubkou a hustotou kapaliny; souvislost  
 atmosférického tlaku s některými procesy v
  atmosféře

Archimédův zákon – vztlaková síla; potápění, 

vznášení se a plování těles v klidných tekutinách

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN

Kapaliny – vlastnosti
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Pascalův zákon – hydraulická zařízení

Archimédův zákon
Pascalův zákon
Plyny – vlastnosti

Atmosférický tlak

- využívá zákona o přímočarém šíření 
světla ve stejnorodém optickém 
prostředí a zákona odrazu světla při 
řešení problémů a úloh

rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat 
ke kolmici či od kolmice, a využívá této 
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

přímočaré šíření světla,rychlost světla ve vakuu a
různých optických prostředích
stín a polostín
lom a odraz světla,  zatmění Slunce a Měsíce; 
zobrazení odrazem na rovinném, dutém a 
vypuklém zrcadle, zobrazení lomem tenkou 
spojkou a rozptylkou  
oko, optické klamy, 
rozklad světla

SVĚTELNÉ DĚJE
Světelné jevy

8. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák

- určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu 
energie tělesa

- využívá s porozuměním vztah mezi 
výkonem, vykonanou prací a časem

- využívá poznatky o vzájemných 
přeměnách různých forem energie a 
jejich přenosu při řešení konkrétních 
problémů a úloh

formy energie – pohybová a polohová energi
 

rovnováha na páce a pevné kladce
 e; 

vnitřní energie; elektrická energie a výkon;
výroba a přenos elektrické energie; jaderná
energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, 
jaderná elektrárna; ochrana lidí před 
radioaktivním zářením

   

ENERGIE

Práce, výkon, energie, účinnost

Jednoduché stroje

Zákon zachování energie

Jaderná energetika

Tepelné jevy
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- určí v jednoduchých případech teplo 
přijaté či odevzdané tělesem

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí

-

přeměny skupenství – tání a tuhnutí, 
skupenské teplo tání; vypařování a 
kapalnění; hlavní faktory ovlivňující 
vypařování a teplotu varu kapaliny

obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost 
daného prostředí pro šíření zvuku

- posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

vlastnosti pružných těles, kmitavý pohyb, vlnění,
zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku, ultra/infrazvuk,
hlasitost, záznam a reprodukce

ZVUKOVÉ DĚJE

Zvukové jevy

Látkové prostředí

Výška tónu

hluk

- sestaví správně podle schématu 
elektrický obvod a analyzuje správně 
schéma reálného obvodu

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého 
a změří elektrický proud a napětí

- rozliší vodič, izolant a polovodič na 
základě analýzy jejich vlastností

- využívá Ohmův zákon pro část obvodu 
při řešení praktických problémů

el. náboj, el. proud, el. odpor, výkon el. 
proudu, el. energie, ; tepelné účinky 
elektrického  proudu;  elektrický  odpor
ohmův zákon, 

vlastnosti látek

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE

Elektrický proud, napětí

Elektrický obvod

Ohmův zákon

Zapojování rezistorů

9. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
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žák

- využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku 
s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého 
a změří elektrický proud a napětí

- zapojí správně polovodičovou diodu
- rozliší vodič, izolant a polovodič na 

základě analýzy jejich vlastností

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí

-

působení mg. pole na vodič, el.-mag. indukce,
vlastnosti střídavého proudu, elektromotory, 
el.-mag. kmity, 

generátory el. napětí, transformátory, 

tranzistory, polovodiče, diody a světlo

elektrony a díry

atomy, jádro, jaderné síly, radioaktivita, 
záření, ochrana 

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE

Elektrodynamika

Ampérovy zákony

Elektrický proud (v polovodičích)

Vlastní, nevlastní polovodič

ENERGIE

Atomy a záření

- objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem 
Slunce a měsíců planet kolem

- odliší hvězdu od planety na základě 
jejich vlastností

Slunce, planety, galaxie, hvězdy, souhvězdí, 
Keplerovy zákony
Sluneční soustava, měsíční fáze

VESMÍR
Astronomie

Složení hvězd

Kepplerovy zákony

12.18 Vzdělávací obsah:Přírodopis
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žák

 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života

 rozlišuje  jednotlivá  geologická  období  podle
charakteristických znaků

 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj
různých  ekosystémů  a  charakterizuje
mimořádné  události  způsobené  výkyvy  počasí
a dalšími  přírodními  jevy,  jejich  doprovodné
jevy a možné dopady i ochranu před nimi

Dějiny planety, složení Země, Základní geologické 
děje, Projevy a podmínky života

Vztahy mezi organismy

NEŽIVÁ PŘÍRODA

Planeta Země, vývoj a vznik života
na Zemi

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA

Buňka, lupa a mikroskop

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

Lupa a mikroskop- laboratorní 
práce

 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje 
organismů

 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních 
organel

 rozpozná, porovná a objasní  funkci  základních
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů

 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do
říší a nižších taxonomických jednotek

 vysvětlí  podstatu  pohlavního  a  nepohlavního
rozmnožování  a  jeho  význam  z hlediska
dědičnosti

 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a
příklady vlivu prostředí na utváření organismů

 uvede na příkladech z běžného života  význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

Pohled do nitra buňky, dýchání, fotosyntéza

Rostlinná a živočišná buňka
Bakterie a viry
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BIOLOGIE HUB

BIOLOGIE ROSTLIN

Lišejníky, houby,

řasy

 aplikuje praktické metody poznávání přírody

 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání živé a neživé přírody

Práce s lupou a mikroskopem

 rozpozná  naše  nejznámější  jedlé  a  jedovaté
houby  s  plodnicemi  a  porovná  je  podle
charakteristických znaků

 vysvětlí  různé  způsoby  výživy  hub  a  jejich
význam v ekosystémech a místo v potravních
řetězcích

 objasní  funkci  dvou  organismů  ve  stélce
lišejníků

 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

 odvodí na základě pozorování přírody závislost a
přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí

 houby bez plodnic – základní charakteristika, 
pozitivní a negativní vliv na člověka a živé 
organismy

 houby s plodnicemi –stavba, výskyt, význam, 
zásady sběru, konzumace a první pomoc při 
otravě houbami

 lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam

řasy

 stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí
těla –  živočišná  buňka,  tkáně,  orgány,
orgánové soustavy,  organismy jednobuněčné
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 porovná  základní  vnější  a  vnitřní  stavbu
vybraných  živočichů  a  vysvětlí  funkci
jednotlivých orgánů

 rozlišuje  a  porovná  jednotlivé  skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin

 odvodí  na  základě  pozorování  základní
projevy  chování  živočichů  v přírodě,  na
příkladech  objasní  jejich  způsob  života  a
přizpůsobení danému prostředí

 zhodnotí  význam  živočichů  v přírodě  i  pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování
ve styku se živočichy

a mnohobuněčné, rozmnožování
 vývoj,  vývin  a  systém živočichů –  významní

zástupci  jednotlivých  skupin  živočichů  –
prvoci,  bezobratlí  (žahavci,  ploštěnci,  hlísti,
měkkýši,  kroužkovci,  členovci),  strunatci
(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)

 rozšíření,  význam  a  ochrana  živočichů –
hospodářsky  a  epidemiologicky  významné
druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov
domestikovaných  živočichů,  živočišná
společenstva

 projevy chování živočichů

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Prvoci, žahavci

Ploštěnci,

Hlísti

Měkkýši,

Kroužkovci

Členovci – klepítkatci, korýši

Členovci – vzdušnicovci

Stonožky, mnohonožky

Členovci – hmyz s proměnou 
nedokonalou

Členovci – hmyz s proměnou 
dokonalou

Ostnokožci

7. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Obecná biologie
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žák:

- třídí organismy a zařadí vybrané druhy do 
taxonomických skupin

- vysvětlí význam a zásady třídění organismů

Biologie živočichů

žák:

- porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití 
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů

- dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a chápe 
vývojové zdokonalování

- vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí

- vypráví o způsobu života a projevech chování 
vybraných živočichů

- diskutuje o významu živočichů v přírodě i pro člověka

- dodržuje zásady bezpečného chování ve styku s 
živočichy

- pozná vybrané zástupce ryb a paryb

- popíše stavbu těla ryb

- rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby

- rozumí postavení ryb v potravním řetězci a významu 

Význam a zásady třídění organismů (systém 
živočichů, systém rostlin)

Společné znaky strunatců

Stavba těla, vývoj, vybraní zástupci obratlovců

Kruhoústí - mihule

Paryby - žraloci a rejnoci

Sladkovodní ryby, rozmnožování a chov ryb, mořské 
ryby

Taxonomie organismů

Strunatci

- pláštěnci

- bezlebeční

- obratlovci 

Obratlovci

třídy:

- kruhoústí

- paryby

- ryby
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ryb v potravě člověka

- pozná vybrané zástupce obojživelníků

- vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu 

prostředí

- pozná vybrané zástupce plazů

- seznámí se s exotickými druhy plazů a možností 

jejich chovu v teráriích

- zná význam plazů v potravním řetězci

- chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, 

jejich přizpůsobení k letu

- popíše vnější i vnitřní stavbu těla ptáků

- pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků 

rozdělit do nejznámějších řádů (pěvci, dravci, 

hrabaví, atd.) - přizpůsobení prostředí

- uvede zástupce tažných a přezimujících ptáků

Biologie rostlin

žák:

Obojživelníci - ve vodě i na souši, naši obojživelníci

Plazi - svědkové dávných věků, vývoj plazů, želvy a 
krokodýli, šupinatí - ještěři a hadi, cizokrajní ještěři a
hadi

Vývojové znaky ptáků - vnější a vnitřní stavba těla, 
chování ptáků, vodní ptáci, mokřadní ptáci, mořští 
ptáci, dravci a sovy, lesní stromoví ptáci, ptáci 
otevřené krajiny, ptáci břehů tekoucích vod, vznik a 
vývoj ptáků

Přehled systému rostlin

- obojživelníci

- plazi

- ptáci
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- rozliší nižší a vyšší rostliny

- diskutuje o významu rostlin v přírodě i pro člověka

- vysvětlí proces přechodu rostlin na souš

- objasní proces přizpůsobování se rostlin podmínkám 
prostředí

- uvede příklady výtrusných rostlin

- zařadí vybrané zástupce podle charakteristických 
znaků do systematické skupiny rostlin

- vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě

- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými 
rostlinami

- popíše způsob rozmnožování výtrusných rostlin

- vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla 
(kořen, stonek, list, květ, plod)

- pochopí význam charakteristických znaků pro 
určování rostlin

 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až 
k jednotlivým orgánům

 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí 
a vztahů v rostlině jako celku

 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin

Vývoj rostlin

Přechod rostlin na souš

Stavba těla výtrusných a semenných rostlin, 
rozmnožování, význam, zástupci

Části těla semenných rostlin a jejich funkce (kořen, 
stonek, list, květ, semena a plody), rozmnožování, 
růst a vývin

Vyšší rostliny 

Výtrusné rostliny

- mechorosty

- plavuně

- přesličky

- kapradiny

Semenné rostliny

Nahosemenné rostliny 
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- vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a 

krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní 

příklady

- podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní 
zástupce nahosemenných rostlin

- rozliší podle morfologických znaků základní 

čeledi rostlin

- zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže 
je roztřídit

- uvede příklady některých cizokrajných rostlin

Základy ekologie

žák:

- zná význam lesa a způsoby jeho ochrany

- charakterizuje lesy listnaté a smíšené, uvede příklady
zástupců rostlin i živočichů v lese

- uvede příklady organismů v rybníku a jeho okolí, 
příklady organismů, které jsou součástí planktonu, 

Nahosemenné rostliny - "nahá semena"

Jinany

Jehličnany - rozmnožování, výskyt a význam, 
zástupci

Krytosemenné rostliny - semena v plodech, 
dvouděložné a jednoděložné

Listnaté stromy a keře

Základní čeledi - pryskyřníkovité, brukvovité, 
růžovité, bobovité, miříkovité, hluchavkovité, 
lilkovité, hvězdnicovité, liliovité,lipnicovité, 
vstavačovité

Ovoce, koření a nápoje

Společenstvo lesa

Společenstvo vod a mokřadů

Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání

Krytosemenné rostliny

Cizokrajné rostliny

Společenstva
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charakterizuje skupiny organismů

- uvede příklady vztahů mezi vodními organismy, 
uvede význam čistoty pro život

- rozliší různé typy bylinných společenstev

- vysvětlí význam lučních porostů 

- uvede typy ekosystémů utvářených člověkem 

a jejich význam

- zhodnotí, které organismy v umělých ekosystémech 
jsou (nejsou) pro člověka užitečné

- uvede příklady organismů, které člověk pěstuje a 
chová a zhodnotí jejich význam pro život člověka

Praktické poznávání přírody

- aplikuje praktické metody poznávání přírody;

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé

přírody

Společenstvo polí a sídelní aglomerace

Pozorování vnější stavby těla ryby

Pozorování ptačího vejce a peří

Pozorování zástupců mechorostů

Pokožka listu s průduchy

Rozbor stavby květu

Určování rostlin podle botanického klíče

Obratlovci - ryby, ptáci

Výtrusné rostliny

Semenné rostliny

ŠVP ZŠ 226 / 253 ZŠ Hradištko, PZ



8. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Obecná biologie

žák:

- třídí organismy a zařadí vybrané druhy do 
taxonomických skupin

- vysvětlí význam a zásady třídění organismů

Biologie živočichů

žák:

- popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku

- podle charakteristických znaků rozlišuje základní řády
savců

- správně roztřídí vybrané zástupce

- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu 
života

- pozná a pojmenuje vybrané zástupce savců

- zná význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka, 
jejich postavení v ekosystému

- vypráví o způsobu života vybraných živočichů

- uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s 
živočichy

Význam a zásady třídění organismů (systém 
živočichů)

Vývoj savců, přizpůsobování savců prostředí, vnitřní 
stavba těla, přehled hlavních skupin savců 

- vejcorodí

- živorodí:

 vačnatci

 placentálové

(hmyzožravci, letouni, chudozubí, hlodavci, zajíci, 
šelmy, ploutvonožci, kytovci, chobotnatci, 
lichokopytníci, sudokopytníci, primáti)

Taxonomie organismů

Strunatci

Obratlovci
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- rozliší a vysvětlí na příkladech vrozené a získané 
chování živočichů

- uvede příklady instinktivního chování 

Základy ekologie

žák:

- vysvětlí pojem biom

- vyjmenuje jednotlivé biomy a charakterizuje jejich 
přírodní podmínky, ke každému biomu přiřadí 
charakteristické zástupce savců

- popíše, jak člověk ovlivňuje svou činností jednotlivé 
biomy

Biologie člověka

žák:

- vyjmenuje vědní obory, které zkoumají člověka a 
lidské tělo

- zařadí člověka do systému živočišné říše

- charakterizuje biologické znaky lidského a 
živočišného organismu

- popíše, čím se člověk liší od svých zvířecích předků

- vysvětlí vývoj člověka a jeho fáze

- pojmenuje lidské rasy a jejich charakteristické znaky

Jak se zvířata dorozumívají

Živočichové s podobnými nároky na životní prostředí 
- zástupci biomů

Vědní disciplíny, které zkoumají člověka

Vývoj savců, společné a odlišné znaky člověka s 
ostatními savci 

Předchůdci člověka

Lidská plemena

Etologie

Savci biomů světa

Úvod do biologie člověka

Člověk v živočišném systému

Původ a vývoj člověka
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- vyjmenuje typy tkání a popíše jejich stavbu a funkci

- určí polohu, popíše stavbu a funkci orgánových 
soustav lidského těla

- vysvětlí provázanost jednotlivých orgánů či 
orgánových soustav na fungování lidského těla

- uvede zásady správné životosprávy budoucí matky

- charakterizuje jednotlivá období lidského života

- pojmenuje příčiny nemocí, popíše způsoby prevence

-  aplikujezásady první pomoci

- dodržuje zdravé stravovací návyky, vyjmenuje složky
potravy tvořící zdravý a vyvážený jídelníček

- vysvětlí vliv prostředí a způsobu života na zdraví 
člověka

Genetika

žák:

- vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu

- vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

Tkáně

Kosterní soustava

Svalová soustava

Oběhová soustava

Mízní soustava

Dýchací soustava

Trávicí soustava

Vylučovací soustava

Kožní soustava

Nervová soustava

Smyslové orgány

Hormonální soustava

Pohlavní soustava 

Zrození, nitroděložní vývin, vývin člověka od 
narození do smrti (období lidského života)

Nemoci a úrazy

Poskytování první pomoci

Zdravý životní styl

Stavba lidského těla

Orgánové soustavy člověka

Vývin člověka

Člověk, zdraví, budoucnost

Genetika
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- uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 
příklady vlivu prostředí na utváření organismu

Praktické poznávání přírody

- aplikuje praktické metody poznávání přírody;

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé

přírody

Tajemství genů - dědičnost, význam genetiky

Pozorování stavby těla savců

Etologická pozorování

Pozorování stavby lidského těla

Cvičení k dýchací a oběhové soustavě

Zkoumání funkce zraku

Kožní citlivost a vnímavost

Savci

Etologie

Člověk - orgánové soustavy

9. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
Neživá příroda
žák:
- popíše geologické vědní obory a předmět jejich 
zkoumání
- vysvětlí práci geologa 

Geologické vědy
Práce geologa v terénu

Vznik minerálů, krystalová struktura, vlastnosti, 

Geologie
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- rozpozná podle charakteristických 

vlastností vybrané nerosty a horniny 

s použitím určovacích pomůcek

- stručně popíše běžné nerosty a horniny a vysvětlí 
jejich vznik a původ
- uvádí fyzikální a chemické vlastnosti nerostů a hornin
- rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a 
popíše způsob jejich vzniku

- uvede příklady využití nerostů a hornin v praktickém 
životě

- popíše složení Země, uvede hlavní charakteristiku 
jednotlivých geosfér
- charakterizuje základní geologické děje

- uvede konkrétní příklady vnitřních a vnějších 
geologických dějů
- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 
jevů
- popíše způsoby zvětrávání
- uvádí příklady změn krajiny v důsledku geologických 
dějů
- porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik 
půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy, 
vysvětlí pojem eroze
- vysvětlí mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, 
laviny)
- vysvětlí, jakou roli hraje voda při tvarování zemského
povrchu

- diskutuje o významu vody a teploty prostředí pro 
život

prvky, příklady nerostů
(sulfidy, halogenidy, oxidy, uhličitany, sírany, 
fosforečnany, křemičitany)
Vznik hornin, horninový cyklus
Využití nerostů a hornin

Složení zemského tělesa

Vnitřní geologické děje
(pohyb litosférických desek, zemětřesení, magma, 
sopečná činnost, vyvřelé horniny, tektonické jevy a 
přeměna hornin)

Vnější geologické děje
(zvětrávání, činnost vody, činnost ledovců, činnost 
větru, usazené horniny, půdy)

Voda na Zemi - hydrosféra
Atmosféra, skleníkové plyny
Látkové toky - koloběh látek na Zemi

Minerály a horniny

Stavba Země

Geologické děje

Modrá planeta
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- objasní význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život

- vyhledává informace o změnách podnebí a počasí na 
Zemi a život organismů, vysvětlí pojem globální 
oteplování

- graficky znázorní pohyb prvků i vody v přírodě

- uvede příklady nerostných surovin a místa těžby v 
ČR, zhodnotí dopady těžby na životní prostředí

-rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

- analyzuje přednosti a zápory provozu jaderných 
elektráren

- vysvětlí výhody alternativních zdrojů energie z 
hlediska obnovitelnosti a šetrnosti k životnímu 
prostředí

- popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi

- rozlišuje jednotlivé geologické éry podle 
charakteristických znaků a typických organismů

- charakterizuje jednotlivé etapy vývoje člověka

- uvede příklady názorů na vznik člověka

- popíše geologický vývoj a stavbu území ČR

- uvede příklady unikátních výtvorů přírody ve světě i u

Nerostné suroviny
Přírodní zdroje energie
Ekologická opatření
Fosilní paliva
Jaderná energie
Obnovitelné zdroje

Historie Země v kostce
Záznam v horninách
Počátky planety Země
První organismy na Zemi
Od trilobita k člověku (prvohory, druhohory, 
třetihory, čtvrtohory)

Geologické základy české krajiny

Geologicky zajímavá místa

Přírodní katastrofy a ochrana čl. při nich

Přírodní zdroje

Expedice do historie Země

Geologická mapa ČR
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nás

Základy ekologie

žák:

- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a jejich důsledky  pro rovnováhu 
ekosystému

- sleduje aktuální stav životního prostředí 

- chápe principy trvale udržitelného rozvoje

-orientuje se v globálních problémech biosféry

- charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy
počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné 
jevy a možné dopady i ochranu před nimi

- ukáže na příkladech, jak člověk svou činností 
způsobuje eroze půdy

- popíše negativní dopad těžby surovin a využívání 
jaderné energie na životní prostředí

- vysvětlí výhody alternativních zdrojů energie

Praktické poznávání přírody

- aplikuje praktické metody poznávání přírody;

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody

Geologické děje, eroze
Atmosféra, skleníkové plyny, globální oteplování
Koloběh látek 
Přírodní zdroje energie, těžba, jaderné elektrárny

Pozorování hornin a minerálů
Zkoumání fyzikálních a chemických vlastností 
minerálů
Vytváření odlitků zkamenělin

Co dokáže příroda

Člověk a životní prostředí

Horniny a minerály

První organismy na Zemi
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12.19 Vzdělávací obsah: Chemie

8. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák

 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 
 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a 

běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat 
nesmí

vlastnosti  látek –  hustota,  rozpustnost,
tepelná  a elektrická  vodivost,  vliv
atmosféry na vlastnosti a stav látek

zásady  bezpečné  práce –  ve školní
pracovně (laboratoři) i v běžném životě

nebezpečné  látky  a  přípravky –,  varovné
piktogramy,  H-věty,  P-věty  a  bezpečnostní
listy  látek  a  jejich  význam,  havárie
chemických  provozů,  úniky  nebezpečných
látek 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST 
PRÁCE

Vlastnosti látek

 rozlišuje směsi a chemické látky
 navrhne postupy a prakticky 

provedeoddělování složek směsí o známém 
složení; uvede příklady oddělování složek 
v praxi

 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění

směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; 
oddělování složek směsí (usazování, 
filtrace, destilace, krystalizace, 
sublimace)
voda – destilovaná, pitná, odpadní; 
výroba pitné vody; čistota vody
vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová
vrstva

SMĚSI
Oddělujeme složky směsi

Voda

Vzduch
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 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech

 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných 
souvislostech

 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a 
nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti

částicové složení látek – molekuly, atomy, 
atomové jádro, protony, neutrony, 
elektronový obal a jeho změny 
v chemických reakcích, elektrony
prvky  – názvy, značky, vlastnosti a použití
vybraných  prvků,  skupiny  a  periody
v periodické  soustavě  chemických  prvků;
protonové číslo
chemické sloučeniny – chemická vazba, 
názvosloví jednoduchých anorganických 
a organických sloučenin

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ
PRVKY

Částicové složení látek - 

Neviditelné částice hmoty

Pořádek mezi chemickými prvky

CHEMICKÉ REAKCE
Kyseliny a zásady

Chemické reakce

ANORGANICKÉ SLOUČENINY
Oxidy, Halogenidy, kyseliny a zásady, soli

 rozliší  výchozí látky a produkty chemických
reakcí,  uvede  příklady  prakticky  důležitých
chemických reakcí

 přečte chemické rovnice

 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných 
zástupců těchto látek na životní prostředí

 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, 
kterými jim lze předcházet

 orientuje  se  na  stupnici  pH,  změří  reakci
roztoku  univerzálním  indikátorovým
papírkem  a uvede  příklady  uplatňování
neutralizace v praxi

klasifikace chemických reakcí – slučování, 
neutralizace, reakce exotermní 
a endotermní

oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití 
vybraných prakticky významných oxidů
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost
roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití 
vybraných prakticky významných kyselin a 
hydroxidů
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solikyslíkaté a nekyslíkaté–vlastnosti, 
použití vybraných solí, oxidační číslo, 
názvosloví, vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných halogenidů

Názvosloví jednotlivých látek

 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití

 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných 
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

uhlovodíky –příklady v praxi významných 
alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými 
vazbami a aromatických uhlovodíků
paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově 
vyráběná paliva 
deriváty uhlovodíků –příklady v praxi 
významných alkoholů a karboxylových 
kyselin

ORGANICKÉ SLOUČENINY

Uhlovodíky

Deriváty uhlovodíků
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 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje
na zemi

 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní 
prostředí a zdraví člověka

chemický průmysl v ČR –výrobky, rizika 
v souvislosti s životním prostředím, 
recyklace surovin, koroze
průmyslová hnojiva
tepelně zpracovávané materiály –cement, 
vápno, sádra, keramika
hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti

CHEMIE A SPOLEČNOST
Energie nejen z uhlí, udusí nás výfukové 
plyny

Ropa

9. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

žák

1. určí společné a rozdílné vlastnosti 
látek 

2. pracuje bezpečně s vybranými 
dostupnými a běžně používanými 
látkami a hodnotí jejich rizikovost; 
posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím 
pracovat nesmí

3. objasní nejefektivnější jednání 
v modelových příkladech havárie 
s únikem nebezpečných látek

vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná 
a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti 
a stav látek
zásady  bezpečné  práce –  ve školní  pracovně
(laboratoři) i v běžném životě
nebezpečné látky a přípravky – , varovné 
piktogramy, H věty a P věty a bezpečnostní listy 
látek a jejich význam

 mimořádné události – havárie chemických provozů,
úniky nebezpečných látek

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST 
PRÁCE

Vlastnosti látek

Chemie ve službách člověka

SMĚSI
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 vypočítá složení roztoků, připraví 
prakticky roztok daného složení

 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek

 uvede  příklady  znečišťování  vody  a
vzduchu  v pracovním  prostředí  a
domácnosti,  navrhne  nejvhodnější
preventivní  opatření  a  způsoby
likvidace znečištění

směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; 
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; 
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a 
nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a 
plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího 
rozpouštění do roztoku

Oddělujeme složky směsi

Voda

Vzduch

 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané 
kovy a nekovy a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti

prvky  –  názvy,  značky,  vlastnosti  a  použití
vybraných  prvků,  skupiny  a  periody  v periodické
soustavě chemických prvků; protonové číslo
chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví 
jednoduchých anorganických a organických 
sloučenin

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A 
CHEMICKÉ PRVKY

Chemické reakce a děje

 Chemie ve službách člověka
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Kyseliny a zásady

CHEMICKÉ REAKCE

Chemické reakce

Chemické reakce a děje, základní 
chemické výpočty

 rozliší výchozí látky a produkty 
chemických reakcí, uvede příklady 
prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a 
zhodnotí jejich využívání

 přečte chemické rovnice a s užitím 
zákona zachování hmotnosti vypočítá 
hmotnost výchozí látky nebo produktu

 aplikuje poznatky o faktorech 
ovlivňujících průběh chemických 
reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, 
chemické rovnice, látkové množství, molární 
hmotnost
klasifikace chemických reakcí – slučování, 
neutralizace, reakce exotermní a endotermní
faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – 
teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, 
katalýza
chemie a elektřina – výroba elektrického proudu 
chemickou cestou

- zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie 
a uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy

- rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, 
uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití

- orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových 
produktů biochemického zpracování, 
především bílkovin, tuků, sacharidů.

- určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu

- uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

uhlovodíky –příklady v praxi významných alkanů, 
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami 
a aromatických uhlovodíků
přírodní látky–zdroje, vlastnosti a příklady funkcí 
bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle

ORGANICKÉ SLOUČENINY
Přírodní látky
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 zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje na zemi

 aplikuje znalosti o principech hašení 
požárů na řešení modelových situací 
z praxe

 orientuje se v přípravě a využívání 
různých látek v praxi a jejich vlivech 
na životní prostředí a zdraví člověka

chemický průmysl v ČR –výrobky, rizika v souvislosti
s životním prostředím, recyklace surovin, koroze
průmyslová hnojiva
plasty a syntetická vlákna–vlastnosti, použití, 
likvidace
detergenty, pesticidy,insekticidy
hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
léčiva a návykové látky

CHEMIE A SPOLEČNOST
Chemie ve službách člověka

Výroba paliv a energie

Přírodní látky
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12.20 Vzdělávací obsah: Výchova ke zdraví

6 ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA
 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 

jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a 
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu
sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví

 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní
podpory zdraví

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně 
reaguje;  a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s 
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací návyky

 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví, a osobního 

 bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

Vztahy ve dvojici, skupině, rodině, 
škole, vrstevnická skupina, obec

Vlivy na zdraví

Tělesná a duševní hygiena, denní 
režim

Dětství, puberta, dospělost

Sexualita

Výživa a zdraví

Prevence úrazů

Vztahy mezi lidmi

Změny a jejich reflexe

Zdravý způsob života a péče o zdraví 
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8. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

∙ vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví

∙ posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch 
aktivní podpory zdraví

∙ projevuje  odpovědný  vztah  k sobě  samému,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního
stylu;  dobrovolně  se  podílí  na  programech  podpory
zdraví v rámci školy a obce

∙ samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu,
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím

∙ respektuje změny v období dospívání,  vhodně na ně
reaguje;  a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

∙ respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím,
etikou,  morálkou  a  pozitivními  životními  cíli;  chápe
význam  zdrženlivosti  v dospívání  a  odpovědného
sexuálního chování

∙ uvádí do souvislostí  zdravotní a psychosociální  rizika
spojená  se  zneužíváním  návykových  látek  a  životní
perspektivu  mladého  člověka;  uplatňuje  osvojené
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se
sociálně  patologickými  jevy  ve  škole  i  mimo  ni;
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo
druhým

∙ vyhodnotí  na  základě  svých  znalostí  a  zkušeností
možný  manipulativní  vliv  vrstevníků,  médií,  sekt;
uplatňuje  osvojené  dovednosti  komunikační  obrany
proti manipulaci a agresi

∙ uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování,

Vztahy ve dvojici, skupině, rodině, 
škole, vrstevnická skupina

Zdravotní postižení

Vlivy na zdraví

Tělesná a duševní hygiena, denní 
režim

Sexualita

Návykové látky

Vztahy mezi lidmi

Změny a jejich reflexe

Zdravý způsob života a péče o zdraví 
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chování  a  jednání  v  souvislosti  s  běžnými,
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se
se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc

Ochrana před přenosnými 
chorobami

Ochrana člověka za mimořádných 
událostí
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12.21 Vzdělávací obsah:Německý jazyk

7. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉVÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák:
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou  pronášeny.
Se zapojí do jednoduchých rozhovorů.
Pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně.
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům

.
Vyplní základní údaje o sobě ve formulář.
Pozdraví, rozloučí se, představí sebe i kamaráda, osloví osoby
Zeptá se na osobu, věc,zjistí její kvalitativní jedine
nost.
Pojmenuje jednotlivé 
innosti, reaguje na otázky.

Představí 

leny své rodiny, pohovoří o tom,
Co kdo dělá.

Používá přivlastňovací zájmena.
Pojmenuje 
innosti ve škole, vyjmenuje

Vyu

ovací předměty, pohovoří na téma režim dne a týdne.
Vyjmenuje dny v týdnu, měsíce, roční období.

Počítá do dvaceti,používá správné předložky v časových údajích.
Pogratuluje k narozeninám,napíše jednoduché blahopřání.

Požádá v obchodě o zboží.

  -Pozdravy,přímý slovosled, pořádek

slov ve větách tázacích

- Co je to? Užití členu 
neurčitého a určitého v 1.a 4.pádě

- Časování slabých sloves v č. jednotném

- Moje rodina a já

 Zájmena mein, dein, kein v1.a 4.pádě

- Moje škola a já

sloveso haben, časování sloves v 

ísle

množném, časování slovesa sein

Erste Schritte, das ABC, die 
Farben, ich heisse, ich wohne,  
meine Familie, meine Freunde, 
die Schule, die Schulsachen, 
mein Hobby, was spiele ich 
gern, ich habe ein Computer.
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8. ROČNÍK
ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
jsou pronášeny pomalu a zřetelně.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běžným tématům.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volnéhočasu a dalších osvojovaných témat.
Pohovoří na téma Můj kamarád,na toto téma 
sestaví krátký text, reaguje na pokyny u
itele.
Pojmenuje druhy jídel a druhy ovoce,
Dokáže o ně požádat v obchodě,zeptá se kolik co stojí, používá 
množné 
íslo,rozšíří si slovní zásobu v okruhu zvířat.
Pohovoří o tom,čím jede,ke komu jede a u koho 
je, 

rozliší význam slovesa konnen, užívá zájmena 

mein, dein,keinve 3.a 4. p.
Seznámí se s různými druhy sportu,
pohovoří o sportovním utkání, 
vytvoří plakátek na sportovní 
utkání.
Klade otázky, kde se co nachází a kam
kdo co dává a odpovídá na ně.

Popíše zařízení bytu.
Složí jednoduchý dopis.
Odhadne význam složených slov.
Používá dvojjazyčný slovník

- Kdo je to?

-Co jíme,co vaříme?Na trhu

Časování sloves nehmen, geben, 
essen

-Kam jedeme?

Časování sloves konnen, fahren,

předložky se 3. pádem

zájmena mein, dein, kein ve 3.a 
4.pádě

-Sport

Časování slovesa laufen předložky se
4.p. gegen,

ohne, fur

-Bydlení

Předložky pojící se se 3.a 4.pádem,

Stahování předložky se členem, 
Časování mussen, lesen 
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9. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉVÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák:
Porozumí jednodušším textům,odhadne význam slov. 

V Praze

časovánísloves sprechen, sehen, Mein Tag, Prag ist die Hauptstadt 
von Tschechien

Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech 
týkajícíchse každodenních témat.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má 
k dispozicivizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Pohovoří jednoduše o Praze,napíše pohlednici,
s pomocí mapky nebo plánu se zeptá na cestu nebo poradí někomu 
jinému.
Porovná zápor v české a německé větě.
Pohovoří o svém bytě, řekne, kde se conachází.
Vysvětlí,co ho bolí, sdělí, jak se mu daří, popřeje brzké uzdravení.
Napíše krátký dopis kamarádovi, který je nemocný.
Vyjmenuje názvy oblečení, pohovoří o tom,co si obléká,v obchodě dokáže
požádat o velikost oblečení a požádat o vyzkoušení.
Pohovořío tom,co dělal včera.
Užívá větu s man, pracujes neznámým textem ,odhadne význam 
neznámých slov.
Pohovořío minulých dějích,o víkendu,o výletě.
Užívá dvojjazyčný slovník.

tykání a vykání, stavbazápornévěty,
rozšíření

slovní zásobyv tématu byt 

Jsem nemocný

3.a 4.pád zájmen er, sie,es,

časováníslovesaschlafen

Cosi oblékáme

slovesa  sodlučitelnými předponami,

větytypu:Es ist warm.

V horách

Préteritum slovesa sein a haben,

věty s neurčitým podmětem man,

slovesa s odlučitelnými 
předponami

Výlet    -    perfektum pravidelných 
slovesa nejčastěji užívaných sloves 
nepravidelných

Časování slovesa wissen

Ich gehe einkaufen, meine Woche, 
Michaels Stundenplan, Was tut dir 
weh, die Krankheiten, in der Stadt, 
auf dem Lande, das Wetter heute, 
Helgas Schrank, wieder Ferien.
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12.22 Vzdělávací obsah: Španělský jazyk

7. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák:

Pozdraví, rozloučí se, představí sebe i kamaráda, osloví osoby

Zeptá se na osobu, věc, zjistí její kvalitativní 
jedine

nost
Pojmenuje jednotlivé 
innosti, reaguje na otázky

Představí 

leny své rodiny, pohovoří o tom,
co kdo dělá

Používá přivlastňovací zájmena
Pojmenuje 
innosti ve škole, vyjmenuje 

vyuovací předměty, pohovoří na téma 

Režim dne a týdne
Vyjmenuje dny v týdnu, měsíce, roční období

Počítá do třicetijedné, umí dny v týdnu, měsíce, umí říci kolik je 

hodin, používá správné předložky v časových údajích
Pogratuluje k narozeninám, napíše jednoduché blahopřání

Požádá v obchodě o zboží

Zná rozdíl mezi slovesem být-SER a ESTAR, umí je použít
- Reprodukuje jednoduchý text

Používá slovník

•
- Pozdravy, přímý 
slovosled, pořádek

slov ve větách tázacích, 

barvy

-   
Určení národností spolu 

se slovesem SER

- Užití
lenu určitého/ neurčitého

- Hodiny, 
určování času 
počítání 1 – 31

- Škola a já
Vyjmenuje školní 

úpomůcky, časování slovesa:
aprender, pintar dibujar, 
hacer, bailar, escribir, vivir, 
trabajar, leer

- Věci okolo nás
Strom, dům, škola, tráva, 
ulice, určování směru doleva, 
doprava

  Como estan?De donde eres? Como te llamas?
Cuantos aňos tienes?

Los manos derecha y izquirda.

En la aula.

Diferencias entre masculine y femenino.

Las camisetas de los equipos de futbol-colores.

Que color tiene….. (animalitos, frutas y verduras)

El Mundo Hispanico-Espaňa, Mexico, diferencias 
entre cultura y comida.
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8. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY
UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák:
Pohovoří na téma- spat a vstávat, režim dne

 Mně se líbí, mně se nelíbí, je zajímavé, není 
zajímavé, na toto téma sestaví krátký text, 
reaguje na pokyny u
itele
Použití přivlastňovacích zájmen-moje, 
tvoje…. 

-Použití přídavných jmen : zajímavý, úžasný, 
zábavný,  jednoduchý, nudný ve spojitosti s 
učivem ve škole

Seznámí se s různými názvy vyučovacích předmětů

- Rozhovor- umí položit otázky a odpovědi v 
případném rozhovoru se známou osobou
- Rodina, pojmenování příbuzných
- Jací jsou? Výsoký, malý, hubený….
- Počítání do sta

Odhadne význam složených slov
Používá dvojjazyčný slovník

- despertar, dormer, que hace 
durante el dia 

- A mi me gusta

- A mi me interesa

Es bastante interesante…

-
- Co jíme, co vaříme? 

časování sloves cocinar, ,comer, 
comprar, lavar

- Kam jedeme?
A donde vamos

-ŠKOLA
Divertido, interesante, facil, dificil, 

util, aburrido

- Moje rodina a já
Vyjmenuje členy rodiny

  -A que hora realizas  actividades todos 
los dias?

Horarios

A mi me gustan las matematicas, te 
gusta el deporte?

Mundo hispanico – Chile

Chicos en la red – Pablo Picasso

Carta para su major amiga

Describir a una persona, es alto/bajo

Tiene pelo… tiene ojos…. Lleva

Mundo hispanico – CUBA

ŠVP ZŠ 249 / 253 ZŠ Hradištko, PZ



9. ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

Žák:
- Porozumí jednodušším textům, odhadne 

význam slov

 V ZOO
Předpřítomný čas, sloveso llegar, 
salir, venir

  Hemos ido al Parque Safari

-Co jsem dělal o víkendu
-Použití předložek v praxi-před, za, uprostřed, nad, pod, naproti

- Jednotky: rychlost, doba délky života, měří…

- Kdo jsme a co děláme?

- Popis své kamarádky, vlastnosti

-Přídavná jména Muy, Bastante, Poco
- Osobnost člověka – pohovořit o vlastnostech svého spolužáka, 
jeho momentálním rozpoložení – smutný, veselý, naštvaný, 
nemocný, spokojený
- Sloveso česat se, správné užití zvratných sloves

Žák umí popsat co dělá ve svém volném čase, mimoškolní 
activity a kroužky, jaké jsou společné záliby

Sport a různé druhy sportů s použitím blízké budoucnosti

- Použití předpřítomného času, dopis 
příteli s popisem zážitků z víkendu

- El mundo animal,
El mono esta delante de, detras, 
debajo, encima, entre……
Medidas de los animals

-Připojení se do nějakého klubu, 
popis, co členství v klubu přináší
- Tu personalidad,
Carmen es simpatica (tímida, 
inteligente, habladora)

- Que estas hacienda?
- Verbos con pronombre: 
peinarse 

- Tiempo libre

- Los deportes, que deporte 
prefieres

La girafa esta entre la cebra y el 
hipopótamo

Juego-Sitúa el animal sin decir el nombre.
Tus compaňeros indicant cuál es.

El gorilla mide, el león corre….

- Mundo hispánico – Perú

-Quienes somos y que hacemos

- A tit e gusta Carmen?

SER y ESTAR cuando se utilize

- Que esta hacienda cada persona?

El mundo hispano – Venezuela

- Cuantas aficiones tenéis común?

- Lo practicas amenudo? Lo practicas 
nunca?
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12.23 Vzdělávací obsah: Ruský jazyk

7. ROČNÍK
 ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY  UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

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

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

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

− se zapojí do jednoduchých rozhovorù 
− sdělí  jednoduchým způsobem základní  informace týkající

se jeho samotného, rodiny
− odpovídá  na  jednoduché  otázky  týkající  se  jeho

samotného, rodiny a podobné otázky pokládá 
− rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k

běžným tématům 
− napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného

−

− reálie rusky mluvících zemí
− azbuka (tiskací, psací)
− výslovnost (hlásky, intonace věty)
−
− pozdravy, představení se, osobní 

otázky, seznámení se
−
− slovní zásoba a její použití
− : číslovky (cca 1-30), dny v 

týdnu, národnosti, jazyky, rodina, 
−
− gramatika a její použití

− : časování sloves (zejména: 
mluvit, žít, umět, znát), 
skloňování osobních zájmen

−
−

Úvod do studia RJ 

Základní konverzace, Osobní život

Číslovky, Týden, Národnosti, 
Rodina, 

Slovesa, Os. zájmena 
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8. ROČNÍK
 ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY  UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

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

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

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

− se zapojí do jednoduchých rozhovorù 
− sdělí  jednoduchým způsobem základní  informace týkající

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

− odpovídá  na  jednoduché  otázky  týkající  se  jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a  podobné otázky
pokládá 

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

− rozumí jednoduchým informačním nápisům a  orientačním
pokynům 

− rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v  něm požadovanou
informaci 

− napíše  jednoduché  texty  týkající  se  jeho  samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

− vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

− reálie rusky mluvících zemí 

− azbuka (tiskací, psací)
− výslovnost (hlásky, intonace ve 
větách), 

− slovní zásoba: rodina, volný čas, 
povolání, škola, barvy, zvířata, číslovky, 
měsíce v roce

− gramatika: os. a přivl. zájmena, 
číslovky (1-1000), řadové číslovky, 
skloňování podst. jmen podle některých 
vzorů, slovesné vazby odlišné od češtiny
−

 Reálie (kultura, sport, tradice, 
geografie, historie)

Rodina, škola, volný čas

Zájmena, číslovky, podst. jména, 
slovesa
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9. ROČNÍK
 ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY  UČIVO PŘEDMĚTU TÉMA

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

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

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

− se zapojí do jednoduchých rozhovorù 
− sdělí  jednoduchým způsobem základní  informace týkající

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

− odpovídá  na  jednoduché  otázky  týkající  se  jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a  podobné otázky
pokládá 

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

− rozumí jednoduchým informačním nápisům a  orientačním
pokynům 

− rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v  něm požadovanou
informaci 

− napíše  jednoduché  texty  týkající  se  jeho  samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

− vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
− stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

− reálie rusky mluvících zemí 
− azbuka (tiskací, psací)
− výslovnost (hlásky, intonace ve 
větách), 

− slovní zásoba: nákupy, domácnost,
vlastnosti, čas, počasí, dopravní 
prostředky, orientace ve městě, cestování

− gramatika: skloňování podt. jm., 
nesklonná podst. jm., skloňování příd. 
jm., časování sloves, minulý a budoucí čas

Reálie (Kultura, Sport, Tradice, 
Geografie, Historie)

Domácnost, Cestování, Popis osoby

 Podst. jm., příd. jm., slovesa, 
minulý čas, budoucí čas
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