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Charakteristika školy 

 
      Jsme úplnou školou s 1. až  9.postupným ročníkem.Škola je spádovou základní školou pro děti z Jevišovic, 

Biskupic,Bojanovic,Boskovštejna,Černína,Jiřic,Rozkoše,Slatiny,Střelic,Vevčic.V posledních letech došlo 

 na škole ke značnému  úbytku počtu žáků.V současné době nemá škola v žádném ročníku paralelní třídy.Průměrná 

naplněnost tříd je 22 žáků. 

 

Vybavení školy  

    Škola disponuje poměrně velkým areálem.Zahrnuje  historicky nejstarší část,kterou je hlavní budova školy, 

pocházející z konce 19.století.Na ni navazuje novější přístavba z osmdesátých let minulého století.V této části  

naší školy se nachází 10 tříd,dále odborné učebny chemie a fyziky,přírodopisu,hudební výchovy a jazyková  

učebna.Na přístavbu je napojena prostorná školní tělocvična.Celá tato část školy byla v minulých letech 

ve vnitřních prostorách postupně rekonstruována a moderně vybavována.Poslední významnou částí školy je 

budova Komenia,která byla postavena v roce 1926.V této části školy se nachází učebna pro I.třídu,školní družina, 

učebna pro pracovní činnosti a počítačová učebna.V přízemí budovy je nově zmodernizované stravovací 

zařízení a nachází se zde i velký divadelní sál,který využívá ke svým aktivitám nejen naše škola,ale i další organizace 

působící ve městě.V 1.patře této budovy se též nachází prostory,ve kterých je umístěna mateřská škola.Uspořádání  

mateřské školy a I.třídy do jedné budovy se ukazuje být optimální pro plynulý přechod dětí z předškolního do škol- 

ního vzdělávání.Celá škola byla v roce 2007 zvenku kompletně rekonstruována – vyměnila se celá střecha,fasáda, 

natřela se a opravila všechna okna.Ke škole patří též uzavřená školní zahrada a školní dvůr s hřištěm krytým umělým 

povrchem.K výuce tělesné výchovy využívá škola od roku 2007 nově vybudovaný sportovní areál na starém sokolském hřišti. 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

    Pedagogický sbor má 17 členů,spojují se v něm starší zkušení učitelé s převažujícím počtem mladých. 

Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní.Charakteristickým znakem pedagogického sboru naší školy je neustálá 

snaha se dále vzdělávat a na sobě pracovat.Ve škole pracuje výchovný poradce,metodik pro prevenci so- 

ciálně patologických jevů,metodik informačních a komunikačních technologií a specialista na ekologickou 

výchovu. 

 

Charakteristika žáků 

    Do školy chodí děti z 11 spádových obcí.Máme dobré zkušenosti s integrací žáků postižených SPCHU i s péčí  

o žáky nadané.Ve škole se vzdělávají vesnické děti,které v převážné většině nemají vzdělávací ani výchovné  

 problémy. 
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Spolupráce s rodiči 

   Na škole pracuje Sdružení rodičů.Rodiče mají možnost,kdykoliv navštívit školu po vzájemné dohodě  s vyučujícím, 

v době organizovaných třídních schůzek,dále v době akcí pro veřejnost tj.výstav prací žáků, školních koncertů,školní  

akademie,Dne dětí,sportovních soutěží,pěveckých soutěží atd.Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednic- 

tvím propagačního letáku o škole,který rodiče obdrží na začátku školního roku,školního časopisu a webových stránek 

školy. 

 

Přednosti školy 

   Velkou předností školy je celková příjemná atmosféra ve škole pramenící z přátelských vztahů mezi všemi dospělý- 

mi pracovníky školy,jejich vztahu k dětem a také vztahy mezi samotnými žáky různého věku.   

   Tradičně škola dosahuje výborných vzdělávacích výsledků – vycházející žáci nemají problémy při přijímacím řízení 

na vybrané střední školy.Žáci dosahují vynikající výsledky zejména v matematických soutěžích a olympiádách,ale  

předních umístění dosahují i v dalších předmětech.Zúčastňujeme se, a i v dalších letech se budeme zúčastňovat všech 

okresních kol olympiád a soutěží,protože se chceme i dále věnovat našim nadaným žákům. 

   Chloubou školy jsou dva pěvecké sbory.Zejména starší pěvecký sbor dosahuje vynikajících výsledků v pěveckých  

soutěžích na úrovni kraje,při vystoupeních v Rakousku,při koncertech pro veřejnost.Vynikající výsledky dosahují naši 

žáci v soutěžích v sólovém zpěvu.Všechny děti naší školy také projdou na 1.stupni výukou hry na zobcovou flétnu. 

   Škola se zaměřuje již mnoho let na sportovní činnost a dlouhodobě se úspěšně zúčastňuje sportovních soutěží  

na úrovni okresu,kraje i republiky – v roce 2005 byla škola vyhodnocena jako nejlepší vesnická škola v České repu- 

blice v Poháru rozhlasu a v republikovém finále volejbalu chlapců obsadila vynikající 3.místo.Škola se také řadu let  

věnuje dopravní soutěži mladých cyklistů a je v této soutěži dlouhodobě nejúspěšnější základní školou v okrese Znojmo  

a patří k nejlepším v jihomoravském kraji. 

   Škola v průběhu školního roku pořádá různé akce pro veřejnost,úzce spolupracuje se společenskými organizacemi 

ve městě a snaží se tímto způsobem rozšířit nabídku činností pro využití volného času dětí. 

    Na vynikající úrovni je environmentální výchova ve škole.Škola soutěží o titul Ekoškola.Třídí se odpad,organizují 

se dva sběrové dny starého papíru v průběhu každého školního roku,projektové dny- Den stromů,Den Země,Den vody, 

Barevný týden.V rámci ekologické výchovy škola vybudovala v údolí řeky Jevišovky naučnou stezku,o kterou  žáci  

celoročně pečují. 

    Od roku 1990 udržuje škola intenzivní partnerské vztahy s rakouskou školou HS Haugsdorf.Spolupráce probíhá  

formou vzájemných setkání žáků i učitelů obou škol,organizací společných pobytů,sportovních a kulturních akcí, 

výměnných výukových dnů atd. 

   Každoročně organizuje škola pro žáky 6.-9.ročníku lyžařský kurz,k dispozici mají žáci vlastní školní lyžařskou vý- 
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bavu na vynikající úrovni.Povinný plavecký výcvik na 1.stupni se uskutečňuje v bazénu v Jevišovicích.Dále škola 

organizuje výchovné koncerty,divadelní předplatné ve znojemském divadle. 

   Kladem naší školy je také péče o žáky v jejich volném čase a s tím související bohatá nabídka zájmových kroužků 

organizovaných školou. 

   Velký význam pro úspěšnost školy má její vnitřní prostředí a celková atmosféra ve škole.Škola si dlouhodobě 

zakládá na vytváření estetického prostředí ve škole,udržování školních tradic v průběhu každého školního roku a  

vytváření pocitu bezpečí a jistoty pro děti i dospělé.  

    Celková koncepce naší školy vychází z toho,že jsme základní školou jejímž cílem je poskytnout žákům základní  

vzdělání.Chceme směřovat k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základ-    

ní vzdělávání tj. souborů znalostí,dovedností,návyků a postojů,které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují 

žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. 
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Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

Náš školní vzdělávací program /dále jen ŠVP/ vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání /dále 

jen RVP/.Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout 

spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. 

Na utváření klíčových kompetencí se podílí 9 vzdělávacích oblastí /viz dále/ s jednotlivými vzdělávacími obory.Realizace výuky na 

naší škole probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech,které respektují cílová zaměření,očekávané kompetence a učivo všech 

vzdělávacích oborů.Výuka v jednotlivých vyučovacích předmětech směřuje k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí a tedy i 

k dosažení klíčových kompetencí stanovených v RVP. 

Náš vzdělávací program respektuje tradice naší školy,využívá její charakteristické podmínky. 

 

Základní škola Jevišovice se na základě analýzy vzdělávacích podmínek školy zaměřuje zejména na: 

 

- poskytování vyváženého,kvalitního všeobecného vzdělání ve všech vzdělávacích oblastech vymezených RVP 

- získávání takových znalostí a dovedností,které budou dobře uplatnitelné v praktickém životě 

- rozvíjení samostatného logického myšlení a schopnosti komunikace 

- kvalitní přípravu žáků ke studiu na středních školách 

- zavádění efektivních metod výuky – činnostní vyučování,kooperativní vyučování,projektové vyučování 

- vedení žáků k využívání komunikačních a informačních technologií,zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech 

předmětech,rozšíření povinné výuky informatiky do všech ročníků od 5.ročníku. 

- výuku druhého cizího jazyka od 7.ročníku formou volitelného předmětu 

- dělení tříd na skupiny při výuce cizích jazyků,matematiky a českého jazyka na 2.stupni i dalších předmětů pokud to 

ekonomická situace školy dovolí 

- posilování mezipředmětových vztahů 

- vedení žáků k získávání správných návyků pro zdravý způsob života v dnešní společnosti zejména účastí žáků na školních 

akcích v průběhu školního roku, exkurzích,výletech,soutěžích a olympiádách,divadelních představeních,lyžařském výcviku atd. 

- organizování zájmové činnosti žáků mimo vyučování 

- usměrňování žáků k dodržování stanovených pravidel školního řádu školy a pravidel 

vzájemného soužití mezi lidmi. 
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   Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných: 

    a/  Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme 

         formou individuální integrace pomocí těchto programů: 

      -    vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami   

-    úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou  

- vytváříme individuální vzdělávací plány podle doporučení PPP 

- soustavně vzděláváme pedagogy v této oblasti 

- spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti 

- snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí 

 

-   konkrétní pedagogická opatření: 
    u žáků uplatňujeme individuální přístup,používáme odlišné metody výuky a hodnocení, 

    respektujeme individuální tempo 

    zajišťujeme práci dyslektického kroužku 

    posilujeme motivaci 

    uplatňujeme vhodné formy komunikace 

    nabízíme vhodné didaktické pomůcky,výukové programy 

    na doporučení PPP redukujeme obsah učiva 

 

 

   b/  Školní vzdělávací program u žáků mimořádně nadaných naplňujeme: 

- individuálním přístupem pedagogů k těmto žákům 

- vytvářením dostatečně podnětného prostředí pro uplatnění nadání 

- rozšířením a doplněním vzdělávacího obsahu předmětu v němž žák vyniká 

- zapojením nadaných žáků do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů 

- vnitřní diferenciací žáků v některých předmětech 

            přípravou nadaných žáků do soutěží a olympiád 
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  Průřezová témata  
 

   Představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy 

průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a propojují je. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání. V základním 

vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata : 

- Osobnostní a sociální výchova       / OSV / 

- Výchova demokratického občana   / VDO / 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  / VEGS / 

- Multikulturní výchova       / MKV / 

- Environmentální výchova  / ENV / 

- Mediální výchova      / MV / 

 

Realizace průřezových témat se v našem ŠVP děje v zásadě třemi způsoby : 

A/ na úrovni školy, tvoří nedílnou součást koncepce školy 

B/ na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících viz.osnovy v tabulkách –              např.MEDV – kritické myšlení 

C/v podobě projektů  
 

 
A/ Průřezová témata na úrovni školy :  

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Cílem OSV je rozvíjet u žáků praktické životní dovednosti vztahující se k němu samému  

( organizace vlastního života, myšlení, pocitů, chování ) a k druhým lidem ( komunikace, spolupráce, mezilidské vztahy vůbec ). Je to 

praktické osvojování si zásad morálky v běžném životě. Smyslem je hledat cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích 

k sobě i jiným. 

Naplňování tohoto cíle se děje v zásadě třemi způsoby : 

a) Činnostmi na úrovni koncepce školy ( zásadní jsou připomenuty dále v tematických okruzích ) 

b) Každodenním jednáním pedagogických ( ale i nepedagogických ) pracovníků – denně se ve škole přihodí řada situací, které 

jsou příležitostí k praktickému předvedení správných modelů chování, ať už takový model předvádí sám pracovník svým 

jednáním nebo vede žáky vhodným řešením situací  k navozování dobrých vztahů. Toto jednání včetně koncepce vyučovacích 
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hodin by mělo vést k tomu, že žák se učí : 

- být otevřený a citlivý k lidem, tolerantní a solidární s druhými 

- vcítit se do situace druhého 

- orientovat se v základních mravních hodnotách, posuzovat jednání lidí a zaujímat kritické postoje k jevům, které základní 

lidské hodnoty a  mravní normy znevažují a porušují 

      - žít v sociální skupině, respektovat její pravidla 

      - zaujímat pozitivní vztahy ke starým, nemocným a postiženým lidem 

      - samostatně se rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí 

      - uvědomovat si, že dodržování morálních zásad a pravidel chování usnadňuje komunikaci s ostatními lidmi a život ve 

společnosti 

      - přiznat chybu, poučit se z ní a pokusit se o nápravu 

      - co nejobjektivněji posuzovat své fyzické a duševní možnosti, klást na sebe přiměřené požadavky 

 c/   Začleněním OSV do jednotlivých předmětů   

 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání 
Základní linie prolínající výukou všech ročníků a všech předmětů. Respektuje věkové odlišnosti, hledá správnou proporci mezi 

prostým zapamatováním a tvůrčí aplikací poznatků, důraz klade na dovednosti pro učení a studium. 

Sebepoznání a sebepojetí 
Testy – komplexní evaluační analýza v 5.-9.ročníku  / Scio testy / 

Seberegulace a sebeorganizace 
Žákovská samospráva 

Výlety,exkurze,návštěvy divadel,lyžařský výcvik,výjezdy do zahraničí 

Systém hodnocení ( pravidla pro hodnocení žáků ) 

Psychohygiena 
Nabídka zájmové činnosti 

Respektování věkových zvláštností 

Kreativita 
Koncepčně – dát příležitost 

Žákovská samospráva 

Žákovský parlament 
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Sociální rozvoj 

Poznávání lidí, mezilidské vztahy 

Školní řád ,žákovský školní řád 

Třídní kolektiv ( práce třídního učitele ) 

Žákovská samospráva 
Komunikace 

Koncepčně – dokázat informace ( přání, omluvu, přesvědčování atd. ) získat, předat, ale také přijmout ( poslouchat se navzájem ). 
Kooperace a kompetice 

Kompetice ( tj. soutěžení, rivalita ) tvoří sice část koncepce školy ( systém soutěží jako příležitost pro talenty ), ale musí  být v rovnováze 

s kooperací /tj.spoluprací/. Právě sem by měla směřovat práce ve vyučovacích hodinách, aby nebylo soutěžení příliš, učit se týmové práci. 

Vyhodnocování nejlepších žáků ve třídách a školy. 

Morální rozvoj 

Třídní kolektiv 

Žákovská samospráva 

Pomoc mladším spolužákům – akce žáků ZŠ pro MŠ, starších žáků ZŠ pro mladší spolužáky 

 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Důležitým prostředkem naplňujícím tyto cíle je ve škole od  3. ročníku systém žákovské samosprávy. Pomáhá naplňovat na úrovni 

školy všechny tematické okruhy průřezového tématu VDO : 

 Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě a Principy 

demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. 

Škola by měla být dílnou demokracie. O demokracii bychom neměli jen mluvit, ale měli bychom především demokraticky konat. 

Škola je společenství lidí a každé společenství se musí řídit jistými pravidly. V podstatě škola funguje jako malý stát. Pravidla školy 

jsou pro děti mnohem bližší a aktuálnější než pravidla ( zákony ) „velkého státu“. 

O čem se jenom mluví, nemusí zanechat velkých stop. Co si vyzkouším, co prožiji, to mě může trvale ovlivnit. 

Škola má být otevřená a přátelská. 

Ve škole bychom měli být všichni ( žáci i pedagogičtí pracovníci ) spolupracovníky. 

Dobré vztahy a důvěra jsou základem prevence sociálně patologických jevů.Zlepšují i studijní výsledky. 

Dobré školní klima potřebuje konkrétní nástroje na jeho vytváření. 
Děti musí dostat příležitost se o něco, o někoho starat. Musí dostat i prostor k názorovému střetávání se při řešení problémů. 

Škola má být hrou. Tak to bude i se žákovskou samosprávou. Pro děti je ale hra vážnou prací, tak musí navenek samospráva i vypadat. 

A ona bude skutečně dělat vážnou práci. 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ  V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

Využití dlouholeté partnerské spolupráce s rakouskou školou HS Haugsdorf ve výuce cizích jazyků,uskutečňování 

vzájemných poznávacích a vzdělávacích projektů,výměnných projektů,sportovních a kulturních akcí 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Existuje mnoho kultur, ale každý je někde zakotven – můj domov, naše škola ( znak školy, vlajka školy ), naše město, 

 náš stát, náš svět 

Etnický původ 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity 
 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Péče školy o Naučnou stezku údolím Jevišovky 
Základní podmínky života 

Využití celoškolních projektů – Den Země,Barevný týden 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Zapojení školy do systému Ekoškola 

Organizace pravidelného sběru papíru 

Třídění odpadu – koše pro plasty 

Vztah člověka k prostředí 

Pravidelný úklid kolem školy. 

Celoroční péče o sportovní hřiště 
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Úklid veřejných prostranství v rámci projektů Den Země,Den lesa 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tematické okruhy receptivních činností: 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Stavba mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních sdělení 
Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

Tematické okruhy produktivních činností: 
Tvorba mediálního sdělení 

Práce v realizačním týmu 

Na školní úrovni jsou základem naplňování produktivních činností školní média – školní časopis a informace o škole do regionálního 

tisku. 

Využívání webových stránek školy. 

 

C/Přehled činností a projektů celé školy a jejich podíl na naplňování průřezových témat 

 
Přehled obsahuje činnosti v souladu s koncepcí na úrovni celé školy, nikoli na úrovni jednotlivých předmětů. 

Vysvětlivky: 

OSV – osobnostní a sociální výchova                                                          MKV – multikulturní výchova 

VDO – výchova demokratického občana                                                     ENV – environmentální výchova     

VEGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech        MV – mediální výchova                                                                                                                 

 

Činnost OSV VDO VEGS MKV ENV MV 

Žákovská samospráva X X    X 

Školní časopis X X    X 

Redakce školních www stránek X     X 

Školní rozhlasové vysílání X     X 

Poslední předvánoční den ( besídky ) X X     

Zápis do 1. tříd ( žáci pro děti a rodiče ) X X     

Den Země X  X X X  
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Den lesa X  X X X  

Den vody X  X X X  

Sběrový den X    X  

Barevný týden  X   X   

Mikuláš ( děti dětem ) X   X   

Slet čarodějnic X   X   

Lízátkový den X    X  

Olympijský den X  X X X  

Naučná stezka     X  

Vyhodnocování nejlepších žáků X X     

Cena Fair play  X X     

Ekoškola     X  

Školní akademie X   X   

Vánoční koncert X   X  X 

Koncert ke Dni matek X   X  X 

Nabídka kroužků X  X X X  

Spolupráce se Sokolem a TJ Fotbal  X X     

Spolupráce s Junákem,Pionýrem X X     

Výlety tříd X X X X X  

Exkurze tříd X X X X X  

Školní výstava –vánoční,konec škol.r. X   X  X 

Úklid v okolí školy     X  

Tříděný odpad     X  

Školní mléko     X  

Plavecká škola ( 2. – 3. roč. ) X      

Spolupráce s Policií ČR – Ajax  2., 3.r.   X   X  

Divadelní představení X X   X  

Den situace ohrožení X X X  X  

Zahraniční zájezdy    X X   

Návštěvy budoucích prvňáčků z MŠ 

v našich 1. třídách 

X      
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Kompetence 

 

Kompetence pracovní 
 

5.ročník 

 

 

9. ročník 

 

11.  PRACOVNÍ PODMÍNKY 
- seznamuje se s materiály  

   a  základními činnostmi 

            - používá základní nástroje a dodržuje  

        vymezená pravidla 

            - přizpůsobuje se změnám a novým  

        pracovním podmínkám 

 

 

1.        2. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 

     PRÁCE 
     - snaží se dodržovat bezpečnostní     

              pokyny a chránit životní prostředí 

 

 

 

       3. UPLATŇOVÁNÍ VLASTNÍCH         

           ZKUŠENOSTÍ 

      - je schopen pracovat ve skupině dle  

               pokynů učitele 

            - svými dotazy ověřuje správnost  

 

      1. PRACOVNÍ PODMÍNKY    
          - samostatně rozlišuje druhy materiálů,   

            ovládá jednotlivé činnosti a je schopen  

            volit vhodné nástroje 

 

 

 

      

 

      2. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 

          PRÁCE 

          - uvědomuje si nebezpečí a možnosti  

             rizik a proto dodržuje pravidla  

             bezpečnosti práce. 

 

 

      3. UPLATŇOVÁNÍ VLASTNÍCH 

          ZKUŠENOSTÍ 

        - samostatně organizuje skupinovou   

           práci a je schopen včas rozpoznat  

           chybu v postupu a reagovat na ni 
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               svého pracovního postupu 

            - uvědomuje si význam praktického  

               využití výrobku 

 

 

 

       4. UPLATNĚNÍ ZNALOSTÍ A   

           DOVEDNOSTÍ PŘI VOLBĚ    

           POVOLÁNÍ    
      - zná základní náplň nejběžnějších   

         profesí 

 

        - diskutuje ohledně správnosti  

           pracovního postupu 

        - chápe význam pracovních činností  

           s ohledem na volbu povolání  

 

      

       4. UPLATNĚNÍ ZNALOSTÍ A      

           DOVEDNOSTÍ PŘI VOLBĚ 

           POVOLANÍ 

           - rozlišuje požadavky pro jednotlivá  

             povolání, umí je využít při vlastním  

             výběru své budoucí profese    

 

Použité metody: 
-exkurze do různých podniků a institucí 

-využití odborných časopisů /vyhledávání informací,které doplňují  

a zpestřují výklad učitele,samostatné vyjadřování dětí / 

-mediální prezentace dosažených výsledků – školní časopis /žáci 

 tvoří formou slohových,výtvarných prací,soutěží,ukázky vlastní 

 tvorby poezie,sportovní zpravodajství,využití fotodokumentace/ 

-prezentace výrobků a produktů formou výstav a soutěží 

-využití internetu a přístupných medií /vyhledávání informací, 

 zpracování a využití v praxi/ 

-spolupráce s výchovným poradcem /pomoc při výběru škol a povolání, 

 řešení výchovných problémů,sjednávání kontaktů s úřadem práce / 

-spolupráce s úřadem práce /seznamování s požadavky trhu práce/ 

-ekologie /sběr papíru,úklid okolí školní budovy/ 
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Kompetence k řešení problému 
 

 

 

5.ročník 

 

 

9. ročník 

 

1.ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU 

- vnímá především problémy, které se 

ho bezprostředně dotýkají, jsou mu 

předkládány 

- umí je formulovat 

 

2.PLÁNOVÁNÍ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ 

- problémy umí řešit na podkladě 

modelové situace nebo určitého 

schématu 

- vyjadřuje se k možnostem řešení 

- snaží se získat přímou zkušenost 

 

3.VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

   K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ                  

- umí číst informace s porozuměním 

- vyhledává informace s pomocí učitele 

- informace třídí a porovnává 

 

 

 

  

 

 

 

4.VLASTNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

 

 1.ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU 

         - vnímá nejrůznější problémové situace                               

       ve škole i mimo ni, s aspektem 

       na globální problémy 

 

 

2.PLÁNOVÁNÍ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ 

       - přemýšlí o nesrovnalostech a jejich            

         příčinách 

   - dokáže navrhnout vlastní řešení (využívá 

     vlastního úsudku a zkušeností)            

   - vyjadřuje se k návrhům ostatních 

 

     3.VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

         K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

-1        -dokáže samostatně vyhledávat infor--   

            mace /encyklopedie,internet/ 

         -za účelem vyhledávání informací  

          dokáže kontaktovat pracovníky  

          příslušných institucí        

    -dokáže porovnat informace, předložit je  

      druhým 

    -umí analyzovat klady a zápory  

      informací 

 

 4.VLASTNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ 
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   PROBLÉMŮ 

- volí vhodné způsoby řešení s pomocí 

učitele a spolužáků 

 

5.HODNOCENÍ ŘEŠENÍ  

   PROBLÉMŮ 

- uvědomuje si nutnost uvážlivého 

hodnocení řešení problému, případné 

chyby 

- sleduje vlastní pokrok 

 

 

 

     PROBLÉMŮ 

    -domýšlí problémy do konce. 

        -umí argumentovat, analyzovat klady  

         a zápory možných řešení 

 5.HODNOCENÍ ŘEŠENÍ 

    PROBLÉMŮ 

- kriticky posuzuje svá řešení 

- dokáže rozpoznat chyby v řešení, zkoumá 

jejich příčiny, poučí se z nich a odstraní 

je. 

     - uvědomuje si následky řešení a zodpo-                              

 vědnost za svá rozhodnutí      

     - osvědčené postupy umí aplikovat 

 

Použité metody: 
-pozorování,rozhovor 

-pokus 

-řízená diskuse 

-skupinová práce 

-problémové vyučování 

-projektové vyučování 

-využití odborných časopisů,knih 

-využití internetu 

-získávání informací na úřadech a institucích 

-metoda analýzy a syntézy 

-sebehodnocení,práce s chybou 
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5.ročník 

 

 

9.ročník 

 

   1.RESPEKTOVÁNÍ  PŘESVĚDČENÍ 

      OSTATNÍCH 

         -respektuje učitele, rodiče, váží si jich 

         -učí se poznávat vnitřní hodnoty 

          člověka, odmítá fyzické násilí a šikanu 

 

 

2.PRÁVA A POVINNOSTI  

         -zná svá práva a povinnosti a za 

pomoci 

          dospělých je dodržuje, ve škole i mimo 

          ni se řídí základními společenskými 

          normami a pravidly 

 

3.KRIZOVÉ SITUACE  

         -dokáže přivolat pomoc dospělých, zná 

           nejrůznější telefonní čísla, jedná 

           uvědoměle, zná základy první pomoci 

 

4.KULTURNÍ ROZVOJ  

         -ctí tradice naší země, poznává a učí se 

          chránit kulturní a historické dědictví, 

           rozvíjí svůj smysl pro tvořivost, 

           účastní se kulturních i sportovních  

           aktivit a soutěží 

 

 

5.EKOLOGIE 

    -učí se chovat ekologicky, třídí odpad 

    -chrání životní prostředí, pečuje o své 

      zdraví a upřednostňuje zdravý způsob  

      života 

 

       

 1.RESPEKTOVÁNÍ PŘESVĚDČENÍ 

          OSTATNÍCH 

-11 odmítá útlak 

-12 cítí povinnost postavit se proti šikaně 

-13 má vyhraněnou citlivost na jednotu 

slova a č-14 inů 

 

 2.PRÁVA A POVINNOSTI 

-15 uznává: práva = povinnosti 

-16 forma právního vědomí se dokonč-17

 uje 

 

 

3.KRIZOVÉ SITUACE  

      -    dokáže v rámci svých možností    

            poskytnout pomoc 

 

 

4.KULTURNÍ ROZVOJ  

- využívá řadu aktivit pro formování 

kulturního myšlení 

- uplatňuje zdravý lokální patriotismus, 

zná historii bydliště, tradice a vědomí 

potřeby podílet se na zlepšení 

 

 

 5.EKOLOGIE 

- chápe požadavky společnosti  

   na zkvalitňování životního prostředí 

- umí vysvětlit důležitost ekologického 

chování v přírodě 

Kompetence občanské 
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Použité metody: 
-spolupráce s rodiči 

-spolupráce s policií,protidrogová prevence 

-tvorba pravidel žáků 

-besedy se zastupiteli,soudci nebo prokurátory 

-exkurze do senátu a parlamentu 

-nácviky první pomoci,zdravotnické soutěže 

-nácviky chování v krizových situacích 

-výukové programy – video 

-práce s tiskem,regionálními listy 

-návštěvy muzeí,knihoven,divadel,koncertů 

-zájmové kroužky-zpěv,recitace,tanec 

-ekologie /sběr papíru,třídění odpadu,úklid okolí školy/ 

-projektové vyučování 

 

 

Kompetence k učení 
 

 

 

5.ročník 

 

 

9. ročník 

       

     1.EFEKTIVITA UČENÍ 

       -organizuje si vlastní učení  s dopomocí 

         rodičů a učitele 

     -projevuje ochotu věnovat se dalšímu  

 studiu 

     -časové rozvržení učiva provádí  

       za pomoci učitele 

      2. TŘÍDĚNÍ  INFORMACÍ 

      -sám si vyhledává pro něj zajímavé  

      

      1.EFEKTIVITA UČENÍ 

     -organizuje si sám postup i metody 

       učení 

          -při nich využívá vhodné způsoby učení 

     -časově si sám dokáže rozvrhnout učivo 

 

 

      2.TŘÍDĚNÍ INFORMACÍ 

     -umí sám vyhledávat a zpracovat  
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  informace  

      -učí se je efektivně využívat v procesu  

  učení 

   

      3. PROPOJOVÁNÍ  INFORMACÍ  

          -používá obecně užívané termíny , 

            znaky a symboly  

          -na základě praktických činností  

           a vlastních zkušeností dává věci  

           do vzájemné  souvislosti  

     -na základě získaných poznatků  si 

      dokáže utvořit vlastní názor na běžné 

      životní situace  

 

      4. APLIKACE INFORMACÍ  

          -pozoruje,experimentuje,porovnává 

            získané výsledky za pomoci učitele 

          -závěry vyvozuje za pomoci učitele  

            a z  běžných  životních situací 

    

    5.HODNOCENÍ PROCESU  

       UČENÍ 

       - dosažené výsledky porovnává se  

          spolužáky  a kriticky hodnotí okolí 

       - je schopen posoudit vlastní pokrok  

         v konkrétním  případě a umí určit  

         překážky  i problémy  bránící učení 

       - dokáže diskutovat o výsledcích své  

         práce 

 informace  z různých zdrojů 

     -získané informace umí efektivně využít 

 v tvůrčích činnostech a praktickém 

            životě     

 3. PROPOJOVÁNÍ INFORMACÍ 

     -běžně operuje s obecně užívanými  

 termíny,znaky a symboly 

     -poznatky je schopen bez obtíží propojit 

 a použít v různých  vzdělávacích  

            oblastech 

     -na tomto základě si upevňuje  

       a rozšiřuje svůj vlastní názor  

       na přírodu, 

 společenské a sociokulturní jevy 

 

       4. APLIKACE INFORMACÍ 

       -samostatně pozoruje a experimentuje 

   ve všech vzdělávacích oblastech 

       -získané výsledky sám porovnává 

   a vyvozuje z nich závěry 

        5. HODNOCENÍ PROCESU 

            UČENÍ 

           -dokáže velmi dobře zhodnotit výsledky 

             práce  

      -zná smysl a cíl učení  

      -je schopen velmi dobře posoudit   

       vlastní pokrok v získávání informací  

       a na tomto základě se dokáže  

       rozhodnout pro budoucí vzdělání 

 pro budoucí vzdělávání 

 

Použité metody: 
-myšlenkové mapy,vyhledávání a třídění informací 
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-práce s chybou 

-didaktické hry 

-kvízy,tajenky,soutěže 

-programy z videa 

-vedení diskuse 

-skupinová práce 

-pokusy 

-získávání informací z tisku 

-dialog 

-práce s knihou 

-vyhledávání a třídění informací na internetu /Word,Excel,tvoření 

 prezentačních programů v Power Pointu / 

-hodnocení práce , sebehodnocení 

-propojení získaných poznatků s ostatními předměty 

-práce s textem a učebnicí,vytváření zápisu 

-referáty 

-projektové vyučování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetence komunikativní 
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5. ročník 

 

 

9. ročník 

       

        

         1.PÍSEMNÝ A ÚSTNÍ PROJEV  

           -formuluje a vyjadřuje své myšlenky 

             s pomocí učitele 

           -odpovídá na doplňující otázky  

             učitele 

           -po společné přípravě je schopen 

             písemného projevu 

   

         

          2.SCHOPNOST DIALOGU 

            -učí se naslouchat a porozumět  

              promluvám druhých lidí /učitele, 

              žáků/ 

            -dokáže se vhodně zeptat 

            -reaguje bezprostředně 

            -zřetelně vyjadřuje své pocity 

 

 

         3.PRÁCE S TEXTEM  

            -rozumí textu a obrazovému 

             materiálu přiměřenému jeho věku 

 

       

         4.VYUŽITÍ  AUDIOVIZUÁLNÍ 

            TECHNIKY 

             -seznamuje se se zdroji informací 

              /encyklopedie,časopisy,internet…/ 

 

       

       1.PÍSEMNÝ A ÚSTNÍ PROJEV 

          -formuluje a vyjadřuje své myšlenky  

            zcela samostatně ústně i písemně 

 

 

 

 

 

      

        2.SCHOPNOST DIALOGU 

          -naslouchá s porozuměním 

          -reaguje otázkami 

          -vyjadřuje své názory 

          -vhodně argumentuje 

          -dokáže ovládnout své pocity  

            a přiměřeně reagovat 

    

 

        3.PRÁCE S TEXTEM 

           -rozumí textu a dokáže vybrat podstatné 

           -s textem pracuje samostatně a tvořivě 

           -hodnotí pravdivost textu 

 

        4.VYUŽITÍ AUDIOVIZUÁLNÍ 

            TECHNIKY 

           -pracuje běžně se všemi dostupnými 

             informačními zdroji 
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             -využívá možnosti komunikace 

               s okolním světem /pošta,telefon/ 

  

         5.POUŽÍVÁNÍ DOVEDNOSTÍ 

            -snaží se využívat získané  

              komunikativní dovednosti 

              ke spolupráci s ostatními lidmi 

            -dovede spolupracovat ve skupině 

 

 

 

 

 

         5.POUŽÍVÁNÍ DOVEDNOSTÍ   
            -dokáže spolupracovat s vrstevníky 

              i ostatními lidmi 

 

 

 

 

 

 

Použité metody: 
-řešení problémových úkolů 

-aplikace znalostí 

-samostatná práce 

-skupinová práce 

-dialog 

-beseda 

-didaktické hry 

-dramatizace 

-práce s textem,tabulkami,diagramy,časopisy,názornými obrázky 

 a modely 

-vyhledávání v encyklopediích 

-vzdělávací programy v televizi, na videu 

-počítačové programy 

-magnetofonové nahrávky 

-internet 

-projektové vyučování 

-referáty 
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Kompetence sociální a interpersonální 
 

5. ročník 

 

9. ročník 

 

 

        1.SPOLUPRÁCE VE SKUPINÁCH 

            -je hravý, nadšený, spontánní 

            -společně utváří pravidla při práci  

            -je jednodušeji motivován      

            -střídá role ve skupinách 

    

 

 

 

 

 

 

        2.PRACOVNÍ ATMOSFÉRA  

           V TÝMU 

          -respektuje vztah učitel x žák,  

            žák x žák 

          -vzájemně kooperuje, komunikuje  

          - je schopen naslouchat každému členu 

            skupiny i vůdčí osobnosti a toleruje  

            názory druhých   

         - přirozeně rozvíjí ochotu pomáhat   

         - schopnost požádat o pomoc 

 

 

        3. DISKUSE  

            -podporuje nebojácnost, spontánnost  

              v projevení vlastního názoru v malé 

             skupině i v celé třídě   

 

 

     1. SPOLUPRÁCE VE SKUPINÁCH  

           -pracuje výrazněji promyšleně,  

             cílevědomě,samostatně    

           - ke vzájemné spolupráci je motivován  

             účinněji při vhodném vybírání  

             vůdčího jedince  

           -střídá role  

           -samostatněji pracuje  

           -klade důraz na nezneužívání pravidel  

ve svůj prospěch       

 

 
      2.PRACOVNÍ ATMOSFÉRA  

          V TÝMU   

     - respektuje vzájemný vztah učitel x   

žák,žák x žák  

     - vzájemně kooperuje, komunikuje   

     - je schopen naslouchat každému členu  

       skupiny i vůdčí osobnosti a toleruje    

       názory druhých     

     -přirozeně rozvíjí ochotu pomoci   

     - schopnost požádat o pomoc   

 

 

 3. DISKUSE    

     -diskutuje s určitým cílem, promyšleně   

     -přesně formuluje vlastní názor a umí    

       ho obhájit   
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            -snaží se prezentovat výsledky své 

            - je postupně schopen rozpoznat    

              vlastní nedostatky a snaží se o jejich     

              postupné odstraňování     

            -oceňuje názory a zkušenosti druhých,  

              čerpá z nich poučení  

 

     -samostatně prezentuje výsledky své  

       skupiny  

     -rozpozná vlastní nedostatky a snaží se  

       je odstranit  

     -oceňuje názory a zkušenosti druhých,  

       čerpá z nich poučení 

 

 

Použité metody: 
-práce s textem /doplňování,vyhledávání,porozumění,srovnávání, 

 porovnávání / 

-práce s chybou 

-vyhledávání na mapě,glóbu 

-zakreslování do slepých map 

-přiřazování,určování 

-pokusy,laboratorní práce 

-práce s počítačem /internet,prezentace/  

-výukové programy na videu 

-samostatná práce 

-skupinová práce 

-vedení dialogu 

-projektové vyučování 
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Obory vzdělávací činnosti 
 

Charakteristika vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura ( I.stupeň) 
Tato vzdělávací oblast zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům 

všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vede ke znalostem a dovednostem, které umožňují 

vnímat jazyková sdělení, rozumět jim a vhodně se vyjadřovat.  

 

Obsahové vymezení předmětu 
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka  jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vyučování, ale i pro úspěšné osvojování poznatků 

v dalších oblastech vzdělávání.Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu 

k poznání.Vytváří předpoklady k úspěšnému dorozumívání. 

 Do oblasti patří části: Komunikační a slohová výchova 

                                     Jazyková výchova 

                                     Literární výchova 

 

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit.Učí se 

výstižně formulovat a sdělovat  své myšlenky a pocity. 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby jazyka.Vede žáky k přesnému a logickému 

myšlení, které je předpokladem srozumitelného vyjadřování. 

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy.Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky  

a schopnosti.Verbální a neverbální komunikace se může rozvíjet prostřednictvím některých prvků z dramatické výchovy. 

 

Časové a organizační vymezení 
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura se na prvním stupni realizuje v celkové časové dotaci 38 hodin. 

Český jazyk a literaturu realizujeme v rámci vyučovacích hodin. Dále využíváme mezipředmětové vztahy . Učivo je i základní 

součástí projektového vyučování. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
      1. Kompetence k učení 

-projektové vyučování 

-vybírání vhodných textů, metod, strategií pro poznávání jazyka 

-zadávání úloh ,vedoucích ke rozvoji komunikace 

-čtení a porozumění rozličným textům 
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-naslouchání 

             -přednes 

-získávání informací 

     2.Kompetence k řešení problému 

-uplatňování vlastních nápadů 

-organizování a plánování  činnosti 

-schopnost diskutovat o problému 

-didaktické hry 

      3. Kompetence komunikativní 

-postupy, vedoucí k rozvoji komunikace 

-naslouchání ,rozlišování, porovnávání 

-vyjadřování myšlenek 

-vyprávění 

-rozhovory 

-formulace otázek a odpovědí 

-dramatizace, experimentování 

-reprodukce  

-komunikační kruhy 

-projekty 

-besedy 

     4. Kompetence sociální a personální 

-skupinová práce 

-přijímání pochvaly a kritiky 

-hodnocení a sebehodnocení práce 

-tvořivé hry, dialogy,scénky 

     5. Kompetence občanské 

-modelové situace 

-úlohy, které řeší pracovní a společenské vztahy 

-projekty 

-skupinová práce 

- podporování získávání sebedůvěry 

        6. Kompetence pracovní 

-skupinové práce 

-vytváření pracovních listů 

-metody vedoucí k zvládnutí techniky psaní 

-zadávání úloh, které vedou k vytrvalosti a odpovědnosti 
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PŘEDMĚT : JAZYKOVÁ VÝCHOVA – 1.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Předčtenářské 

období 

Smyslové vnímání. 

 

Jazyková, zraková a sluchová příprava. 

Analyticko-syntetická cvičení. 

 

 

 

 

Hlásky a písmena 

OSV-rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Rozvíjí své zrakové  

a sluchové vnímání. 

Zvládá analýzu a syntézu 

slova na slabiky . 

Cvičí smyslové vnímání. 

Uplatňuje se  

i v dalších 

oblastech 

vzdělávání, čtení 

s porozuměním 

provází výuku 

v průběhu celého 

roku. 

Člověk a jeho 

svět, Hv 

dialog, 

naslouchání, 

rozvoj 

komunikace 

říjen 

 

 

 

První hlásky  

a písmena 

Hlásky a písmena. 

 

 

Souhlásky m, l, s, p. 

Samohlásky a, e 

 Poznává souhlásky  

a samohlásky na začátku  

a na konci slova. 

Poznává a čte malá a velká 

písmena. 

Člověk a jeho 

svět 

dialog, názorné 

vyučování 

listopad 

 

 

 

Další hlásky  

a písmena 

 

 

 

 

 

Analýza a syntéza 

slabik 

 

 

Slova 

Samohlásky  i, o, u. 

 

 

 

 

 

 

Skládací abeceda. 

 

 

 

Čtení. 

 Správně vyslovuje dlouhé  

a krátké slabiky, rozlišuje 

zvukovou a grafickou podobu 

slova. 

Poznává a čte otevřené 

slabiky s slova z daných 

písmen. 

Zvládá různé činnosti 

s písmeny skládací abecedy, 

skládá slabiky a slova 

z daných písmen. 

Čte dvouslabičná slova 

Člověk a jeho 

svět, Pč, Vv 

metody vedoucí 

ke zvládnutí 

čtení, dialog, 

práce na tabuli, 

nácviky řeči, 

komunikace 
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Slabikář. 

Hlásky a písmena t, T, j, J, y, Y 

s otevřenými slabikami.  

Čte ze Slabikáře. 

prosinec 

 

 

 

Slabičně 

analytické čtení 

 

 

 

 

 

 

Další hlásky a 

písmena 

První věty. 

 

 

 

 

 

Hry se slabikami a slovy. 

 

Hlásky a písmena  n, N, d, D, k, K. 

OSV – 

komunikace. 

 

 

 

 

 

OSV-

mezilidské 

vztahy, 

kooperace. 

 

 

 

Čte dvou – tříslovné věty. 

Rozpozná grafickou  

i zvukovou podobu dalších 

písmen a hlásek. 

Čte otevřené slabiky a slova 

z nich složená. 

 

Účastní se jazykových her, 

poznává jejich pravidla. 

Seznamuje se s dalšími 

písmeny a hláskami, dokáže 

je správně číst. 

Rozšiřuje své komunikační 

schopnosti. 

Spolupracuje při společ. 

Činnostech. 

Pč, Hv práce s chybou, 

soutěž, tajenky, 

kvízy 

leden 

 

 

 

 Čtení. 

 

 

 

 

Dvouhlásky ou, au. 

Hlásky a písmena v, V, r, R, š, Š. 

 

 

 

 

 

Práce s textem. 

OSV-rozvoj 

schopností 

poznávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čte zavřené slabiky a slova 

z nich složená, slova  

se souhláskou na konci. 

Čte krátké věty. 

Čte psací písmo. 

Rozeznává a čte dvouhlásky. 

Poznává a rozlišuje grafickou 

a zvukovou podobu dalších 

hlásek a písmen. 

Čte kratší texty, rozlišuje 

věty, slova, slabiky, hlásky  

a písmena. 

Odpovídá na otázky týkající 

se obsahu jednoduché 

přečtené věty a textu, 

vyhledává odpovědi. 

Kreslí obrázky. 

Rozvíjí svou pozornost  

Člověk a jeho 

svět, Vv 

nácvik čtení, 

porozumění, 

práce s textem, 

třídění 

informací 
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a soustředěn.í 

únor 

 

 

 

 Slova se dvěma souhláskami  

na začátku. 

 

Hlásky a písmena z, Z, h, H. 

Slova se dvěma souhláskami 

uprostřed, hlásky a písmena c, C, č, Č. 

 Čte daná slova. 

Poznává a rozlišuje písemnou 

podobu textu. 

Poznává  a rozlišuje podobu 

dalších hlásek a písmen. 

Plní krátké a jasně 

formulované pokyny 

v písemné formě. 

 

Pč úlohy vedoucí 

k rozvoji 

komunikace, 

sebehodnocení 

březen Období vázaného 

čtení 

Hlásky a písmena ž, Ž, b, B, ř, Ř. 

 

 

 

 

Jazykové hry (během celého roku). 

 

 

Hlásky a písmena ch, Ch, f, F, ď, ť, ň. 

OSV-

psychohygiena. 

Rozeznává a čte další hlásky 

a písmena. 

Čte slova se zavřenými 

slabikami a se dvěma 

souhláskami na začátku. 

Aktivně se zapojuje do her  

a činností, odpovídá  

na otázky, sám je vytváří  

a formuluje. 

Poznává další hlásky  

a písmena, čte složená  

a víceslabičná slova.  

Čte s porozuměním kratší  

i delší věty.  

Srozumitelně mluví  

a vyjadřuje se. 

Poznává svou osobnost. 

Pč jazykové hry, 

didaktické hry, 

rozlišování 

písmen a hlásek 

duben Čtení slov ve 

skupinách di,ti,.. 

 

 

 

Skupiny dě,tě, … 

Skupiny di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně. 

 

 

 

 

Skupiny bě, pě, vě, mě. 

 

Hry, hádanky. 

OSV-

komunikace, 

kreativita. 

Rozeznává dané skupiny, čte 

slova obsahující tyto skupiny. 

Čte články ze Slabikáře. 

Rozloží a složí slova  

na hlásky. 

Čte slova s danými 

skupinami. 

Hraje hry, řeší hádanky  

a kvízy. 

Pč, Tv čtení textu, hry, 

hádanky, kvízy 
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Tvoří a vymýšlí různé 

vyrianty her. 

květen Slabikotvorné r,l 

 

Čtení  

s porozuměním 

Slabikotvorné r, l. 

 

Čtení s porozuměním. 

OSV-

komunikace, 

seberegulace. 

Čte slova se slabikotvornými 

souhláskami. 

Čte články a kratší celky 

obsahem přiměřené jeho 

schopnostem, odpovídá  

na otázky vztahující se 

k textu, vyhledává v něm 

údaje. 

Cvičí sebekontrolu, 

porozumění textu. 

 práce s textem 

červen 

 

 

 

 Čtení – plynulost. 

 

 

- porozumění čtenému textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řeč. 

(jaz. výchova je v tomto ročníku úzce 

spjata s komunikační a slohovou 

výchovou) 

 

OSV-

komunikace, 

seberegulace, 

sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-

komunikace. 

 

MV-

multikulturalita 

Zvyšuje plynulost čtení 

delších slov a slov se shluky 

souhlásek. 

Rozumí čtenému textu, 

odpovídá na otázky, kreslí 

obrázek týkající se daného 

textu. 

Orientuje se v daném textu, 

vyhledává. 

Čtení s porozuměním 

uplatňuje v dalších oblastech 

– přírodověda, hud. výchova, 

výtv. výchova. 

Mluví spisovně, zřetelně 

vyslovuje. 

Cvičí soustředění 

Rétorika – ovládá vědomě 

svůj hlas.. 

Zná zvukovou stránku cizího 

jazyka. 

Vv práce s knihou, 

dialog, nácviky 

řeči 
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PŘEDMĚT: JAZYKOVÁ VÝCHOVA – 2.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast                 Učivo Průřezová  

témata            

        Očekávané výstupy Mezipředmětové 

 vztahy 

 Poznámky 

září 

 

 

 

Opakování Opakování a prohlubování učiva  

z prvního ročníku.                

O větách. 

 

 

Abeceda a písmo 

OSV-rozvoj 

schopností 

poznávání 

(průběžně) 

Zvládá analýzu a syntézu 

slov. Umí se vyjádřit 

písemně i ústně. Zvládá 

krátké souvislé projevy.  

Cvičí si smyslové vnímání. 

 práce 

s textem,skupi- 

nová práce 

samostatná 

práce,práce 

s chybou 

říjen -

listopad 

 

 

 

Věty 

O slově 

Věta – slovo, slovní význam.   Uspořádá slova ve větě. Umí 

rozlišit větu oznamovací, 

tázací a rozkazovací, přací. 

Rozliší nadřazenost  

a podřazenost slova.  

 vysvětlování, 

diskuse, 

skupinová práce 

prosinec 

 

 

 

Hlásky Zvuková stránka jazyka. Hláska, 

písmeno. Dělení hlásek.  

 Pozná rozdíl mezi hláskou  

a písmenem. Pozná  

a graficky znázorní 

samohlásky, souhlásky  

a dvojhlásky.  

 vysvětlování, 

samostatná 

práce,skupinová 

práce,práce 

s chybou 

leden 

 

 

 

Hlásky-délka Krátké a dlouhé samohlásky.   Poznává a rozlišuje délku 

samohlásek a pozná rozdíl 

ve významu slov  

podle délky samohlásky. 

Umí rozdělit slova na konci 

řádku. Pozná slabikotvorné 

r;l. Zvládá výslovnost  

a psaní slov se skupinou 

dě,tě, ně, bě,pě, vě, mě. 

 vysvětlování, 

práce s chybou, 

soutěž,kvíz, 

dialog 

únor-

březen 

 

 

Pravopis souhlásek Souhlásky měkké a tvrdé.   Umí psaní i; y ; po měkkých 

a tvrdých souhláskách. 

 

Pč vysvětlování, 

samostatná 

práce,skupinová 

práce 
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duben Pravopis souhlásek Psaní souhlásek na konci a uprostřed 

slov 

 Umí rozlišovat s-z,š-ž,p-b,t-

d,ť-ď,v-f,h-ch 

  

květen 

 

 

 

Slovní druhy Druhy slov.  Seznámí se s názvy druhů 

slov a pozná podstatná 

jména, slovesa a předložky 

v textu. Rozlišuje obecná  

a vlastní jména. Umí 

pravopis jmen místních.  

Pč vysvětlování, 

didaktická hra 

červen 

 

 

 

Skladba Jednoduchá věta.   Zvládá krátké souvislé 

projevy. Umí poznat 

jednoduchou větu.  

 samostatná 

práce, 

skupinová práce, 

práce s textem 

červen 

 

 

 

Shrnutí Závěrečné shrnutí.   Dodržuje pořádek slov ve 

větě. Umí psaní i; y ;  

po měkkých a tvrdých 

souhláskách. Zvládá různé 

činnosti s abecedou. 

Poznává podstatná jména  

a slovesa. Rozlišuje obecná 

a vlastní jména.  

 soutěže,kvízy, 

práce s chybou, 

opakování učiva 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: JAZYKOVÁ VÝCHOVA – 3.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast    Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září .Opakování Opakování z 2.r   

Věta,slovo, hláska, slabika 

Abeceda,měkké a tvrdé souhlásky, 

OSV  -  rozvoj  

schopnosti 

poznávání 

Doplní za větu vhodné 

diakritické znaménko.Pozná 

druh věty.Řadí slova podle 

Vv analyticko- 

syntetická m. 
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Nauka o slově 

Abeceda 

Psaní  souhlásek uvnitř a na konci 

slov-spodoba 

 Psaní  ě. 

 

 

 

  

abecedy.Odůvodní pravopis i 

– y po měkké a tvrdé 

souhlásce.Odůvodní 

pravopis souhlásek uvnitř 

a.na konci slov.  

Cvičí smyslové vnímání, 

pozornost a soustředění Píše 

správně slova s ě  mimo 

morfologický šev. 

 

 

 

říjen 

 

 

Pravopis Stavba věty jednoduché,základní 

skladeb.dvojice 

Souvětí,spojování vět,význam slov 

 

 

 Porovná významy 

slov,rozezná slova 

souznačná,protikladná,příbu

zná.Odliší větu jednoduchou 

od souvětí,ve větě určí 

základní skladeb.dvojice 

Pč monologické m. 

listopad 

 
Pravopis Vyjmenovaná slova po b  Odůvodňuje psaní i,y po b 

uvnitř slova podle daného 

postupu. Naučí se 

vyjmenovaná slova po b. 

Vv  

prosinec Pravopis Vyjmenovaná slova pol,m  Umí vyjmenovaná slova 

odříkat, spojí příbuzné slovo 

s vyjmenovaným.  

 autodiolaktická m. 

leden 

 

 

Pravopis Vyjmenovaná slova po p,s 

Opakování vyjmenovaných slov. 

 

 

 Odůvodňuje psaní i,y po p  

a s ve slovech 

vyjmenovaných a známých 

příbuzných slovech.  

Seřadí slova podle abecedy. 

 m.aplikační 

únor Tvarosloví Opakování vyjm.slov po b,l,m,p,s 

Vyjmenovaná slova po v. 

 

 Umí vyjmenovaná slova 

odříkat, spojí příbuzné slovo 

s vyjmenovaným. Píše 

správně i,y po obojetných 

souhláskách uvnitř 

Člověk a jeho svět m. abstrakce  

a konkretizace 
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slova.Rozlišuje předponu vy-

,umí ji nahradit jinou 

předponou.  

 

březen 

 

 

Tvarosloví Vyjmenovaná slova po z,f. 

Opakování vyjmenovaných slov. 

Vlastní jména. 

Slovní druhy 

 Umí vyjmenovaná slova 

odříkat, spojí příbuzné slovo 

s vyjmenovaným. 

Uvědoměle zvládne psaní 

velkých písmen na začátku 

věty a v typických případech 

vlastních jmen osob, zvířat  

a místních pojmenování. 

Rozlišuje slovní druhy 

v základním tvaru. 

  

duben Tvarosloví Podstatná jména – pád,číslo, rod. 

 

 U většiny známých 

podstatných jmen umí určit 

pád,rod a číslo. 

 

  

květen 

 

Tvarosloví Slovesa – osoba,číslo,čas 

Infinitiv,zvratná slovesa 

 Užívá správné gramatické 

tvary sloves. 

 m. aplikační 

červen Tvarosloví,pravo

pis,opakování 

Podstatná  

jména,slovesa,vyjmenovaná slova 

 Upevňuje si učební látku 

třetí třídy 

  

 

 

PŘEDMĚT:  JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 4.ročník 
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Tématická oblast Učivo    Průřezová      

témata 

        Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

    Poznámky 

Opakování  

a procvičování 

učiva 3. ročníku 

Význam slov  

Stavba slova 

Zvuková, grafická podoba slova, 

dělení hlásek. 

Druhy slov a jejich význam. Druhy 

vět. 

Lexikální pravopis. 

 Rozlišuje zvukovou  

a grafickou podobu slova, 

člení slovo na hlásky, 

slabiky. Porovnává, třídí 

druhy slov. Rozlišuje v textu 

druhy vět. 

Hv,Vv  

I-Y 

Předpona, 

předložka 

Slovní zásoba 

Lexikální pravopis, stavba slova, 

slovní zásoba.  

 Odůvodní, napíše správně  

i-y po tvrdých, měkkých 

souhláskách, i-y u známých 

vyjmenovaných slov. 

Rozliší v jednoduchých 

případech základní části 

slov.  

Vv  

Tvarosloví  

 

Slovní druhy. 

Skloňování podstatných jmen. 

 Určí slovní druhy hlavně  

u plnovýznamových slov, 

rozlišuje tvary podstatných 

jmen. 

M,Vv  

Tvarosloví Skloňování podstatných jmen.  Skloňuje podstatná jména, 

zdůvodňuje psaní i-y 

v koncovkách podstatných 

jmen. 

Vv  

Tvarosloví Skloňování podstatných jmen.  Skloňuje podstatná jména, 

zdůvodňuje psaní i-y 

v koncovkách podstatných 

jmen. 

Vv  

Tvarosloví Skloňování podstatných jmen.  Využívá znalostí správných 

tvarů u podstatných jmen  

ve svém projevu. 

Vv  

Tvarosloví Slovesa.  Užívá v mluveném  

i písemném projevu správné 

slovesné tvary, rozliší 

nespisovné a spisovné tvary. 

Tv  

Skladba Věta jednoduchá. Základní skladební 

dvojice.  

 Odliší větu jednoduchou  

od souvětí. Užívá vhodných 

spojovacích výrazů. Pokusí 

se vyhledat základní 

skladební dvojici. 

Vv  

Skladba Věta jednoduchá, souvětí. Základy 

syntaktického pravopisu. 

 Zkouší vhodně změnit větu 

jednoduchou v souvětí, 

spojovací výrazy podle 

potřeby obměňuje. Seznámí 

se se základy syntaktického 

pravopisu. 

Vv  

Procvičování 

učiva 4. ročníku 

Učivo 4. ročníku českého jazyka  

a jeho užití v každodenním životě. 
 Vypravuje, napíše text 

s použitím znalostí učiva. 

Vv  
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PŘEDMĚT:  JAZYKOVÁ VÝCHOVA  -  5. ročník 
 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

      Poznámky 

září Nauka o slově 

 

 

 

 

 

 

 

Zvuková stránka jazyka. 

 

 

 

Stavba slov: kořen, část 

předponová, část příponová . 

 

 

Předpony a předložky. 

 

OSV- 

komunikace 

 

Umí zvukově rozlišit 

hlásky,správně vyslovovat 

samohlásky, souhlásky  

a souhláskové skupiny. 

Zopakuje si ve slovech část 

předponovou, příponovou  

a kořen slova.Pozná slova 

příbuzná. 

Rozpozná předložku  

od předpony a umí je 

správně napsat.  

Zná řeč těla,řeč zvuků a slov. 

Hv, Čj motivační  

rozhovor, 

práce s vybranými 

texty, 

opakování 

říjen 

 

 

Pravopis 

 

 

 

 

Psaní i,í a y,ý uvnitř slov OSV –rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Vytvoří si dovednost správně 

psát  i,y po obojetných 

souhláskách. 

Rozvíjí své schopnosti,paměť 

a soustředění. 

Čj, Pč, Vv 

 

 

upevňování 

dovedností, 

prověřování  

vědomostí 

listopad 

 

 

Tvarosloví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tvarosloví - Slovní druhy 

 

 

 

 

Podstatná jména. 

OSV - rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov  

a využívá je v gramaticky 

správných tvarech  ve svém 

projevu. 

Umí určit mluvnické 

kategorie a využívá je 

v gramaticky správných 

tvarech a ve svém mluveném 

projevu.   

Rozvíjí své schopnosti,paměť 

a sousředění. 

Čj, Př, Člověk a 

jeho svět 

motivační  

rozhovor, 

využití  

v praxi 
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prosinec Tvarosloví 

 

 

 

 

Přídavná jména. OSV - rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 Umí rozpoznat druhy 

přídavných jmen a píše 

správné i, y koncovkách 

Rozvíjí své schopnosti,paměť 

a soustředění. 

Čj ústní prověřování, 

klasifikace 

leden Tvarosloví 

 

 

 

 

 

Zájmena. 

 

 

 

Číslovky. 

 Pozná druhy zájmen  

a využívá je v gramaticky 

správných tvarech   

a v mluveném projevu.  

Pozná tento slovní druh  

a umí ho správně napsat. 

Čj, M 

 

 

ústní prověřování, 

klasifikace, 

motivační  

rozhovor 

únor Tvarosloví 

 

 

 

 

Slovesa. 

Slovesa zvratná a nezvratná. 

Slovesné tvary jednoduché a 

složené. 

Slovesná osoba,číslo, čas 

 Pochopí zvratná slovesa jako 

významový celek. 

Umí rozlišit jednoduchý  

a složený tvar. 

Určuje osobu, číslo a čas. 

Čj nácvik dovedností, 

vysvětlování, 

motivační  

rozhovor 

 

březen Tvarosloví 

 

 

 

 

Tvary oznamovacího způsobu. 

 

 

 

 

 Osvojí si systém slovesných 

tvarů a uvědomí si rozdíl 

mezi tvary spisovnými  

a nespisovnými.Prohloubí si 

učivo o časování sloves.  

Čj zápis do sešitu, 

manipulace  

s předměty 
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duben Skladba Skladba. 

Stavba věty. 

 

Základní skladební dvojice. 

 

 

 

 

 

 

Odlišuje větu jednoduchou  

a souvětí, vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí. 

Umí vyhledat základní 

skladební dvojice a ostatní 

skladební dvojice. 

Čj, Př, Člověk a 

jeho svět 

shrnutí poznatků, 

záznam  

na tabuli  

a do  

sešitu 

 

květen Skladba Shoda přísudku s podmětem.  

 

 

Vytvoří si dovednost správně 

psát koncovky příčestí  

minulého. 

Čj využití v praxi, 

ústní prověřování, 

klasifikace 

červen Skladba 

 

 

 

 

 

 

 

 

O souvětí a jeho stavbě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV -kreativita Vypěstuje si dovednost 

zaznamenávat stavbu 

nesložitých souvětí  

značkami.Umí tvořit souvětí, 

používat spojovací výrazy   

a správně číst souvětí. 

V psaných projevech se 

naučí správně klást 

interpunkční znaménko.  

Umí pružně využívat své 

nápady. 

Čj, Př, Člověk a 

jeho svět 

ústní prověřování, 

klasifikace, 

písemné  

opakování, 

procvičování 
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PŘEDMĚT:  KOMUNIKACE A SLOH – 1. ročník         
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Předčtenářské 

období 

Smyslové vnímání. 

Rozvoj řeči. 

 

 

 

 

Dýchání. 

 

 

Říkanky a básničky. 

 

Psaní – zákl. hygien. návyky. 

OSV-rozvoj 

schopnosti 

poznávání, 

komunikace. 

Cvičí své smyslové vnímání. 

Rozvíjí řeč s využitím svých 

zkušeností, snaží se pečlivě 

vyslovovat, opravuje svou 

nesprávnou a nedbalou 

výslovnost. 

V krátkých mluv. projevech 

správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči. 

Pamatuje si a opakuje krátké 

říkanky a básničky. 

Ovládá základní hygienické 

návyky při psaní – správné 

sezení, držení psacího 

náčiní, hygiena zraku. 

Jednoduché uvolňovací 

cviky. 

Cvičí své smyslové vnímání, 

cvičí dovednost 

zapamatování. 

Na celém 1. stupni 

dbáme na 

dodržování 

mezipředmětových 

vztahů ve všech 

předmětech. 

 

Člověk a jeho svět, 

Tv 

rozvoj smyslového 

vnímání, rozvoj 

řeči, nácviky 

správného 

dýchání, nácvik 

říkadel 

 

 

 

 

 

metody vedoucí ke 

zvl. techniky 

psaní, uvolňovací 

cviky, nácviky 

hyg. Návyků 

při psaní 

říjen 

 

 

 

Výslovnost 

 

Vypravování 

Vypravování. 

 

Náprava vadné výslovnosti 

nápodobou. 

Psaní – uvolňovací cviky, prvky 

písma. 

OSV-

komunikace. 

Vypráví krátce podle svých 

zážitků a pozorování. 

Pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou výslovnost. 

Drží správně psací náčiní, 

správně sedí a zvládá 

uvolňovací cviky a prvky 

Zvládá rétoriku, různé 

komunikační dovednosti. 

Pč rozhovor, 

vypravování,  

 

 

nápodoba, nácvik 

psaní 
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listopad 

 

 

 

Tvoření otázek  

 a odpovědí 

Otázky a odpovědi. 

 

Hry s rytmem. 

 

Psaní – první písmena a slabiky. 

OSV-

kooperace, 

mezilidské 

vztahy 

Odpovídá na otázky ohledně 

svého vypravování. 

Poznává rytmus řeči, hraje 

hry na uvědomění si rytmu. 

Píše správné tvary písmen  

a číslic. 

Poznává a hodnotí názory 

jiných lidí. 

Vv otázky a odpovědi, 

řízený rozhovor, 

dialog, rytmizace,  

 

nácvik písma 

prosinec 

 

 

 

Vánoce Vánoce – vypravování. 

 

 

 

 

Besídka – recitace, dramatizace. 

 

 

 

Předčítání. 

 

Psaní – velká a malá písmena. 

OSV-

mezilidské 

vztahy, 

komunikace, 

seberegulace 

sebekontrola 

psychohygie- 

na 

 

 

 

 

 

 

MV-

multikultura-

lita 

Vypravuje o prožívání 

rodinných Vánoc, 

uvědomuje si dodržování 

tradic a zvyků, vyjadřuje se 

jasně a smysluplně. 

Pamatuje si a recituje 

básničky s ván. tematikou, 

ztvární roli v dramatizaci 

pohádky. 

Naslouchá pečlivě 

předčítanému textu. 

Nacvičuje psaní velkých  

a malých písmen, ovládá 

tvary písma.  

Reguluje vlastní jednání, 

naslouchá příběhům. 

Zná tradice různých zemí, 

rozeznává vztahy mezi skup. 

lidí. 

Vv, Člověk a jeho 

svět 

vypravování, 

rozvoj 

vyjadřování, 

poslech, 

besídka 

 

 

 

 

 

 

nácvik techniky 

psaní 

leden 

 

 

 

Rozvoj 

vyjadřování 

Posilování paměti. 

 

Rozvíjení vyjadřování. 

 

 

Psaní  - diktát, 

 

           

-  slova, věty. 

OSV-

kreativita 

Zapamatuje si předčítaný či 

vyprávěný text. 

Vyjádří své pocity 

mluveným, výtvarným či 

písemným projevem. 

Dle diktátu napíše správné 

tvary písmen. 

Ovládá psaní slabik  

a krátkých slov 

 rozvoj paměti, 

rozvoj schopností 

vyjádřit své pocity 
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s jednoduchými spoji. 

Rozvíjí svou tvořivost. 

únor Cvičení paměti Hry – intonace. 

 

 

Cvičení paměti - básničky. 

 

Opis, přepis. 

 

Diktát. 

 Volí vhodnou intonaci 

v různých situacích 

mluvčího. 

Pamatuje si středně dlouhý 

rýmovaný text. 

Opíše a přepíše správně 

velká a malá písmena, 

krátká slova. 

Píše správně dle diktátu. 

 didaktické hry, 

recitace, 

 

 

 

opis, přepis 

březen Řeč Řeč a vyjadřování. 

 

 

 

Výslovnost. 

Psaní – slova. 

OSV-

sebepojetí, 

sebepoznání 

Vyjádří srozumitelně své 

pocity z vypravování či 

četby, jasně formuluje své 

myšlenky. 

Správně vyslovuje. 

Píše správné tvary písmen  

a spojuje je ve slova, opisuje 

a přepisuje slova. 

Uvědomuje si svůj přístup   

k příběhu. 

Hv nácvik 

výslovnosti, 

dialog,  

 

 

nácvik psaní 

správných tvarů 

písmen 

duben Velikonoce Velikonoce – vypravování, říkadla, 

koledy. 

Mimoslovní komunikace. 

 

Psaní. 

OSV-

komunikace 

MV-

multikultura- 

lita 

Pamatuje si nové 

velikonoční koledy. 

Pantomimicky předvede 

např. různá povolání. 

Píše snadná a foneticky 

jasná slova dle diktátu, 

zvládá analýzu a syntézu. 

Kontroluje svůj písemný 

projev. 

Uvědomuje si rozmanitost 

komunikace – mimoslovní. 

Zná velik. Tradice jiných 

zemí. 

Člověk a jeho svět. vyprávění, rozvoj 

mimoslovní 

komunikace,  

 

rozlišení tvarů 

písma 

květen Rozvoj 

vyjadřování, 

Řeč. 

 

 Vyslovuje správně  

a srozumitelně. 

Vv poslech, 

porozumění textu 
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vypravování Porozumění textu. 

 

 

Vypravování. 

 

 

Psaní – vlastní jména, věty. 

Rozumí mluvenému slovu  

i psanému textu, chápe 

předčítaný text. 

Seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle 

nich jednoduchý příběh. 

Ovládá psaní velkých 

písmen ve jménech, napíše 

větu s velkým počátečním 

písmenem a tečkou  

na konci. 

Převádí slova a věty 

z podoby mluvené  

do podoby psané. 

 

 

 

 

 

 

zdokonalování 

techniky psaní, 

úlohy vedoucí 

k vytrvalosti 

červen 

 

 

 

Dialogy Naslouchání a dialog (celý ročník). 

 

 

Mluvený projev. 

 

 

 

Psaní. 

OSV-

komunikace, 

mezilidské 

vztahy, 

psychohyg. 

Dovede naslouchat 

partnerovi a vede s ním 

vyrovnaný dialog.  

Zvládá techniku mluveného 

projevu, správně dýchá. 

Srozumitelně se vyjadřuje, 

správně vyslovuje. 

Opisuje, přepisuje kratší 

text, vytváří základ svého 

rukopisu, dodržuje čitelnost 

a úhlednost a celkovou 

úpravu pís. projevu. 

Ovládá hygienické  

a pracovní návyky při psaní. 

Komunikuje, ovládá svou 

vnitřní hygienu. 

Vv dialog, 

naslouchání, 

nácvik mluveného 

projevu 

 

 

 

nácvik techniky 

psaní, opis, přepis 
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PŘEDMĚT: KOMUNIKACE A SLOH - 2.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

  Poznámky 

září 

 

 

 

Pravidla 

společenského 

chování 

Oslovení. Pozdrav. Prosba.       

Poděkování 

 

 

 

 

Dokončení prvopočátečního čtení. 

Přechod od vázaného slabikování 

k plynulému čtení.  

Psaní – základní hygienické návyky. 

 

 Umí pravidla společenského 

chování, formy 

společenského styku a umí 

je použít v krátkých 

mluvených projevech  

a scénkách.  

Plynule čte s porozuměním 

texty přiměřeného rozsahu  

a náročnosti.  

Ovládá základní hygienické 

návyky.  

Člověk a jeho svět. dialog,práce 

s chybou 

říjen  

 

 

 

Telefonujeme Telefonický rozhovor. 

 

Vyprávění podle osnovy, pořádek vět.  

 

Plynulé čtení krátkých vět  

a jednoduchých textů. Dýchání. 

 

 

 

Psaní-písmena,slova 

OSV-sociální 

rozvoj, 

komunikace 

(průběžně) 

Vede správně dialog, 

telefonický rozhovor. 

Cvičí se schopnosti 

vypravovat.  

Pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost. 

Správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči. 

Dbá na úhledný a čitelný 

projev. 

Dovede verbálně i 

neverbálně vyjádřit své 

myšlenky. 

 práce ve dvojici, 

dramatizace 

listopad Vypravování Psaní krátkých pozdravů.  Umí sestavit Vv dramatizace, 
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podle osnovy Vyprávění podle obrázkové osnovy. 

 

 

 

 

Samostatné činnosti žáků k přečteným 

textům – čtení s porozuměním. 

 

 

 

Psaní – písmena, slova 

blahopřání,pozdrav a napsat 

adresu.Umí uspořádat 

obrázky v osnově podle 

posloupnosti děje a umí 

souvisle vypravovat. 

Čte s porozuměním. Vyjádří 

své pocity k přečtenému 

textu. Na základě vlastních 

zážitků vytvoří krátký 

mluvený projev.  

Píše správné tvary písmen.  

samostatná práce 

prosinec  

 

 

 

Vánoční přání Vyprávění podle vlastního prožitku. 

Novoroční přání. 

 

 

Čtení předložkových výrazů. 

 

 

Psaní – Novoroční přání.  

MV-kulturní 

diference  

(průběžně) 

Na základě vlastních zážitků 

vytvoří krátký mluvený 

projev. Umí sestavit 

novoroční přání.  

Čte se správnou vazbou 

předložkové výrazy. 

Nacvičuje výrazné čtení.  

Dbá na úhlednost písemného 

projevu.  

Respektuje zvláštnost 

různých kultur. 

Člověk a jeho svět, 

Vv  

dialog,beseda 

leden 

 

 

 

 

Vypravování  

prožitku 

Dokončení příběhu, dramatizace 

různých prožitků a situací.  

Přísloví o zdraví.  

Samostatné činnosti  v hodinách čtení. 

 

Psaní – písmena, slova.  

 Vyjadřuje se ústně  

a písemně. Zvládá krátké 

souvislé projevy.  

Vyjádří své pocity 

mluveným písemným, 

výtvarným projevem.  

Správně spojuje písmena  

i slabiky.  

 soutěž,samostatná 

práce 

únor 

 

 

 

Pravidla chování Slušné chování – různé pozdravy  

a přání. 

 

 

Čteme správně, plynule  

a s porozuměním věty a přiměřeně 

 Volí vhodné verbální  

a neverbální prostředky řeči 

v běžných školních  

i mimoškolních situacích. 

Rozliší  podstatné  

a okrajové informace v textu 

Člověk a jeho svět. práce s chybou, 

tvořivá hra 
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dlouhé články. 

 

Psaní – písmena, číslice a věty. 

vhodném pro daný věk. 

Podstatné informace 

zaznamená. 

Píše správné tvary písmen  

a číslic.  

březen  

 

 

 

Velikonoce Velikonoce – velikonoční 

pozdrav.Vyprávění podle vlastního 

zážitku.  

 

 

 

Jaro v literatuře – hádanky, říkanky, 

básně.  

 

Psaní – pohled a adresa. 

 Napíše věcně i formálně 

správně jednoduché sdělení. 

Na základě vlastních zážitků 

vytvoří krátký mluvený 

projev.  

Snaží se pečlivě vyslovovat 

a recitovat. Vymýšlí slovní 

hříčky a rýmované veršíky. 

Dbá na úhlednost a čitelnost 

písemného projevu.  

Vv,  Člověk a jeho 

svět, Hv 

projekt,beseda, 

práce s textem, 

soutěže  

duben  

 

 

 

Popis pracovního 

postupu 

Popis přípravy jednoduchého pokrmu. 

 

Tiché čtení s porozuměním 

jednoduchých pokynů. 

Psaní – slova, věty.  

 Umí uspořádat věty podle 

pracovního postupu.  

Porozumí pokynům 

přiměřené složitosti.  

Kontroluje vlastní písemný 

projev.  

 samostatná  

a skupinová práce, 

práce s chybou 

květen  

 

 

 

Vypravování Vyprávění o mamince podle osnovy.  

 

 

Správné čtení slov s předložkami. 

Přirozená intonace při čtení vět.  

Psaní velkých písmen v místních 

názvech. 

 Sestaví osnovu vyprávění  

a na jejím základě vytvoří 

krátký mluvený projev.  

Dbá na správnou výslovnost 

a intonaci čteného textu.  

Uvědomí si psaní velkých 

písmen v místních názvech.  

 dialog,samostatná 

práce 

červen 

 

 

 

Prázdniny Těšíme se na prázdniny – vyprávění. 

 

Správné plynulé čtení s porozuměním.  

Vzájemné představení nejlepších prací 

z průběhu školního roku. 

 

Vytváření listů o květinách.  

 Vypráví podle vlastních 

zážitků.  

Čte krátké, přiměřeně 

obtížné texty. Předvede své 

práce prováděné při plnění 

úkolů z Čítanky.  

Tvoří jednoduché zápisy  

o květinách s kresbami. 

 dramatizace, 

vyprávění 
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PŘEDMĚT:  KOMUNIKACE A SLOH - 3.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Vypravování 

prožitku 

Popis 

Vypravování prožitku. 

Popis osoby podle osnovy 

 

 V krátkých mluvených 

projevech správně dýchá  

a volí vhodné tempo řeči. 

Píše správné tvary malých 

písmen. 

 monologická m. 

říjen 

 

 

Adresa Vypravování,nadpis,psaní adresy  

 

 

Čtení krátkých textů. 

 Vypráví jednoduchý příběh 

– vlastní zážitekUmí napsat 

adresu podle daných 

kriterií,samostatně napíše 

pohlednici.. 

Píše správné tvary 

probíraných písmen. 

Plynule a s porozuměním 

čte texty přiměřeného 

rozsahu  a náročnosti. 

 vrstevnické 

vyučování 

listopad 

 

 

 

Rozhovor Rozhovor OSV - 

komunikace 

Respektuje základní 

komunikační pravidla  

v rozhovoru. 

Píše správně jednoduchá 

sdělení. 

Rozvíjí základní dovednosti 

dobré komunikace a k tomu 

příslušné vědomosti. 

 situační metoda 
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prosinec Popis Vyprávění podle osnovy 

Sváteční blahopřání 

 Reprodukuje příběh podle 

osnovy společně sestavené. 

Známý text čte s přednesem. 

Napíše vánoční blahopřání. 

Vv, Pč m.názorně 

demonstrační 

leden 

 

 

Popis Popis předmětu.  Popíše vánoční dárek. 

Na základě vlastních zážitků 

tvoří krátký mluvený projev. 

Snaží se o výrazné čtení. 

  

únor Telefonujeme Telefonický rozhovor  Umí začít a končit 

telefonický rozhovor,zná 

důležitá telefonní,ví kde je 

má hledat. 

Čte správně slova 

s předložkami. 

Správně napojuje písmena. 

Efektivně komunikuje, 

relaxuje, hodnotí sebe 

samého. 

  

březen 

 

 

 

 

Popis .Popis obrázku,sestavení osnovy  Vhodnými výrazovými 

prostředky popíše 

zvíře,samostatně sestaví 

osnovu. 

Porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům 

přiměřené složitosti. 

Píše správné tvary 

číslic.Umí zapsat čísla  

do 1000. 

M  

duben Píšeme dopis Dopis (kamarádovi).  Umí napsat 

dopis,oslovení,rozloučení,fo

rma dopisu. 

Sestaví seznam věcí  

a zájmové činnosti na školu 

M, Člověk a jeho 

svět 

m.dialogická 
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v přírodě. 

květen 

 

Pozvánka Vyprávění podle obrázku.Pozvánka.  Napíše pozvánku na oslavu. 

Kontroluje vlastní písemný 

projev. 

Vypráví jednoduchý 

příběh,pohádku používá i 

souvětí. 

Vv instruktáž  

červen Opakování Souhrnné opakování učiva  Píšeme pohled,dopis,seznam 

věcí na tábor,prázdniny. 

  

 
 

PŘEDMĚT:  KOMUNIKACE A SLOH  - 4.ročník 
 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Vypravování 

prožitku 

 

 

Čtení 

 

Mluvený projev 

Písemný projev 

MV-lidské 

vztahy 

Čte se správným přízvukem 

a intonací. 

Vypravuje o svém zážitku. 

Dovede písemně vyjádřit   

vzkaz.                                   

Pozná  odlišné sociokulturní 

skupiny, jiné jazyky . 

 vypravování 

říjen 

 

 

Podzim 

 

 

 

 

Čtení 

 

Mluvený projev 

Písemný projev 

OSV - Čte s porozuměním   

přiměřeně náročné texty. 

Reprodukuje obsah textu. 

Zapisuje úhledně text  

do sešitu.                                

Cvičí pozornost  

a soustředěnost  .                                                   

 reprodukce 

listopad 

 

 

 

Popis 

Adresa 

 

 

 

Čtení 

 

 

Mluvený projev 

 

Písemný projev  

MV- etnický 

původ 

Orientuje se v .textu  

a vyhledává důležité 

informace.  

Procvičuje popis předmětů  

a postav.  

Píše úhledně a zachovává  

 skupinová  

práce                     
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úpravu adresy a dopisu. 

Reflektuje vlastní 

sociokulturní prostředí. 
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prosinec Přání 

 

Čtení 

 

Mluvený projev 

Písemný projev 

MV -  Rozlišuje podstatné  

informace v textu.   

Sestavuje blahopřání. 

Utvrzuje techniku psaní.  

Pozná tradice jiných etnik. 

Vv, Pč individuální práce 

leden 

 

Zima 

Vypravování 

 

 

 

 

 

Čtení 

 

Mluvený projev 

 

 

Písemný projev 

MV-  Tichým čtením porozumí  

a  orientuje se v textu. 

Zachovává posloupnost děje 

pokouší se o vlastní  

vypravování. 

Vypisuje údaje z naučné  

literatury, uchovává  

přehlednost.                     

Toleruje kulturu jiných 

etnik. 

 vypravování 

únor Masky 

 

 

 

 

 

Čtení 

 

Mluvený projev 

 

Písemný projev 

OSV- 

komunikace 

Plynule čte daný i vlastní  

text. 

Plynule čte daný i vlastní  

text. 

Udržuje úhledný, čitelný  

a plynulý písemný projev     

Učí se ovládat mluvený 

projev a řeč těla 

 srovnávání 

březen 

 

 

 

 

Jaro Čtení 

 

Mluvený projev 

Písemný projev 

MV 

 

 

 

 

Volí náležitou intonaci, 

frázování a tempo. 

Vypravuje slohové zážitky. 

Snaží se o bezchybný přepis 

a  opis textu.            

Uplatňuje své i cizí postoje  

v mluveném i psaném 

projevu.. 

 individuální práce 

duben Dialogy Čtení 

 

 

Mluvený projev 

Písemný projev 

  

 

 

 

 

Orientuje se v naučném 

textu a využívá důležité   

informace. 

Vede zdvořilý dialog. 

Pokouší se písemně  

 vysvětlení 
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  zaznamenat vlastní literární  

pokusy.  

květen 

 

Telefonujeme 

 

 

 

Úřední 

tiskopisy 

Čtení 

 

 

Mluvený projev 

 

 

Písemný projev 

OSV- 

psychohygiena 

Rozliší řeč postavy  

a vypravěče při výrazném  

čtení. 

Učí se vést formálně  

a obsahově správný dialog 

telefonování. 

Umí vyplnit úřední  

tiskopisy.                          

Učí se hledat pomoc  

při potížích při zpacování 

úkolu. 

Vv rozhovor 

červen Léto Čtení 

Mluvený projev 

 

Písemný projev 

 

OSV- 

sebepoznání 

Utvrzuje si techniku čtení. 

K vyjádření řeči používá  

přiměřenou mimiku a gesta. 

Opisuje, přepisuje a vytváří  

krátké texty správné  

po  stránce obsahové  

a formální.                  

Uvědomuje si své tělo, 

temperament,postoje.  

 dramatizace 
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PŘEDMĚT:  KOMUNIKACE A SLOH  - 5.ročník 

 
 

Měsíc 

Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Prožitky Čtení 

 

Naslouchání 

 

 

Písemný projev 

MV –etnický 

původ 

 

Čte s porozuměním  

přiměřeně náročné texty. 

Procvičuje pravidla a formy  

různých dialogů a vede  

rozhovor na zadané téma. 

Dodržuje správné hygienické 

návyky – sezení, psaní. 

Zná různé etnické skupiny. 

Př, Člověk a jeho 

svět 

 

procvičování, 

rozhovor, 

praktické  

procvičování 

říjen Píšeme dopis Čtení 

 

Mluvený projev 

 

 

 

Písemný projev 

OSV -

kreativita 

Procvičuje tiché čtení  

s porozuměním. 

procvičuje techniky  

mluveného projevu  

a procvičuje žánry 

písemného 

projevu . 

Umí pružně využívat svých 

nápadů a originality.Má 

schopnost pro realitu. 

Čj práce  

s tištěným  textem, 

písemné   

procvičování 
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listopad 

 

 

 

Učíme se jak se 

učit 

Čtení 

 

 

Naslouchání  

 

Mluvený projev 

 

 

Písemný projev 

OSV-kreativita Orientuje se v textu  

a vyhledá a zaznamená  

důležité  informace. 

Procvičuje soustředěné  

naslouchání. 

Pracuje s různými  

komunikačními žánry a vidí  

věci z různých úhlů. 

Utvrzuje si  techniku psaní – 

čitelnost , úhlednost. 

Umí pružně využívat svých 

nápadů a originality.Má 

schopnost pro realitu. 

Př, Člověk a jeho 

svět, Čj 

práce  

s textem, 

vyvozování  

poznatků, 

praktické  

dovednosti 
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prosinec Učíme se jak se 

učit 

Čtení 

 

Naslouchání 

 

 

Mluvený projev  

 

Písemný projev 

OSV –rozvoj 

schopností 

poznání 

Rozlišuje  podstatné  

a okrajové informace v textu. 

Procvičuje pozorné    

naslouchání ,pozornost  

a soustředění. 

Vede dialog na základě  

obrazového materiálu. 

Procvičuje žánry písemného 

projevu . 

Pružně využívá svých 

nápadů.. 

Př, Člověk a jeho 

svět, Čj 

shrnutí  

poznatků, 

motivační  

rozhovor 

 

 

leden Zima, počasí Čtení 

 

 

 

Mluvený projev 

 

Písemný projev 

OSV –rozvoj 

schopností 

poznání 

 

Posuzuje úplnost či  

neúplnost jednoduchého  

textu, podle získaných  

informací. 

Pracuje s různými  

komunikačními žánry. 

Procvičuje žánry písemného 

projevu a píše správně  

po stránce obsahové  

a formální. 

Pružně využívá svých 

nápadů.. 

Čj, Tv správné  

vedení  

rozhovoru, 

záznam  

do sešitu 

únor Masopust Čtení 

 

Písemný projev 

 

Mluvený projev 

MV -

komunikace 

Volí při čtení náležitou  

intonaci , přízvuk a tempo . 

Utvrzuje si  techniku psaní – 

přehledný písemný projev. 

Umí střídat roli mluvčího  

a posluchače  a umí přijmout 

jeho názor. 

Spolupráce s jinými lidmi. 

Hv, Tv, Čj rozhovor, 

písemné  utvrzení  

učiva 

březen 

 

 

 

Jaro Čtení 

  

Naslouchání 

 

Mluvený projev 

MV -lidské 

vztahy 

Procvičuje techniku  tichého 

čtení s porozuměním. 

Procvičuje naslouchání  

a kontakt s jinou osobou. 

Má zdvořilé vystupování. 

Čj, Př, Člověk a 

jeho svět 

tiché čtení  

a porozumění  

textu, 

řešení  

problémů 
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Je tolerantní ve vztahu  

ke skupině. 

duben Člověk a září Čtení 

 

 

Mluvený projev 

 

Písemný projev 

MV -lidské 

vztahy 

 

 

Učí se  používat čtení jako  

zdroj informací a přijímat  

odlišnosti  mezi lidmi. 

Umí střídat roli mluvčího  

a posluchače . 

Utvrzuje si  techniku psaní –  

formální úprava textu. 

Dokáže se orientovat 

v rodinných vztazích. 

Př, Člověk a jeho 

svět, Čj 

vyvození  

poznatků, 

rozhovor, 

nácvik  

dovedností 

květen Dorozumívání 

beze slov 

Čtení 

 

Písemný projev 

 

 

Mluvený projev 

OSV- 

seberegulace a 

sebeorganizace 

 

Reprodukuje obsah textu 

a zapamatuje si důležitá 

fakta. 

Procvičuje žánry písemného 

projevu a píše správně po  

stránce obsahové a formální. 

Používá mimiku a gesta  

k vyjádření řeči . 

Cvičí sebekontrolu. 

Př, Člověk a jeho 

svět 

 

 

 

 

 

vedení  

rozhovoru, 

nácvik  

dovedností, 

neverbální  

komunikace 

červen Dopravní 

prostředek 

Čtení 

 

 

 

Mluvený projev 

 

Písemný projev 

MV -etnický 

původ 

 

Orientuje se v naučných  

textech přiměřených k jeho  

věku, týkajících se   

etnických skupin. 

Procvičuje naslouchání  

a kontakt s jinou osobou. 

Procvičuje žánry písemného 

projevu a píše správně  

po stránce obsahové a 

formální. 

Rozumí problematice 

postavení národnostních 

menšin. 

Př, Člověk a jeho 

svět, Čj 

paměťová  

reprodukce, 

shrnutí a  

upevnění 

poznatků  
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PŘEDMĚT:  LITERATURA– 1. ročník  
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Předčtenářské 

období 

Říkadla. 

 

 

 

Básničky k začátku škol. docházky. 

OSV-

komunikace. 

Využívá své znalosti 

z předškolního období. 

Zná říkadla, hádanky, 

rozpočitadla, přednáší je. 

Opakuje a učí se zpaměti. 

Poznává řeč těla. 

Na celém 1. stupni 

využíváme  

ve všech 

předmětech 

mezipř. Vztahy, 

nabízí se jich 

široké spektrum 

pro každodenní 

využití. 

Učivo prostupuje 

učivem všech 

vzdělávacích 

oblastí. 

Člověk a jeho svět. 

nácvik říkadel, 

zapamatování si 

textu, dialog 

říjen 

 

 

 

Říkadla Pohádky – předčítání, poslech. 

 

Dramatizace jednoduchých 

pohádek. 

Večerníčky. 

Hry s rytmem. 

OSV-

mezilidské 

vztahy. 

MV-

multikulturalita

. 

Poslouchá a vypráví 

pohádku. 

Dramatizuje. 

Odpovídá na otázky.  

Hraje hry, zvýrazňuje 

rytmus. 

Poznává vztahy mezi lidmi, 

různé povahové rysy. 

Zná charakt. rysy chování 

různých národností. 

Hv poslech, 

dramatice, 

pohybové hry 

listopad 

 

 

 

Pohádky Lidové pohádky. 

 

 

 

OSV-

komunikace, 

mezilidské 

vztahy. 

Aktivně se účastní 

dramatizace.  

Poznává postavy a hodnotí 

jejich vlastnosti, rozeznává 

Vv dramatizace, 

diskuse  

o problému, 

hodnocení postav, 
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Slovní hříčky – podzim. 

 

Motivační pohádky k písmenům. 

dobro a zlo. 

Vymýšlí slovní hříčky  

a rýmované veršíčky. 

Vyhledává hlásky  

a písmena. 

Pamatuje si základní 

dějovou linii příběhu. 

Respektuje názory  

a vlastnosti jiných lidí 

vyhledávání 

prosinec 

 

 

 

Vánoce Básničky – Vánoce, zima. 

 

 

Články – Mikuláš, Vánoce. 

 

Pohádky – ilustrace. 

 

OSV-

komunikace. 

MV- kulturní 

diference. 

Procvičuje svou paměť – 

celoročně. 

Přednáší. 

Poslouchá příběhy, vypráví 

a kreslí k nim obrázky. 

Seznamuje se s funkcí 

ilustrace a s některými 

dětskými ilustrátory. 

Komunikuje ve skupině. 

Zná tradice jiných zemí.. 

Vv, Člověk a jeho 

svět. 

nácvik přednesu, 

rozvoj paměti, 

poslech, výtvarné 

ztvárnění 

leden 

 

 

 

Zima Hádanky a slovní hříčky. 

 

Další pohádky. 

 

 

 

Intonace. 

 

OSV-

kooperace, 

kreativita 

Hádá, odpovídá na otázky 

k přečtenému textu. 

Kreslí, vypravuje, hodnotí 

chování a vlastnosti postav. 

Naslouchá, pamatuje si 

konkrétní údaje. 

Vyjádří pocity z četby 

pohybem, spisovnou 

češtinou. 

Tvoří hádanky a kvízy, 

spolupracuje ve skupině. 

Vv, Pč, Tv hádanky, kvízy, 

řízený dialog, 

vyjádření pocitů 

pohybem 

únor 

 

 

 

Časopisy Dětské časopisy. 

 

 

 

Hry s rýmy. 

OSV-hodnoty, 

postoje. 

Seznamuje se s dětskými 

časopisy, vyhledává 

písmena, obrázky, články  

na dané téma. 

Rozeznává rýmy. 

Rozvíjí své soc. cítění. 

Pč využití časopisů, 

třídění, 

vyhledávání 
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březen Velikonoce Básně a říkadla – paměť. 

Velikonoce – koledy a říkadla. 

Rýmované pohádky. 

Dramatizace s maňásky. 

Improvizace. 

MV-kulturní 

diference. 

OSV-

komunikace, 

kooperace. 

Pamatuje si a přednáší 

středně dlouhé básničky  

a pohádky. 

Hraje maňáskové divadlo, 

improvizuje, vymýšlí 

příběhy. 

Zná tradice a zvyky jiných 

zemí. 

Komunikuje, vede řízený 

rozhovor.  

Člověk a jeho svět, 

Tv 

rytmizace, rozvoj 

paměti, přednes, 

dramatizace, skup. 

práce 

duben Jaro Četba a televize. 

 

 

 

 

Jaro v literatuře pro děti – 

spisovatel, ilustrátor. 

OSV-

psychohygiena. 

Porovnává čtený příběh  

a příběh viděný v televizi či 

kině. 

Vyjadřuje své individuální 

pocity z četby. 

Seznamuje se s dalšími 

spisovateli a 

ilustrátory.dětské knihy. 

Ilustruje příběhy s děts. 

tematikou. 

Uvědomuje si svůj postoj 

k danému příběhu. 

Vv práce s knihou, 

rozvoj schopnosti 

diskutovat o 

problému, ilustrace 

květen Příběhy o dětech Básně a příběhy pro děti a o dětech. OSV-

kooperace, 

psychohygiena, 

mezilidské 

vztahy. 

MV-

multikulturalita

. 

Vypravuje, hodnotí. 

Orientuje se ve Slabikáři, 

v textu. 

Čte a přednáší zpaměti  

ve vhodném frázování  

a tempu literární texty 

přiměřené věku. 

Hodnotí postoje lidí a svůj 

přístup k problému. 

Zná vztahy mezi kulturami, 

zná život dětí v jiných 

zemích. 

 úlohy řešíci 

mezilidské vztahy, 

orientace v textu, 

vypravování, 

hodnocení, 

přednes 

červen 

 

Dětské knihy Články z konce Slabikáře. 

Rýmované pohádky. 

OSV- 

kreativita. 

Čte, vypravuje, dramatizuje. 

Zná jména alespoň tří 

Tv, Pč, Hv vypravování, 

výstavka, 
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Výstava dětských knih. MV-

multikulturalita

. 

dětských spisovatelů. 

Pracuje tvořivě s textem 

podle pokynů učitele 

přiměřeně svým 

schopnostem. 

Tvoří a vymýšlí vlastní 

příběhy. 

Chápe význam cizího jazyka 

jako nástroje porozumění. 

dramatizace, práce 

s textem 

 

 PŘEDMĚT:  LITERATURA  – 2.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezov

á témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Podzim Podzimní témata – říkadla, 

pranostiky, pořekadla, hádanky. 

MV-

kultur. 

Šiferen., 

lidské 

vztahy, 

etnický 

původ 

(průběž.) 

Zná říkadla, hádanky, 

rozpočitadla a přednáší je. 

Opakuje a učí se je zpaměti. 

Zná zvláštnosti různých 

kultur.Rozvíjí a prohlubuje 

lidské vztahy. 

Hv dialog 

říjen  

 

 

Podzim Pohádky. Vyprávění pohádky 

podle obrázkové osnovy. Prvky 

dramatické výchovy. Hry.  

 Čte a vypráví pohádku podle 

obrázkové osnovy. 

Dramatizuje. 

 dramatizace,hra 

listopad 

 

 

 

Podzim Lidová poezie- verš, rým. Básně  

o podzimu. Bajka 

 Pozná verš, rým. Tvoří rýmy. 

Přednáší básně zpaměti. Pozná 

kladné  

a záporné vlastnosti postav 

v bajce. 

Vv skupinová  

a samostatná práce 

prosinec  

 

 

 

Zima Básničky – Vánoce, zima. 

Články – Vánoce, zima 

Besídka 

 Procvičuje mechanickou 

paměť, recituje básně. 

Poslouchá příběhy, vypráví  

a dokončuje děj příběhu.  

Dramatizuje, recituje, zpívá.  

Člověk a jeho svět, 

Hv 

projekt,besídka, 

beseda 
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leden 

 

 

Zima Hádanky a slovní hříčky. 

Pranostiky. Lidové pohádky. 

Dramatizace.  

 Ví, co je lidová pohádka. 

Vypráví lidové pohádky. 

Dramatizuje. 

 dramatizace,soutěže, 

kvízy 

únor 

 

 

Zima Knihy pro děti.   Seznámí spolužáky s přečtenou 

knihou, doporučí knihy 

spolužákovi.  

Vv,  Pč beseda.dramatizace 

březen  

 

 

Jaro Návštěva knihovny. Práce s knihou 

– vyhledávání textů potřebných 

pro splnění vybraného úkolu.  

 Porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené 

složitosti. 

 návštěva knihovny, 

samostatná práce 

duben  Jaro Spojování obsahu textu s ilustrací. 

ilustrace v čítance, známí malíři.  

 Seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnost. Pozná nejznámější 

ilustrátory dětských knih. 

Vv  beseda,kvízy 

květen  

 

Jaro Ondřej Sekora a Václav Čtvrtek 

v dětské literatuře. 

 Zná několik knížek vybraných 

spisovatelů. Seznámí děti 

s dalšími díly těchto autorů. 

 beseda, 

skupinová práce 

červen 

 

Léto Výstava knih a ilustrací. 

Mimočítanková četba.  

OSV-

sociální 

rozvoj, 

mezilids. 

vztahy 

Přinese a vystaví dětské knihy.  

Poznává a hodnotí chování 

literárních postav. 

 výstava 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PŘEDMĚT:  LITERATURA  – 3.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Podzim Beseda o knihách. 

Výběr lireratury dle zájmů. 

MV – kulturní 

diference, 

lidské vztahy 

Společně se třídou navštíví 

knihovnu.volí vhodné druhy 

četby. 

Zná i cizí literaturu. 

Člověk a jeho svět beseda 

říjen 

 

Podzim Poslech. 

Opakované čtení. 

 Vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu. 

 rozhovor 
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 Čte známý text plynule   

ve vhodném frázování  

a tempu. 

listopad 

 

Podzim Tiché čtení.  Vyjádří obsah přečteného 

textu ilustrací. 

Vv grafická  

a výtvarná 

činnost 

prosinec Zima Pohádka.  Odlišuje pohádku  

od ostatních vyprávění. 

Dokončí smyšlenou 

pohádku. 

Vv motivační m. 

leden 

 

Zima Práce s textem.  Orientuje se v textu podle 

svých schopností 

 m. samostatné 

práce 

únor Zima Literatura různých žánrů. 

Dětské časopisy. 

 Rozlišuje literární žánry – 

próza, verše, bajky, pohádky. 

Objasňuje význam 

neznámých slov a slovních 

spojení. 

Člověk a jeho svět m. 

problémové 

březen 

 

Jaro Čtení, práce s textem. 

Reprodukce. 

 Pracuje tvořivě s literárním 

textem dle pokynů. 

 reproduktivní 

m. 

duben Jaro Výrazné čtení.  Přednáší zpaměti  

ve vhodném frázování  

a tempu literární texty 

přiměřené věku. 

  

květen 

 

Jaro Verše, doplňování rýmů. Přednes.  Pokusí se složit čtyřverší.   

červen Léto Beseda o dětské literatuře  

a ilustracích. 

MV – kulturní 

diference, 

poznávání 

vlastní kultury 

Zná nejméně 5 autorů 

dětských knih a 3 ilustrátory. 

Vypráví a zná se s kulturou 

různých etnik. 

Vv beseda  
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PŘEDMĚT:   LITERATURA -  4.ročník 
 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Konec prázdnin 

 

 

 

 

Poslech literárního textu 

 

Čtení    

 

 

Tvořivé činnosti                    

OSV- 

osobnostní 

rozvoj 

Vyslechne text a odpovídá    

na otázky týkající se textu.  

Hovoří o přečtené knize  

a  pokouší se vytvořit na ni  

názor.  

Vyjadřuje se k ilustraci,  

vytváří vlastní ilustraci. 

Pokouší se své nápady 

dotáhnout do reality. 

Vv poslech   

říjen 

 

 

Podzim 

 

 

 

 

Čtení 

 

 

 

Tvořivé činnosti 

 Přečte a reprodukuje text. 

Všímá se různých typů lite- 

rárních hrdinů a pokouší se  

hodnotit jejich chování.  

Přednese báseň se správným 

frázováním a přízvukem. 

Člověk a jeho svět beseda 

listopad 

 

 

 

Domov a vlast 

 

 

 

 

 

Základy literární teorie  

 

Poslech textu 

 

Tvořivé činnosti 

OSV- 

seberealizace 

Odliší poezii od prózy,  

 rozeznává různé lit.žánry. 

Vyjadřuje postoj k obsahu  

textu. 

Pokouší se o vlastní literární 

tvorbu a tvoří nadpisy,  

rýmy a ukončení.             

Učí se plánovat řešení úkolu. 

 výklad 
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prosinec Kouzlo Vánoc 

 

Tvořivé činnosti 

 

Čtení 

 

Poslech k textu 

MV Přednese báseň, doplní ji  

pohybem a gesty. 

Vyjadřuje vlastní vztah  

k textu. 

Rozlišuje různé typy           

uměleckých textů .    

Zná tradice jiných kultur. 

 literární 

pásmo 

leden 

 

Zima 

Svět her 

 

 

Čtení 

 

Základy literární teorie 

 Reprodukuje text,dotváří ho, 

obměňuje ho.  

Rozlišuje krásnou  

a umělecko naučnou  

literaturu. 

 výstavka 

únor Člověk a čas 

 

 

 

Čtení 

 

 

Tvořivé činnosti 

 

OSV- 

kreativita  

Sleduje členění literárních  

textů, vyhledává okrasná 

pojmenování.   

Pokouší se o vlastní literární 

text na dané téma .        

Rozvíjí schopnost vidět věci 

jinak, v souvislostech. 

 experiment 

březen 

 

 

 

 

Jaro 

 

 

Čtení 

 

Tvořivé činnosti a poslech textu 

 

 

 Hovoří o oblíbené knize,  

ilustraci a hrdinech. 

Pokouší se o dramatický  

dialog na základě četby  

a poslechu.     

Hv beseda 

duben Velikonoce Tvořivé činnosti 

Čtení 

 

OSV- 

sebepoznání 

 

 

Recituje s citovým zaujetím. 

Přednáší úryvky z prózy, 

vyhledává působivá  

vyjádření.                          

Učí se hledat vztah k sobě 

samému. 

 literární 

pásmo 

květen 

 

Kouzla a čáry Tvořivé činnosti 

 

Čtení 

 

Základy literární teorie 

MV 

 

 

 

Pokouší se dotvářet neúplné 

literární texty. 

Uvědomuje si a respektuje 

členění čtených textů.  

Zná významné spisovatele. 

Zná literární hodnoty jiných 

Člověk a jeho svět výklad 
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etnik. 

červen Výprava za 

dobrodružs-

tvím 

Základy literární teorie 

 

 

Tvořivé činnosti 

 

Čtení 

 

MV- kulturní 

diferenciace, 

lidské vztahy 

Pohovoří o filmových,  

televizních a divadelních 

pořadech.  

Dramatizuje jednoduché  

výjevy ze života i četby. 

Porovnává různé texty  

se stejnou tematikou. 

Respektuje zvláštnosti etnik. 

 divadelní nebo 

filmové 

představení 
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PŘEDMĚT:  LITERATURA -  5.ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Naše vlast Poslech literárního textu 

 

Zážitkové čtení 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

 

 Poslechne si úryvek vyjádří   

své dojmy. 

Přečte si text a vypráví ho. 

Sehraje scénku na dané 

téma. 

Př, Člověk a jeho  

svět, Čj, Vv 

využití  

v praxi, 

přednes textu 

říjen 

 

Svět dívek a 

chlapců 

Základy literární teorie 

 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

 

Zážitkové čtení 

 

OSV-

sebepoznání a 

sebepojetí 

 

Osvojuje si základní literární 

pojmy. 

Připraví a nacvičí ukázku  

z běžného života. 

Přečte text a vytváří k němu 

otázky. 

Má vztah k sobě samému  

a ostatním. 

Př, Člověk a jeho 

svět, Čj 

vyvozování  

poznatků, 

manipulace  

s předmětem 

 

 

listopad 

 

Fantazie  Zážitkové čtení 

  

 

Poslech literárního textu 

 

Základy literární teorie 

MV – lidské 

vztahy 

Přečte a reprodukuje text. 

Odpovídat na otázky, které  

se týkají  daného textu.,řekne 

svůj názor na věc a navrhne 

způsob řešení. 

Rozlišuje podstatné  

a  nepodstatné informace  

v čteném textu. 

Osvojuje si základní literární 

pojmy. 

Chápe a respektuje různost 

lidí. 

Př, Člověk a jeho  

svět, Čj, Pč 

shrnutí  

poznatků, 

vyvození  

poznatků 
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prosinec Kouzlo Vánoc Zážitkové čtení 

 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

 

Poslech literárního textu 

 

OSV –rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Volně reprodukuje přečtený  

text. 

Nacvičí scénku s časovým  

dějem . 

Rozlišuje různé typy  

uměleckých textů. 

Žák je pozorný,soustředěný, 

dovede si zapamatovat. 

Př, Vl, Čj, Pč, Vv práce  

s vybranými  

texty, 

beseda 

leden Nový rok Zážitkové čtení 

 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

 

Základy literární teorie 

OSV –rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Volně reprodukuje text podle 

svých schopností. 

Přednese báseň , úryvek  

z prózy 

Osvojuje si základní literární 

druhy a žánry. 

Žák je pozorný,soustředěný, 

dovede si zapamatovat. 

Př, Vl, Čj, Pč reprodukce  

textu, 

analyticko -   

syntetický  

rozhovor 

 

únor Vesmír  Zážitkové čtení 

 

 

Základy literární teorie 

 

Poslech literárního textu 

 

OSV –rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Reprodukuje obsah sdělení  

a zapamatuje si z něj 

podstatná fakta. 

Osvojuje si základní literární 

pojmy. 

Volně reprodukuje text podle 

svých schopností . 

Žák je pozorný,soustředěný, 

dovede si zapamatovat. 

Př,Vl, Čj,Vv shrnutí  

poznatků, 

motivační  

rozhovor, 

práce  

s stištěným  

textem 

březen 

 

 

 

Dobrodružství Zážitkové čtení 

 

Základy literární teorie 

 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

OSV –rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Vyjádří dojmy z přečteného 

textu a zaznamená je. 

Osvojuje si základní literární 

druhy a žánry. 

Pohovoří  o shlédnutém  

filmu a přečtené knize. 

Žák je pozorný,soustředěný, 

dovede si zapamatovat. 

Př, Vl, Čj, Vv skupinová 

práce, 

práce  

s textem, 

rozhovor 
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duben Čáry  a kouzla Zážitkové čtení 

Základy literární teorie 

 

Poslech literárního textu 

 

 Rozlišuje různé typy textů. 

Osvojuje si základní literární 

pojmy. 

Uceleně reprodukuje  

vyslechnutý text. 

Př, Vl, Čj využití  

v praxi, 

nácvik  

vyprávění 

květen Rozdílné 

podmínky života 

na Zemi 

Zážitkové čtení 

 

Základy literární teorie 

 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

 

 Formuluje  ústně i písemně   

poznatky z četby. 

Osvojuje si základní literární 

druhy a žánry. 

Přednese báseň , úryvek 

z textu. 

Př, Vl, Čj písemné  

opakování, 

přednes 

červen Prázdninové 

radovánky 

Zážitkové čtení 

 

 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

 

Poslech literárního textu 

OSV –rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Dovede si vybavit  

nejdůležitější části z již  

přečtených textů. 

Nacvičí scénku ze všedního 

života. 

Porovná přečtený a mluvený  

text a zjistí jejich výhody  

a nevýhody. 

Žák je pozorný,soustředěný, 

dovede si zapamatovat 

Př, Vl, Čj, Vv vyvozování  

 informací, 

využití  

v praxi, 

nácvik  

konverzace 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura ( II. stupeň)   

       Vzdělávací oblast český jazyk a literatura vede k poznání a chápání jazyka jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního 

vzdělávání.Rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku. 

       Poskytuje vědomosti a dovednosti nutné pro zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, vytváří prostor pro samostatné získávání 

informací z různých zdrojů.  

       Rozvíjí emocionální a estetické vnímání, kladný vztah k literatuře a dalším druhům umění. Vede k tvořivému myšlení a psaní, k přijímání a 

toleranci odlišných názorů druhých, k orientaci v nabídce divadel, kin i dalších médií, k rozvoji čtenářského vkusu a zájmu o četbu.  

       Poznatky a dovednosti získané v této oblasti jsou důležité nejen pro školu, ale i mimo ni, jsou i základním předpokladem úspěšného vzdělávání  

i v dalších předmětech, zejména při osvojování cizích jazyků.    

 

 Obsahové vymezení předmětu  

        Vzdělávací obsah předmětu český jazyk – mluvnice je rozdělen na jazykovědu( obecné poučení o jazyce), hláskosloví, tvarosloví, skladbu, 

význam slov a slovní zásobu, pravopis. Tyto okruhy jsou zpracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících.  

        V 6. ročníku se navazuje na učivo 1.stupně, velká časová dotace je věnována opakování a upevňování učiva.Prohlubuje se učivo o ohebných 

slovních druzích, nové je pro žáky učivo o rozvíjejících větných členech. V hodinách komunikace a slohu žáci vyplňují jednotlivé 

tiskopisy,opakují a prohlu- 

bují poznatky o jednoduchých komunikačních žánrech, dopisu, popisu a vypravování. Nové je pro ně pořizování výtahu a výpisků.  

      V 7. ročníku se zaměří na význam slov, způsoby tvoření slov, na neohebné slovní druhy. Ve skladbě se seznámí s vedlejšími větami, 

v pravopise se 

psaním velkých písmen ve vlastních jménech.Novým učivem je charakteristika, líčení, žádost, životopis. 

      V 8. ročníku se seznámí se slovy přejatými, skloňováním jmen přejatých a cizích vlastních jmen,rozeznají slovesný vid. Ve skladbě poznají 

významové poměry mezi větami hlavními, rozebírají složitější souvětí.V hodinách komunikace a slohu se zaměří na charakteristiku lit. postav, 

výklad, líčení,jednoduchou úvahu. 

       9. ročník je věnován především upevňování učiva.Ve skladbě doplní své znalosti o psaní čárky ve větě jednoduché.Seznámí se 

s publicistickým stylem a některými jeho útvary, učí se diskutovat, vystupovat na veřejnosti. 

       Literatura navazuje na poznatky, které žáci získali na 1. stupni,prohlubují je o další vědomosti z oblasti literární teorie a historie.Rozvíjí své 

tvořivé psaní.  

 

  Časové a organizační vymezení předmětu  

     Český jazyk a literatura je v 6. – 9. ročníku vyučován jako samostatný předmět se čtyřhodinovou  

týdenní dotací v každém ročníku.  
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Výchovné a vzdělávací strategie  

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

1. Kompetence k učení  
- vyhledání a zpracování informací, jejich užití v praktickém životě 

- diskuse, zdůvodňování 

- práce s textem, čtení textu s porozuměním  

- metody kritického myšlení 

- kvízy, tajenky 

- vedení k hledání, vysvětlování a nápravě chyb    

2. Kompetence k řešení problému  
- vedení k objevování různých variant řešení 

- podpora hledání a nápravy chyb, ověřování si správnosti výsledku 

- kladení cílených otázek, odpovědi na zadané otázky, diskuse  

- skupinová práce 

- analýza kladů a záporů   

 

3. Kompetence komunikativní  

- porozumění různým typům textu 

- kooperativní metody 

- metody kritického myšlení  

- dramatizace  

- dialog 

- vedení k obhajobě vlastního názoru na základě věcných argumentů 

- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí  

 

4. Kompetence sociální a personální  

- vzájemná spolupráce  

- simulace životních situací  

- uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu 

- sebehodnocení, přijímání kritiky i pochvaly 

- programy na PC 

- video, internet  

 

5. Kompetence občanské  

- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku 

- vedení k pracovitosti, vytrvalosti, zodpovědnosti  
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6. Kompetence pracovní  

- získávání informací z různých zdrojů 

- zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny, texty  

- mediální prezentace výsledků 

- tvorba vlastních textů  

- využití internetu 

- samostatnost v práci  

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK - 6.ročník                         

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

 září 

 

 

 Tvarosloví                               Opakování slovních druhů  

Podstatná jména – opakování mluv. 

kategorií. 

Podstat.jména konkrétní, 

abstraktní,pomnožná, 

hromadná,látková, obecná a vlastní 

 Určuje druhy slov. 

Vyjmenuje a určí mluv. 

kategorie. 

Informativně se seznámí 

s učivem,uvědomí si rozdíly 

mezi nimi. 

Rozliší jména 

obecná,vlastní,zvládne jejich 

pravopis. 

Umí je skloňovat. 

Lit, D, Z, Ov opakování,  

sam.práce,  

frontální,  

křížovky, 

skupinová  

práce,  

programy   

na PC,  

vstupní  

prověřovací   

práce,   

diktáty 

 

 říjen 

 

 

 Procvičování tvarů podst. jmen  

podle vzorů  

Některé odchylky od pravidelného 

skloňování podst. jmen  

Pravidla českého pravopisu 

Přídavná jména  

Opakování – druhy příd. jmen 

  

 Určí vzory, skloňuje  

podle nich.  

Seznámí se s odchylkami  

od pravidelného skloňování. 

Ovládá skloňování názvů 

částí těl. 

Skloňuje podst. jména 

pomnožná – místní. 

Uvědomí si nepravidelnosti  

u některých podst. jmen 

vzoru píseň / kost. 

Lit, D, Z  práce s texty,  

mluvní cviče- 

ní,  

práce se sa-  

dou obrázků,  

beseda,  

soutěž , 

práce s tiskem,  

tvořivé psaní,  

práce s jazyk.  

příručkami,  
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Pracuje s Pravidly čes. 

pravopisu. 

Určí příd. jména,uvede sám 

příklady příd. jmen. 

písemná   

práce 

 listopad 

 

 

 Pravopis koncovek příd. jmen 

Tvoření tvarů příd. jmen 

Stupňování příd. jmen 

Skloňování příd. jmen 

Jmenné tvary příd. jmen 

 Ovládá bez větších obtíží 

pravopis. 

Dovede stupňovat  

a skloňovat příd. jména. 

Zvládá pravopis jmenných 

tvarů 

Př, Cizí jazyk  

D, Z,  Lit 

diktát 

 prosinec 

 

 

 Zájmena 

Druhy zájmen – opakování 

Skloňování zájmen podle vzorů náš, 

ten  

Skloňování zájmena jenž  

Skloňování podle vzorů příd. jmen  

Číslovky – opakování druhů číslovek 

 Vyhledá a určí druh 

zájmen,uvede příklady. 

Zná tvary osobních zájmen.  

Orientačně skloňuje 

ukazovací a přivlastňovací 

zájmena, vztažná, zájmena 

můj, tvůj, svůj, týž, tentýž.  

Rozliší druhy číslovek, zná 

jejich pravopis. 

Lit, Vv, Př diktát 

 leden 

 

 

 Opakování druhů číslovek  

Skloňování základních číslovek  

Slovesa –opakování mluvnických 

kategorií  

Podmiňovací způsob přítomný  

a minulý 

 Najde v názvech knih, filmů 

apod.,uvědomí si jejich 

význam v pohádkách. 

Vyskloňuje základní 

číslovky, používá spisovné 

tvary. 

Procvičí si mluvnic. 

významy,rozlišuje tvary 

určité,neurčité, jednoduché  

a složené.  

Užívá spis. tvary podmiň. 

způsobu. 

D, Lit, Hv prověřovací  

práce  

za 1.pololetí 

 únor              

 

 

 Skladba Slovesný čas 

Slovník spis. češtiny pro školu  

a veřejnost 

Větné členy 

Základní skladební dvojice – 

 Rozliší slovesný čas, uvede 

příklady. 

Orientuje se v jazykové 

příručce. 

Vyhledá a určí podmět, 

D, Z, Lit diktát,  

práce se slov-  

níky,    

soutěž,  

práce s obráz-  
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opakování 

Shoda přísudku s podmětem  

Rozvíjející větné členy  

Předmět 

přísudek. 

Vytvoří věty se zadaným 

podmětem, přísudkem. 

Ovládá pravopis koncovek 

příčestí. 

Vyhledá a určí rozvíjející 

větné členy (přívl. neshodný 

pouze pro zájemce ). 

ky 

 březen  Příslovečné určení  

Přívlastek  

Stručná mluvnice česká  

Věta jednoduchá – opakování  

Grafické znázornění věty jednoduché  

 

 Doplní je do věty, tvoří věty 

s danými vět. členy. 

Seznámí se s jazykovou 

příručkou. 

Ve větě jednoduché určí část 

podmětovou a přísudkovou. 

Tvoří věty jednoduché 

s podmětem vyjádřeným 

podst. jménem, znázorní ji. 

 práce s texty,  

samostatná   

práce,    

frontální 

 duben  Souvětí – opakování  

Určování vět hlavních a vedlejších  

Grafické znázornění souvětí 

 Rozliší větu jednoduchou, 

souvětí. 

Určí počet vět, rozliší větu 

hlavní a vedlejší ( orientačně 

v grafu ). 

Z, Lit diktát 

 květen Zvuková stránka 

jazyka 

Nejobvyklejší spojovací výrazy  

Interpunkce v souvětí  

Opakování o hláskách  

Spisovná a nespisovná výslovnost 

 Pochopí a rozliší různé slovní 

druhy spoj. výrazů. 

Zvládne základní pravidla 

oddělování vět v souvětí 

čárkami. 

Zná rozdělení hlásek,naznačí 

hláskovou stavbu slova. 

Dbá na spisovnou výslovnost. 

Lit, Př diktát,  

hry s hlás- 

kami,   

soutěž , 

tvořivé psaní 

 

červen 

 

 

Rozvrstvení 

národního jazyka  

Jazykověda a její 

složky 

Zvuková stránka slova a věty 

Řeč a jazyk  

Jazykověda 

 

 

 

Správně vyslovuje. 

Rozliší jednotlivé věty podle 

větné melodie. 

Vysvětlí pojem mateřský 

jazyk, zařadí ho do skupiny 

slovanských jazyků. 

Lit, Cizí jazyk práce s obráz-  

kovou sadou,  

práce s věc-  

ným rejstří –  

kem,   

prověřovací  
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Rozliší útvary jazyka 

spisovného a nespisovného.  

Používá jazykové příručky. 

práce  

za 2.pololetí 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK - 7.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  

 

 

Nauka o významu 

slov 

Opakování 6. ročníku  

Význam slov  

 

Slova jednoznačná, mnohoznačná  

 

 

 

Slovo a sousloví, rčení 

 Rozvíjí pozitivní vztah 

k mateřskému jazyku. 

Určuje věcný význam slov, 

mluv. kategorií. 

Pracuje se SSČ. 

Pozná významové rozdíly, 

v textu vyhledá jednoznačná 

a mnohoznač. slova. 

Rozliší sousloví od volného 

Li, Z opakování,  

sam. práce,  

frontální,  

práce se slov-  

níky,  

práce s texty,  

soutěž , 

práce 

s obrázky,  
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spojení slov. 

Pozná rčení, pořekadla, 

přísloví,vysvětlí význam 

obrazného rčení. 

vstupní   

prověřovací  

práce 

 

říjen  

 

 

Nauka o tvoření 

slov 

Synonyma, homonyma  

 

Slova citově zabarvená   

 

Odborné názvy   

 

 

 

Slovní zásoba a její obohacování  

 

Slovotvorba  

 

Způsob tvoření slov 

a) odvozování 

 

 Využije ve větách, ve slohu, 

lit. tvorbě. 

Zamyslí se nad volbou 

vhodných slov. 

Použije běžné odborné názvy 

při výkladu odbor. textu. 

Využívá termínů z ostatních 

vyuč. předmětů.  

Rozliší jednotlivé způsoby 

obohacování slov. zásoby. 

Slova přejatá nahrazuje 

českými.Pracuje se slovníky. 

Vyhledá v textu slova 

historická, zastaralá, 

novotvary, přejatá slova. 

Zná základní pojmy. 

 Lit, Ov, Z diktát,  

sam. práce , 

skup. práce , 

poslech textu,  

mluvní cvičení  

listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tvarosloví 

 

b) skládání 

c) zkracování    

   

 

Odvozování podstatných jmen 

Odvozování přídavných jmen  

Odvozování sloves  

 

 

 

Co už umíme   

 

 

Skloňování zájmena  JENŽ    

 Užívá složeniny. 

Odliší zkratku 

 od zkratkového slova, uvede 

příklady. 

Obohacuje slov. 

zásobu,zvyšuje svou úroveň 

vyjadřování. 

Vybírá vhodné jazykové 

prostředky při komunikaci 

s dospělými, spolužáky.  

Zopakuje si slov. druhy, 

mluvnické kategorie,pravopis 

–i /-y v koncovkách.  

Zná jednotlivé tvary, tvoří 

s nimi věty. 

Lit diktát,   

test,  

opakování,  

sam. práce , 

skup. práce,  

frontální,  

práce s obr.  

sadou 

prosinec  Slovesa   Zopakuje poznatky  Hv diktát 
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Slovesný rod  

 

Příslovce  

 

Příslovečné spřežky 

Stupňování příslovcí  

 

o slovesech. 

Rozliší trpný a činný rod, 

převede slovesa do trpného 

a činného rodu. 

Rozliší příslovce a příd. 

jména.Využívá přísl. spřežky. 

Stupňuje příslovce, zesiluje  

a zeslabuje jejich význam. 

leden 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

únor 

Skladba 

 

Další neohebné slovní druhy   

 

 

 

Druhy vět podle postoje mluvčího    

 

Věty dvojčlenné 

 

 

 

 

 

 

Věty jednočlenné, větné ekvivalenty  

 

Základní větné členy  

Podmět  

Přísudek 

 

Rozvíjející větné členy  

Předmět  

Příslovečné určení 

 Rozliší neohebná slova, 

vyhledá je v textu. Používá 

vhodných tvarů podle 

komunikačních situací. 

Určí druhy vět, prostředky 

pro ně typické. 

Rozliší dvojčlenné věty  

i s nevyjádřeným podmětem 

od jednočlenných, větných 

ekvivalentů.  

 

 

 

Vyhledá v textech,užívá  

ve slohových pracích. 

Vyhledá, určí zákl. větné 

členy.Určí podmět a slovní 

druh, kterým je vyjádřen. 

Určí přísudek, jeho druh. 

Pozná rozvíjející vět. členy.  

Vyhledá a určí předmět.Určí 

jednotlivá přísl. určení. 

Lit, Z, Sloh a 

komunikace, Př,  

Vv 

test,  

práce 

s obr.sadou,  

prověřovací   

práce za1.po-  

loletí,  

sam. práce , 

frontální -

mluvní     

cvičení,  

beseda,   

diktát 

 

březen 

 

 

 Přívlastek  

Doplněk  

Přístavek  

 

Věta jednoduchá, souvětí 

 Seznámí se s různými typy. 

Vyhledá a určí doplněk. 

Vyhledá a utvoří přístavek. 

Rozliší větu jednoduchou, 

souvětí, hlavní věty, vedlejší. 

D programy  

na PC,  

diskuse 

 duben  Druhy vedlejších vět  Pozná jednotlivé druhy vedl.   
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Vedlejší věta podmětná  

                      předmětná 

                      příslovečná 

vět, vyhledá spojovací výrazy 

u jednotlivých druhů vedl. 

vět.Nahrazuje větné členy 

vedl. větami a naopak. 

květen Pravopis Vedlejší věta přívlastková  

                      doplňková  

                       přísudková  

Vyjmenovaná slova  

Psaní  -i /-y v koncovkách podstatných 

a přídavných jmen 

 Zvládne v písemném projevu 

syntaktický pravopis v méně 

složitých souvětích.  

Správně tvoří spisovné tvary, 

vědomě je užívá ve vhodných 

komunikačních situacích. 

V písemném projevu zvládne 

lexikální pravopis, 

slovotvorný, morfologický, 

syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí. 

Lit diktát,  

test,  

programy  

na PC,  

práce s jazyk.  

příručkami  

 

 

 

 

  

červen 

 

 

 

 Shoda přísudku s podmětem 

Souhrnná cvičení  

Psaní velkých písmen ve vlastních 

jménech  

Shrnutí učiva 

 Rozliší jména obecná  

a vlastní.Procvičí a ověří si 

správný pravopis velkých 

písmen,použije Pravidla 

českého pravopisu, 

zeměpisný atlas, autoatlas. 

Z prověřovací  

práce  

za 2.pololetí 

 

 

 

. 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK - 8.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 Obohacování 

slovní zásoby 

Opakování 7. ročníku  

 

Úvod do učiva 8. ročníku  

 Prohloubí osvojené spis. 

podoby českého jazyka. 

Rozvíjí vztah k čes. 

Lit, Hv, Z, D, Rv, 

Inf 

opakování,  

sam.práce,  

frontální,  
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Nauka o tvoření slov 

jazyku,čte s porozuměním, 

kultivovaně píše  

a mluví.Zopakuje synonyma, 

homonyma .Uvede způsoby 

obohacování slovní 

zásoby.Přenáší slov. význam, 

spojuje slova v sousloví, 

přejímá slova z cizích jazyků. 

Pracuje se SSČ. 

doplňovačky,  

práce s texty,  

práce se slov.,  

vstupní  

prověřovací  

práce 

říjen 

 

Tvarosloví Slova přejatá ( výslovnost, pravopis)  

 

Skloňování jmen přejatých a cizích 

vlastních jmen 

Užití vlastních jmen v textu 

 MV-  

 multikultura-  

 lita 

  

 

Seznámí se s výslovností  

a pravopisem slov přejatých. 

Seznámí se s odchylkami 

skloňování obecných podst. 

jmen cizího původu  

od skloňování slov domácích. 

Procvičí si správnou 

výslovnost běžně užívaných 

cizích slov.Doplňuje cizí 

vlastní jména.  

Užívá cizí obecná a vlastní 

jména. 

D, Z, Př, Hv diktát,  

práce s jaz.  

příručkami,  

zem. atlasy  

světa,  

jaz. rozbor,  

poslech , 

doplňovačka   

listopad 

 

 

Pravopis Slovesný vid  

Psaní  i / y v koncovkách  

Psaní předpon s-, z-, vz- a předložek 

s /se, z / ze 

 Rozliší slovesný vid, tvoří 

vidové dvojice. 

Opakuje a procvičuje 

pravopis na základě pravidel. 

Vymýšlí samostatně příklady. 

Lit, Hv, D, M diktát,  

programy      

na PC,  

test 

prosinec 

 

 

Skladba 

 

Psaní skupin bě / bje, pě, vě/ vje,      

mě / mně  

Věta jednoduchá a souvětí   

 

 

 

 

Druhy vedlejších vět 

 

 

 Využije poznatky o jazyce  

ke gramaticky a věcně 

správnému pís. projevu. 

Rozliší větu jednoduchou a 

souvětí, věty dvojčlenné, 

jednočlenné, větné 

ekvivalenty.Zopakuje vět. 

členy základní a rozvíjející. 

Rozliší jednotlivé druhy 

vedlejších vět. 

Ov, Rv, Z , D   
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leden 

 

 

 Významové poměry mezi souřadně 

spojenými hlavními větami, souvětí 

souřadné 

Hlavní věty v poměru : a) slučovacím 

                                       

                                    b) odporovacím 

 Seznámí se se spojovacími 

výrazy u jednotlivých 

významových poměrů. 

Rozliší významové vztahy 

gramatických jednotek v sou- 

větí. 

 

 

prověřovací  

práce za  

1.pololetí 

únor - 

březen 

 

 

     

  c) stupňovacím  

    

  d) vylučovacím  

 

  e) příčinném  

 

  f) důsledkovém 

 Porozumí různým typům 

textů a záznamů.Nahradí 

spojovací výrazy 

synonymními. 

Ov, D, Hv, Př, Lit diktát,  

sam.práce,  

frontální,  

diktát,  

procvičování  

programy    

na PC 

duben  Významové poměry mezi větnými 

členy 

Několikanásobmé větné členy a jejich 

druhy 

Grafické znázornění několikanás. 

větných členů a významové poměry 

mezi nimi   

Souřadné spojení vedlejších vět 

Souvětí souřadné a podřadné 

EV-  

základní pod- 

mínky života  

EV- 

lidské aktivity  

a problémy   

živ. prostředí   

  

Vyhledá a určí několikanás. 

větné členy v textu, graficky 

je znázorní, určí významové 

poměry mezi nimi.  

Určí význam. poměr mezi 

nimi.  

Rozliší souvětí souřadné  

a podřadné,graficky znázorní 

stavbu souvětí.  

Vysvětlí důležitost ek.paliv. 

Chápe základ.ekolog.souvi- 

 slosti a enviromentální 

 problémy. 

Hv, Ov, Lit, Př opakování,  

jaz.rozbor,  

práce s odb.  

textem, 

práce 

s chybou,  

procvičování 

květen  Spojovací výrazy v souvětí, 

interpunkce v souvětí  

Jazykové rozbory, složitější souvětí 

 Používá různé spojovací 

výrazy – spojky, vztaž. 

zájmena, příslovce.Ovládá 

interpunkci – a, i, ani, nebo. 

Rozebere a graficky znázorní 

stavbu slož. souvětí. 

Z, Hv, Př,  Lit test,  

křížovka,    

jaz. rozbor,  

práce s chybou  

 

 

červen 

 

 

Obecné výklady    

o českém jazyce 

Slovanské jazyky  

Útvary českého jazyka a jazyková 

kultura  

 Rozdělí slovanské jazyky. 

Odliší spisovný a nespisovný 

projev,vhodně užívá spisovné 

D, Z, Ov, Lit diktát,  

opakování, 

prověřovací  
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Shrnutí češtiny. práce za 2.pol. 

 

 

 

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK - 9.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Obecné výklady  

o jazyce 

Jazyky slovanské  

Vývoj čes. jazyka  

Nejdůležitější etapy ve vývoji čes. 

jazyka 

Archaismy, historismy, neologismy  

Útvary českého jazyka 

 Uvede hlav. skupiny jazyků 

ve stř. Evropě, zařadí 

jednotlivé jazyky. 

Seznámí se s vývojem 

českého jazyka. 

Převede ukázky  

do současného jazyka. 

Uvede příklady, vyhledá 

v textu. 

Rozliší spisovný 

 a nespisovný jazyk, nahradí 

nespisovné výrazy 

spisovnými. 

Z, Lit opakování,  

práce 

s ukázkami,  

sam.práce,  

frontální,  

soutěž, 

vstupní pro-  

věnovací   

práce 

říjen 

 

Zvuková stránka 

jazyka 

Hláskosloví  

Spisovná výslovnost  

Zvuková stránka věty  

Psaní a výslovnost slov přejatých 

 Vyjmenuje české hlásky,zná 

znělé a neznělé 

souhlásky,rozdělí slova na 

slabiky. 

Spisovně vyslovuje. 

Vysvětlí postavení přízvuku 

v češtině. 

Rozlišuje jednotlivé věty 

podle větné melodie. 

Dbá na vhodné 

tempo,dodržuje pauzy. 

Ovládá psaní a výslovnost 

cizích slov.  

Cizí jazyk mluv. cvičení,  

jazykolamy,  

frontální,  

sam. práce , 

práce s jaz.  

příručkami,  

diktát  
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Pracuje s Pravidly českého 

pravopisu. 

 

 

listopad 

 

 

 

Tvoření slov Stavba slova a tvoření slov  Rozliší části slova(kořen, 

předpona, přípona, koncovka 

) 

Vyjmenuje způsoby tvoření 

slov, uvede příklady. 

Zvládne pravopis souvisící  

se stavbou slova a s tvořením 

slov. 

 diktát,  

práce s texty,  

doplňování  

 

prosinec  

 

Význam slov  Slova jednoznačná, mnohoznačná  

Synonyma, antonyma, homonyma  

Odborné názvy 

 Rozliší slova jednoznačná, 

mnohoznačná. 

Nahradí slova synonymy. 

Pozná sousloví, uvede 

příklady.  

Tvoří k daným slovům 

antonyma. 

Vyhledá a vysvětlí odb. 

názvy.  

Pracuje s jazykovými 

příručkami. 

Lit, Z, Př, F soutěž,  

skupinová,  

tvořivé psaní,  

pís. práce,  

práce s jaz.  

příručkami 

leden - 

březen 

 

 

Tvarosloví  Slovní druhy 

Jména, jejich druhy a tvary  

Skloňování obecných jmen přejatých 

Skloňování cizích vlastních jmen  

Slovesa a jejich tvary  

Přechodníky  

Pravopis vlastních jmen 

 Určí slovní druhy, vytvoří 

větu podle daných slov. 

druhů. 

Určí mluvnické kategorie, 

zvládne pravopis koncovek 

jmen a sloves. 

Skloňuje obec. jména 

přejatá,slovanská  

a neslovanská jména.  

U sloves určí mluvnické 

kategorie, převádí do činného 

a trpného rodu.  

Tvoří z dokonavých sloves 

nedokonavá a opačně. 

Vyhledá  přechodníky 

Lit, Z, D prověřovací  

práce  

za 1.pol. -sam. 

práce,  

skup. práce , 

frontální,  

programy  

na PC,  

práce s jaz.  

příručkami,  

tvořivé psaní,  

práce 

s chybou,   

diktát 
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v textu. 

Píše správně velká písmena 

ve vlastních jménech 

a.názvech, jejich pravopis si 

ověří v Pravidlech čes. 

pravopisu. 

 

 

 

 

duben - 

květen 

 

 

 

 

 

 

 

Skladba 

Stavba větná  

Základní větné členy  

 

 

Rozvíjející větné členy  

 

 

 

Větné členy holé, rozvité, 

několikanásobné  

Shoda přísudku s podmětem  

Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný 

ekvivalent  

 

 

Samostatný větný člen. Elipsa  

 

Věta a souvětí  

Souvětí podřadné  

Souvětí souřadné   

 

 

 

 

 

 

 

 Rozliší větu jednoduchou  

a souvětí. 

Vyhledá a určí podmět, 

přísudek, druhy podmětu  

a přísudku. 

Přísudek slovesný změní  

na jmenný a naopak. 

Vyjmenuje a určí rozvíjející 

větné členy. 

Nahradí přívlastek neshodný 

shodným a opačně.  

Vyhledá v textu a doplní. 

Doplní koncovky. 

Rozliší větu jednočlennou, 

dvojčlennou, vět. ekvivalent. 

Nahradí jednočl. větu 

dvojčlennou a naopak.  

Vyhledá v textu, doplní 

vynechaný větný člen.  

Rozliší věty hlavní, vedlejší, 

určí druhy vedlejších vět. 

Doplní interpunkci. 

Určí významový poměr mezi 

větami hlavními,nahradí 

spojovací výrazy 

synonymními. 

Doplní a zdůvodní 

interpunkci. 

Tvoří souvětí podle 

schématu. 

Lit, D, Př  frontální,  

samostatná p., 

práce s texty, 

programy  

na PC,  

skupinová p.,  

mluvní. cvič.,  

opakování,  

diktát 
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Naznačí jejich stavbu 

graficky. 

červen 

 

 

 

Hlavní zásady 

českého 

slovosledu  

Opakování 

Činitel významový  

Činitel mluvnický  

Činitel zvukový 

 Stanoví východisko a jádro 

výpovědi. 

Zdůvodní postavení 

přívlastku shodného ve větě. 

Opraví pořádek slov ve větě. 

Vyhledá příklonky,pozoruje 

jejich slovosled. 

Lit práce se styli- 

stickou   

chybou, 

prověřovací  

práce  

za 2.pol. 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: KOMUNIKACE A SLOH -  6.ročník                  

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

 září        

 

 

Úvod k výuce 

slohu  

Vyplňování 

jednoduchých 

tiskopisů  

Jednoduché 

komunikační 

žánry 

 

 

 

Poštovní poukázky 

Podací lístek 

Telegram  

 

Vzkaz 

 Vysvětlí, co je sloh, rozdíly 

mezi projevem psaným  

a mluveným. 

Vyplní různé typy pošt. 

poukázek,podací lístek. 

Vyjadřuje se jasně, stručně, 

srozumitelně( nutné i  

pro posílání SMS zpráv ). 

Vhodným způsobem 

komunikuje s dospělými,  

se spolužáky. 

Z frontální p,. 

samostatná p,. 

skupinová p., 

dialog,  

práce  s pou-  

kázkami,   

tvořivé psaní,  

diskuse,  

internet 

 

 

říjen 

 

 Inzerát  

Objednávka  

Zpráva a oznámení  

SMS 

 Sestaví jednoduchý 

inzerát,diskutuje o jeho 

obsahu. 

Vysvětlí,co je objednávka, 

vyplní ji. 

Rozezná zprávu od 

oznámení,sestaví krátkou 

zprávu a oznámení. 

F, Inf dramatizace,  

práce s tiskem 
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Vysvětlí původ zkratky 

SMS,diskutuje o užití v praxi. 

 listopad 

 

Dopis 

Popis a jeho 

funkce 

Dopis osobní  

Úvod k popisu 

 Uvede,které části dopis 

obsahuje.  

Stylizuje dopis kamarádovi, 

rodičům. 

Vysvětlí rozdíly mezi 

dopisem úředním a osobním. 

Dodržuje stanovenou formu, 

věcné údaje,spis. jazyk. 

Vyjmenuje druhy popisu, 

dodržuje postup při popisu. 

Vybírá vhodné jazykové 

prostředky. 

D samostatná p.,  

frontální p.,  

práce s texty,  

tvořivé psaní,  

kontrolní   

slohová p.  

 

 prosinec 

 

 

  

Popis budovy  

Popis místnosti 

 Člení text na odstavce. 

Samostatně popíše budovy, 

místnosti, svůj pokoj. 

D, Lit práce s texty,  

vyhledávání   

v literatuře 

 leden                   

 

 

  

Popis místnosti  

Popis postavy  

Popis krajiny 

 Popíše spolužáka, známou 

osobu. 

Využívá přirovnání, zvažuje 

výběr vhodných sloves. 

Zvolí vhodný postup. 

Vyhledá popisy v čítance, 

v jiných knihách. 

Vymyslí si svou fantastickou 

krajinu( pohádkovou ). 

Z, Li, Vv rozhovor,  

frontální p.,  

tvořivé psaní,  

samostatná p. 

 únor 

 

 Popis krajiny  

Popis pracovního postupu 

 Sestaví přesnou podrobnou 

osnovu a zpracuje 

jednoduchý pracovní postup. 

Lit projekt 

 

 březen Výtah a výpisky Popis pracovního postupu 

Výtah 

 Vysvětlí, co výtah znamená. 

Uvědomí si důležitost výtahu. 

Vypíše hlavní myšlenky 

textu. 

Př, D, Z kontrolní   

slohová p.,  

kritické čtení, 

práce s odb 

texty 

 duben Vypravování Výpisky 

Dějová posloupnost při vypravování 

 Pořídí si výpisky ze snadného 

odborného textu. 

Vv, Hv mluvní cvič., 

reprodukce , 
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Sestaví si jednoduchou 

kartotéku podle osobních 

zájmů. 

Umí reprodukovat texty. 

samostatná p., 

frontální p.,  

skupinová p.,  

dialog 

 květen  Osnova vypravování 

Jazykové prostředky vypravování 

Vyprávění podle obrázků 

 Sestaví heslovitou, větnou, 

citátovou osnovu. 

Využívá rozmanité jaz. 

prostředky. 

Sestaví obrázkovou osnovu. 

 práce s osno-  

vou 

 červen 

 

 

 

 Vyprávění podle obrázku  

 

Dokončení příběhu 

Shrnutí poznatků o slohu 

 Vypráví obsah  

podle obrázků. 

Pokračuje v načatém 

vypravování,doplní chybějící 

začátek a konec.  

Navrhne různé zakončení 

příběhu.          

 tvořivé psaní,  

kontrolní  

slohová p. 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: KOMUNIKACE A SLOH - 7.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Popis Popis výrobku  Prohloubí poznatky  

o vhodných jazykových 

prostředcích. 

Výstižně formuluje 

myšlenky, rozvíjí estetické 

vnímání. 

Lit, Vv ústní p,. 

hra,  

dramatizace 

říjen 

 

 

 

Popis uměleckého díla  Zvládne osnovu popisu uměl. 

díla( rozdělení na jednotlivé 

 samostatná p. 
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 plány). 

listopad - 

prosinec 

 

 

  Charakteristika 

 

 

 

Popis pracovního postupu  

 

 

Charakteristika literární postavy 

 Prohloubí využití vhodných 

jaz. prostředků. 

Zvažuje výběr sloves, 

používá odborné názvy. 

Vystihne povahu člověka, 

jeho schopnosti, zájmy. 

Využívá rčení, přirovnání. 

Rozliší ch. přímou, nepřímou. 

Charakterizuje na základě 

četby lit. postavu( filmovou, 

divadelní). 

Pč práce se styli-  

stickou     

chybou,  

práce 

s obrázky,  

 kontrolní   

slohová p. 

leden - 

únor 

 

 

 

Líčení  

 

Líčení krajiny 

 Výstižně formuluje a sděluje 

pocity,prožitky,rozvíjí 

emocionální vnímání. 

Vhodně užívá spisovné 

jazykové prostředky 

k vlastnímu tvořivému psaní. 

Lit  

únor - 

březen 

 

 

 

 Výtah  

 

 Žádost 

 Výtah z odborného textu  Uspořádá informace z textu 

s ohledem na jeho účel. 

Zpracuje výtah z odborného 

textu, vybírá vhodné jaz. 

prostředky. 

Sestaví základní útvar 

administrativ. Stylu. 

D práce s texty,  

PC,  

skupinová p.,  

opakování,  

samostatná p. 

duben 

 

 

 Životopis  

 Vlastní profesní životopis 

 Sestaví strukturovaný 

životopis,výstižně zachytí 

základní údaje. 

Uvědomí si způsob 

zpracování a význam 

profesního životopisu. 

Lit práce s texty,  

PC,  

samostatná p. 

květen – 

červen  

 

 

 

 Vypravování  

 

 

 Shrnutí učiva 

  Sestaví osnovu vypravování. 

Vypravuje ukázky z knihy, 

filmu. 

Tvořivě pracuje s textem. 

Rozvíjí svůj osobitý styl.  

Lit, Vv opakování,  

reprodukce  

textu,  

tvořivé psaní,  

kontrolní  
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Upevní si poznatky o projevu 

psaném, mluveném, 

komunikaci. 

slohová p. 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: KOMUNIKACE A SLOH - 8.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Výtah 

 

Úvod k výuce slohu a komunikace  

Odborný text a práce s ním – souvislý 

výtah 

Osnova  

Výpisky 

 EV - 

 lidské aktivity  

 a problémy ži-  

 votního pro-  

 středí  

  

Zná jazykové styly. 

Vyjmenuje slohové postupy  

a  

základní slohové útvary. 

Pracuje s odborným textem, 

vytvoří osnovu, pořídí si 

výpisky.Cituje text.  

Respektuje požadavky  

na kvalitní životní prostředí, 

ochranu zdraví a trvale udr-  

žitelného rozvoje společnosti. 

Rv, Ov, Lit, Př samostatná p., 

frontální p.,  

diskuse,  

práce s texty 

říjen 

 

Výtah 

(pokračování) 

  Formuluje hlavní myšlenky 

textu. 

Ch  

listopad 

 

 

Charakteristika 

literární postavy 

Vnější a vnitřní charakteristika   

Přímá a nepřímá 

 Procvičí si jednotlivé 

charakteristiky. 

Používá vhodné jazykové 

prostředky, přirovnání, rčení. 

Vv, Hv, Lit poslech,  

tvořivé psaní  

 

prosinec 

 

 

Charakteristika 

(dokončení) 

Jazykové prostředky  Respektuje přesvědčení 

druhých lidí, vcítí se  

do situace ostatních lidí. 

 kontrolní  

slohová p. 

leden             

 

 

Výklad Výklad mluvený a psaný  

Jazykové prostředky výkladu  

Osnova výkladu 

 Formuluje myšlenky a názory 

v logickém sledu. 

Vytvoří výklad mluvený  

M, Ch, F, Př  samostatná p., 

práce na PC,  

diskuse 
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a psaný, využije znalosti 

získané v jednotlivých  

vzdělávacích oblastech 

v zájmu své přípravy na další 

vzdělávání a profesní 

zaměření. 

únor 

 

 

Líčení Umělecký popis  

Kompozice líčení                          

Jazykové prostředky líčení 

 Využije poznatky o jazyce  

a  stylu k tvořivé práci – 

k tvořivému psaní na základě 

svých dispozic a osobních 

zájmů. 

Lit, Vv, Z  práce s texty,  

tvořivé psaní,  

kontrolní  

slohová práce 

březen – 

květen 

Úvaha Osnova líčení  

Druhy úvahy – odborná, publicistická, 

umělecká  

Prosté uvažování, esej  

Citát 

 Rozliší subjektivní  

a objektivní sdělení. 

Seznámí se s osnovou 

úvahy,čerpá poučení z toho, 

co si druzí lidé myslí, říkají.  

Pokusí se o vlastní tvořivé 

psaní, vyjádření vlastního 

postoje ke sdělovanému 

obsahu. 

Lit, D, F rozhovor,  

diskuse,  

tvořivé psaní,  

kontrolní  

slohová práce  

květen Souhrnné poučení 

o slohu 

Jazykový projev- mluvený, psaný 

Styl prostě sdělovací  

       administrativní 

       popularizačně odborný 

       učební 

       novinářský,žurnalistický 

 Vyhledává a třídí informace,  

využívá je v procesu učení,  

při tvůrčích činnostech ,  

v praktickém životě. 

Lit, Rv, Ov práce 

s ukázkami,  

práce s tis-  

kem,  

práce se SCS 

červen 

 

 

Shrnutí učiva 

 

       publicistický 

       umělecký  

Slohové postupy a útvary 

 Vytváří pozitivní vztah 

k učení, hodnotí výsledky své 

práce. 
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PŘEDMĚT: KOMUNIKACE A SLOH - 9.ročník   
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září - říjen 

 

 

Slohové postupy a 

útvary  

Vypravování 

V běžné komunikaci  

V umělecké oblasti 

 Připomene slohové postupy  

a útvary, vyhledá je v tisku., 

učebnicích. 

Uvede znaky 

vypravování,kompozici,jazy-

kové prostředky. 

Odstraní slohové nedostatky 

v textu. 

Tvoří složitější příběhy, 

reprodukuje náročnější text. 

Lit opakování,  

práce s tiskem,  

práce se styli- 

stickou 

chybou,  

dialog,  

tvořivé psaní,  

kontrolní   

slohová p. 

říjen -    

prosinec 

 

 

 

Popis a 

charakteristika 

Shrnutí a prohloubení poznatků  Popíše umělecké dílo. 

Zpracuje složitější pracovní 

postupy. 

Popíše a charaktrizuje 

literární, filmovou postavu. 

Lit, Vv, Pč samostatná p.,  

frontální p.,  

tvořivé psaní,  

kontrolní 

slohová p. 

prosinec -   

leden  

 

 

 

Líčení Krajiny 

Ročního období 

 Zdokonalí své vyjadřování, 

využívá poznatků z literární 

teorie 

(personifikace,epiteton..) 

Lit, Vv 

 

práce 

s umělec.pro- 

středky,  

rozhovor,  

tvořivé psaní  

leden - 

únor      

 

 

Výtah  

Výklad 

  Zpracuje osnovu výtahu. 

Pořídí výtah z odborného 

textu. 

Přednese ústní výklad, 

zpracuje i písemně. 

D, Z, Př, Inf samostatná p.,  

skupinová p.,  

PC 

březen  

                           

duben- 

květen 

Úvaha       

 

Publicistické 

útvary 

Shrnutí a prohloubení poznatků  

Zpravodajské  

Úvahové 

 Uplatní své zkušenosti  

a názory v písemné úvaze.  

Sestaví zprávu,oznámení, 

inzerát. 

Připraví si interview. 

Ov, Rv,  Př, Lit  rozhovor,  

diskuse,  

dialogizace,  

práce s tiskem  

samostatná p., 
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Komentuje vybranou aktuální 

událost ze školy, třídy. 

Vyjádří své stanovisko  

k současným problémům  

( ekologie, drogy, události 

v obci..)  

Napíše reportáž podle svých 

zájmů. 

Zpracuje vtipný, úsměvný 

úvahově- vyprávěcí text  

na aktuální téma,který by se 

blížil svým charakterem 

fejetonu. 

frontální p.,  

skupinová p.,  

tvořivé psaní,   

kontrolní  

slohová p.  

červen 

 

 

Proslov  

Diskuse  

 

Shrnutí učiva 

  Připraví si kratší proslov, dbá 

na jeho obsah, na jazykovou 

správnost a slohovou 

vhodnost. 

Vyjádří svůj názor na určité 

problémy, zhodnotí 

navrhovaná řešení, sdělí své 

stanovisko k nim. 

Ov diskuse, 

rozhovor,  

samostatná p. 
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PŘEDMĚT: LITERATURA - 6.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

listopad 

prosinec 

leden 

únor 

 

 

 

Můj domov 

 

 

 A to je ta krásná země 

 

 

 

 

 

  

 Otec vlasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učitel národů  

 

 

 

 

 

 Národ sobě  

 

 

 Bejvávalo 

 Prohloubí si vztah k domovu. 

Kultivuje čtenářské 

schopnosti. 

Porovná jazyk a styl 

spisovatelů. 

Osvojí si estetickou funkci 

personifikace v růz. 

podobách. 

Vyhledá  další informace 

v lit. publikacích, 

 na internetu. 

Poznává žánry básnické  

i prozaické. 

Rozliší realitu a fikci 

v pověsti. 

Seznámí se s historickým 

jazykovým stylem,převede jej 

do současné češtiny. 

Seznámí se s osobností 

Komenského. 

Sestaví polsko- český 

slovníček. 

Toleruje odlišné kultury, je 

k nim otevřený. 

Má úctu k Národnímu 

divadlu,navštíví div. 

představení. 

Seznámí se s tematikou 

lidové kultury, stylem 

venkovského života  

Vv,Hv, Ov, D, 

Inf, Čj, Z 

hlasité a tiché  

čtení,  

frontální r., 

reprodukce  

textu,  

porovnávání,  

diskuse,  

poslech,  

práce s textem,  

referát,  

tiché a výrazné 

č.,  

volná 

reprodukce t.,  

samostatná p.,  

dialogizace,  

dabing,  

hra,  

frontální roz.,  

pantomima,  

skupinová p.,  

rozhovor,  

recitace , 

tvořivé psaní,  

samostatná  

 písemná p.  

tvořivé p.,  

skupinová p.,  

dramatizace 
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ve vzpomínkové próze. 

Rozvíjí svou představivost. 

Vysvětlí význam některých 

přísloví,pranostik. 

Pěstuje úctu k našim 

tradicím, našim předkům. 

září  

říjen 

prosinec 

leden  

březen  

duben  

červen  

 

 

Za 

dobrodružstvím 

 V nebezpečí  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 V zahradě, v lese, na horách 

 

 

 Hledá dobrodružství 

v různých textech(hist. próza, 

western, indiánka, cestopis ). 

Uvědomí si výstavbu epiky- 

vyprávěcí postupy, dějové 

motivy, vypravěč. 

Vyhledá charakteristiku 

postav. 

Tvořivě reprodukuje text, 

dramatizuje jej. 

Čte texty s přírodní 

tematikou, diskutuje  

o ochraně přírod. prostředí.  

Vytváří si ekologické postoje. 

Rozvíjí představivost, 

empatii. 

Interpretuje texty. 

Pozná rým, druhy rýmu, 

rytmus. 

Osvojí si pojmy: 

personifikace, apostrofa, 

symbol. 

Př, D, Z, Vv výrazné č.,  

reprodukce , 

rozhovor,  

nonverbální  

komunikace,   

vyhledávání  

v textu,  

skupinová p., 

samostatná p.,  

frontální r. -

tvořivé p., 

dabing,  

diskuse,  

hra,  

skupinová p.,  

asociace 

 říjen  

 listopad 

 leden  

 únor  

 březen  

 květen  

 červen 

 

 Nevšední příběhy  Ve škole, doma a mezi kamarády  

 

 

 

  

 Ve škole fantazie 

 Přemýšlí o vztahu dětí  

a dospělých. 

Uvědomí si důležitost rodiny, 

přátelství. 

Rozvíjí komunikaci- výrazné 

čtení, dramatizace. 

Pracuje s přímou řečí, 

dialogem postav, 

Cizí jazyk, Vv, Z, 

D 

skupinová p., 

individuální  

dialogizace, 

rozhovor , 

samostatná p., 

tvořivé psaní,  

dramatizace, 

práce 
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charakteristikou. 

Rozvíjí představivost, 

fantazii, empatii v pohádce, 

povídce, cestopise, 

strašidelné próze,antické báji. 

Pracuje s lit. pojmy: strofa, 

rým, komično, gradace, 

lexikální polysémie, 

homofonie, rčení, úsloví. 

Čte zadanou společnou četbu, 

podle vlastního výběru. 

s ilustrací,    

skupinová p. 
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PŘEDMĚT: LITERATURA - 7.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  

říjen 

listopad   

prosinec 

 

 

 

Můj domov Úvodní hodina  

 

 

 

Chrám i tvrz  

 

 

 

 

 

 

 

Svatý Václave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uvědomí si důležitost 

jazyka,seznámí se 

s estetickou a integrační 

složkou jazyka. 

Porovná spisovnou a 

nespisovnou češtinu. 

Seznámí se s uměleckou 

publicistikou- esej. 

Pracuje 

s literárněteoretickými pojmy 

(alegorie, metafora, 

metonymie, dialekt). 

Seznámí se s osobností  

sv. Václava. 

Utváří si vztah k národním a 

kulturním hodnotám.  

Porovná kroniky (Kosmova, 

Dalimilova), uvědomí si 

rozdíl mezi prózou a poezií. 

Pozná epické žánry: legenda, 

kronika, pověst, literatura 

faktu, lyrické: vlastenecká 

lyrika.  

Vyhledá personifikaci, 

metonymii, apostrofu. 

Seznámí se s historickým 

literárním stylem. 

Zamyslí se nad významem  

a použitím volného verše, 

citací. 

Výrazně čte. 

Rozvíjí poznatky o žánrech: 

D, Hv,Vv, Čj , 

Ov, Tv 

diskuse,  

práce s textem, 

ilustracemi, 

poslech,  

rozhovor, 

reprodukce t.,  

dialog,  

výrazné č.,  

dramatizace,  

tvořivé psaní, 

poslech,  

referát,  

dialogizace,  

tvořivé psaní  

diskuse 
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Žij pravdu  

 

 

 

Běh na dlouhou trať 

 

 

 

román,esej, memoáry, 

literatura faktu. 

Porovná kompozici 

středověkého listu s dnešním 

dopisem. 

Je hrdý na čin jako mravní 

příklad, smysl oběti.  

Zamyslí se nad čestností, 

smyslem pro fair- play. 

září  

listopad  

prosinec  

leden  

březen  

květen  

červen 

 

 

Bylo nebylo  Odkud a kam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl jednou jeden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MV-  

lidské vztahy  

 

Má úctu ke kulturnímu  

a literárnímu dědictví. 

Seznámí se s mýty, 

mytologií.  

Porovná mýty jednotl.národů. 

Uvědomí si jejich podobnost  

i přes rozdílnost kultur. 

Zamyslí se nad symbolem 

potopy. 

Pracuje s pojmy:  

pleonasmus,paronomázie, 

metafora, volný verš, přesah, 

absurdno, satira. 

Čte lyriku, epiku. 

Přemýšlí o 

svědomí,odpovědnosti, vině.  

Seznámí se s dalšími autory 

pohádek, rozliší pohádku 

lidovou, moderní, autorskou. 

Čte pověst, drama, nonses. 

Přemýšlí o symbolu draka,  

o postavě čerta, krále 

v pohádce. 

Osvojí si pojmy: nonses, 

parodie, hyperbola, satira. 

Pokusí se vytvořit vlastní 

D, Hv, Vv, Rv, Z, 

Inf  

 

 

diskuse,  

rozhovor, 

reprodukce t.,  

referát,  

tvořivé p.,  

práce s textem,  

samostatná  

písemná p.,  

poslech,  

skupinová p.  
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pohádku. 

 

 

 

 

 Ve zvířecím zrcadle   Přečte si bajky světových 

autorů. 

Uvažuje o symbolu vlka, 

lišky, beránka, medvěda. 

Rozliší bajku od pohádky. 

Seznámí se s architektonikou 

bajky,najde v ní poučení. 

Osvojí si pojmy: alegorie. 

Diskutuje o současných 

mezilidských vztazích. 

Dramatizuje text. 

 dramatizace, 

skupinová p. 

 

 

 

 

  

V cizí zemi 

 MV-  

etnický původ  

 

Toleruje cizí kulturní 

zvyklosti.  

Uvědomí si, že jsme různí lidé 

bez rasových a kulturních 

předsudků. 

Podporuje ekologické cítění  

a myšlení, má kladný vztah 

ke zvířatům. 

Čte umělecký cestopis, líčení. 

Rozvíjí estetickou funkci 

jazyka( metafora, epiteton, 

kompozice, ich- forma, přímý 

vypravěč). 

Porozumí vybraným textům. 

Tvoří vlastní texty, ilustrace. 

Z, Čj frontální r.,  

tvořivé psaní,  

práce s textem, 

diskuse 

říjen  

listopad  

prosinec 

leden  

únor  

březen  

duben  

červen 

 

Co nás zajímá 

 

 

 

O zvířatech a lidech  

 Rozvíjí vztah k zvířatům, 

k odpovědnosti. 

Čte fejeton, povídku, intimní 

a úvahovou lyriku.  

Přemýšlí o symbolu psa  

a koně. 

Vyhledá obecnou češtinu 

v poezii. 

Seznámí se  s volným 

 Př, Hv, Čj frontální r.,  

práce s textem  
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 veršem, gradací, situační  

a jazykovou komikou. 

 

 

 

 

 O sobě navzájem  Diskutuje o vztahu rodičů  

a dětí, o budoucnosti, 

toleranci jiných národů,  

o domově, přátelství, lásce. 

Pokusí se o báseň na 

libovolné téma.  

Čte román – deník, povídku 

s dívčí hrdinkou, 

humoristickou povídku.  

Ov, Rv, D rozhovor,  

diskuse,  

tvořivé psaní 

  Nápady literárního klauna  Rozvíjí smyslové estetické 

vnímání. 

Výrazně čte. 

Rozvíjí svou fantazii. 

Vytvoří limerik. 

Pracuje s pojmy: vizuální 

poezie. 

Vv diskuse,  

tvořivé psaní,  

práce s texty,  

poslech 

   

O našich dědech 

 Chová úctu ke kulturnímu 

dědictví, tradici. 

Čte povídku, beletrizovanou 

literaturu faktu. 

D, F 

 

 

 

samostatná,  

skupinová p. 

 

 

 

 

   

O lidech a robotech 

 Rozvíjí fantazii. 

Seznámí se s židovským 

náboženstvím a zvyky, 

pražskými židovskými 

pověstmi. 

Výrazně čte dialogy. 

Seznámí se s ruskou  

a polskou literaturou. 

Přečte si sci- fi román, 

pověst, sci- fi povídku  

a drama. 

D, Ov, Př práce se 

slovníkem, 

diskuse,  

dialog,  

samostatná p.,   

skupinová p. 
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PŘEDMĚT : LITERATURA - 8.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  

červen 

 

 

Můj domov a svět Mozart a Praha  

Dvořák v Americe 

Cesty a návraty 

 

 Vytváří si kladný vztah 

k domovu, vlasti. Seznámí se 

s lit. druhy :biografický 

román, biografická lit. 

faktu,cestopisná 

próza.Referuje o autorech. 

Napíše fiktivní cestopis. 

Hv, D, Z 

 

 

 

 

 

výrazné č.,  

referát,  

poslech,  

rozhovor, 

diskuse,  

tvořivé psaní  

 

září 

říjen 

 

 

 

O bozích a lidech Antická lyrika, epika, drama  Upevní a prohloubí své 

znalosti o antic. umění. Čte 

báje, najde moudrosti skryté 

v textech řeckých a římských, 

hledá jejich význam. 

Reprodukuje části textů, 

dočte si některé sám. Porovná 

starořeckou pověst 

s pohádkami K.J. Erbena. 

D, Z, Vv, Čj reprodukce,  

diskuse,  

práce s texty,  

jmény 

listopad 

 

 

Ve službě Bohu, 

králi a dámě  

Rytířský epos, román  Seznámí se s hrdinským 

národním a rytířským 

eposem, dvorskou lyrikou. 

Rozliší kroniku a pověst. 

Zamyslí se nad úlohou meče 

v životě rytíře, charakterizuje 

hlav. postavu. 

D, Vv referát,  

rozhovor,  

reprodukce , 

poslech 
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listopad  

prosinec 

 

 

Vyšla hvězda    

nad Betlémem 

Texty Nového zákona a křesťanská 

tradice v literatuře 

 Čte biblické příběhy, zná 

Starý a Nový zákon. Vysvětlí 

a uvede příklad legendy.Zná 

úsloví, rčení, vysvětlí jejich 

význam.Zná významné české 

patrony.Diskutuje o úloze 

koled v dřívějších dobách, 

zná některé. 

D, Hv poslech,  

rozhovor,  

diskuse,  

tvořivé psaní 

leden – 

duben 

 

Sen, láska a smrt Balada lidová a autorská  

Lidová slovesnost 

Romantismus ve světové a české 

literatuře 

 Uvede znaky romantismu, 

doloží je v textech. Zná 

hlavní představitele čes.  

a svět. romantismu.Vysvětlí 

baladu lidovou, 

autorskou.Hledá básnické 

prostředky v Máchově 

Máji.Recituje.Porovná 

filmové zpracování 

Erbenových balad 

s baladickými texty.Zamyslí 

se nad důležitostí lásky 

v životě člověka. 

Vv, Ov, Čj poslech,  

recitace, 

samostatná p.,  

práce s texty,  

tvořivé psaní, 

referát 

květen 

 

 

Šoa Holocaust  

Próza s židovskou tematikou 

 Čte ukázky, seznámí se  

s židovskou 

kulturou,literaturou, s osudy 

Židů za 2. sv. války.  

D, Ov, Inf diskuse,  

poslech,  

práce s texty 

září   

listopad  

leden  

květen  

červen 

 

 

Čtu, čteš, čteme Oddechová literatura  Rozvíjí čtenářské dovednosti, 

reprodukuje text. Porovná 

slovní zásobu autorů. Rozvíjí 

tvořivé psaní. Přečte si 2 – 3 

tituly podle vlastního výběru. 

Přednese referáty  

o spisovatelích.Prohlubuje si 

poznatky z lit. teorie. 

Hv, Rv samostatná p.,  

skupinová p. 
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PŘEDMĚT: LITERATURA - 9.ročník                         

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září -říjen 

 

 

 

Okolnosti Opakování učiva 8.ročníku  

Poválečná poezie, próza a drama  

Díla s budovatelskou tematikou 

 Porovná texty oslavující 

konec války. 

Vyhledá texty s tzv. 

budovatelskou tematikou  

a zamyslí se, co bylo pro ni 

typické. 

D    

 

 

 

 

 

tiché čtení,  

referáty,  

samostatná p.  

listopad -    

prosinec 

 

 

 

Kolik tváří má 

okupace 

Téma koncentračního tábora a vězení  

Díla s židovskou tematikou  

Historický román  

Psychologická próza 

 Seznámí se s autory, jejich 

díly. 

Porovná ukázky,přemýšlí  

o tzv. příkladné a nepříkladné 

literatuře. 

Zamyslí se nad postavením 

Židů za 2.sv. války.Hledá  

a zvažuje důvody chování lidí 

ve vypjatých situacích.  

Pokusí se vyložit,kdo je 

„čecháček“, a co znamená 

„čecháčkovství“. 

Zná české režiséry, porovná 

knižní a filmové zpracování. 

Zná epické žánry. 

D, Vv, Ov  diskuse,  

práce s texty, 

frontální p.,  

doplňovačka,  

reprodukce  

leden - 

březen 

 

 

 

Člověk 

v poválečném 

světě 

Próza po roce 1948 – oficiální, exilová 

samizdatová  

Drama 

 Seznámí se s dalšímí 

autory,referuje o nich. 

Přečte si  díla oficiální, 

exilová, samizdatová  

a zamyslí se nad nimi. 

Charakterizuje styl a jazyk 

autorů. 

D, Čj video,  

muzeum 
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březen - 

duben 

 

 

Tajemství 

v krátkých  

řádkách 

Literární skupiny  

Křesťansky orientovaná poezie  

Poezie oficiální, samizdatová, exilová  

Písničkáři 

 Seznámí se a referuje  

o vybraných lit. 

skupinách,katolických 

básnících. 

Hledá společné znaky v jejich 

tvorbě. 

Recituje text. 

Pracuje s pojmy lit. teorie: 

rým,nonsens,bás.figury.. 

Zná nositele Nobelovy ceny 

za literaturu J. Seiferta. 

Tvoří vlastní texty. 

Hv, Čj poslech, 

recitace,  

tvořivé psaní 

květen - 

červen 

 

Několik pohledů 

za hranice 

Ruská, anglická, americká, 

francouzská literatura 

 Zná významné světové 

spisovatele. 

Vysvětlí a doloží v ukázce 

neorealismus,beatnická 

generace, rozhněvaní mladí 

muži, existencionalismus, 

magický realismus, literatura 

s prvky sci – fi. 

Zná světové režiséry. 

D, Z, Inf referáty,  

práce s texty,  

soutěž,  

opakování 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu anglický jazyk 
Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý 

jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším 

studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice a 

prohlubuje uvědomění si závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních 

projektech. 

 

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu cizí jazyk je jak na prvním, tak i na druhém stupni zaměřen na tři okruhy řečových dovedností: 

1/ Receptivní řečové dovednosti 

2/ Produktivní řečové dovednosti 

3/ Interaktivní řečové dovednosti 

Tyto okruhy jsou zapracovány do tématických celků v jednotlivých ročnících. 

Na prvním stupni se žáci seznamují: 

a/ s pravidly komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování, představování 

b/ s jednoduchým sdělením – adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost 

c/ s tematickými okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité 

zeměpisné údaje 

d/ se slovní zásobou a tvořením slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu 

e/ se základními gramatickými strukturami a typy vět, se základy lexikálního principu pravopisu slov – věta jednoduchá, tvorba otázek a záporu, 

pořádek slov ve větě 

Na druhém stupni si žáci osvojují: 

a/ jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a 

reakce  

na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, společenský program 

b/ základní vztahy – existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní 

c/ tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, 

stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České 

republiky 

d/ slovní zásobu a tvoření slov 

e/ gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov 
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Časové a organizační vymezení předmětu 
Anglický jazyk je ve 3. – 9. ročníku vyučován s  tříhodinovou týdenní dotací.  

Výchovné a vzdělávací strategie 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

1. Kompetence k učení 
- hledání a třídění informací, jejich využití v praktickém životě 

- užití termínů, uvedení věcí do souvislostí 

- vybírání a využití způsobů, metod a strategií 

- porovnávání a kritické posuzování získaných výsledků 

- vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti 

 

2. Kompetence k řešení problému 

- hledání informací vhodných k řešení problémů 

- využití získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů 

- sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů 

- kritické myšlení, rozhodnutí, obhajoba, zodpovědnost 

- využití vlastního úsudku a zkušeností 

 

3. Kompetence komunikativní 

- využití získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů 

- využití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci 

- porozumění různým typům textů, obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků 

- naslouchání promluvám druhých lidí, vhodná reakce na ně 

- zapojování se do diskuse 

- formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů 

- výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování v písemném i ústním projevu 

 

4. Kompetence sociální a personální 

- spolupráce ve skupině 

- přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

- uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu 

- diskuse 

- sebehodnocení 

- přijímání pochvaly a kritiky 
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5. Kompetence občanské 

- vedení k zodpovědnosti 

- pracovitost a vytrvalost 

 

6. Kompetence pracovní 

- dodržování vymezených pravidel 

- plnění povinností a závazků 

- využití znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

- rozvoj myšlení, orientace v základních aktivitách 

 

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK – 3.ročník 
 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Pronunciation 

 

 

Hello 

Samohlásky 

Souhlásky 

Slovní přízvuk 

Pozdravy 

Souhlas, nesouhlas 

Prosba, poděkování 

 Pozná rozdíl výslovnosti 

v anglickém jazyce oproti 

mateřskému jazyku. 

Rozlišuje pozdravpři 

setkání a při loučení. 

Vyjádří souhlas či 

nesouhlas, prosbu  

a poděkování. 

Čj sledování     

pohybu úst  

vyučujícího, 

náslech, 

předvádění  

situací 

říjen 

 

 

 

My family Představování 

Členové rodiny 

Běžné vybavení místnosti. 

 Představí sebe a své členy 

rodiny. 

Pojmenuje základní 

předměty spojené 

bezprostředně s místností. 

Zobrazí kresbou předmět  

dle poslechu. 

Vv, Člověk a jeho 

svět 

využití  

obrázků,   

fotografií, 

poslech, 

malování 

listopad 

 

 

 

Colours Názvy barev 

Části oblečení 

Spojky 

 Rozumí s pomocí 

nahrávky názvům dvanácti 

barev. 

Zazpívá dle svých 

možností píseň o těchto 

Čj, Člověk a jeho 

svět, Vv, Hv 

použití  

barevných    

pastelek, 

poslech, 

hry 
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barvách. 

 Vyhledá dle poslechu 

některé části svého 

oblečení. 

Využívá spojky and, or 

v kombinaci dvou barev. 

prosinec 

 

 

 

Big or small 

 

 

 

 

 

 

Velikost, délka, obsah předmětů 

Pořádek slov ve větě 

 

 

 

 Rozlišuje s pomocí 

nahrávky a karet novou 

slovní zásobu. 

Přiřadí předmět 

k příslušné barvě. 

Reaguje na všechny typy 

probraných otázek. 

Dokončí neúplné věty. 

Čj, Člověk a jeho 

svět 

poslech, 

hry 

leden - 

únor 

 

 

 

 

 

Clothes 

 

 

Numbers 

 

My head 

Běžné části oblečení 

 

 

Počítání do šesti 

 

Části hlavy 

Vyjádření pocitů  

 Rozumí pokynům 

týkajících se daného 

tématu. 

Pojmenuje další druhy 

oblečení s využitím 

obrázků. 

Orientuje se foneticky 

v základních číslicích. 

Umí pojmenovat části 

hlavy. 

Umí vyjádřit pocit radosti, 

smutku, strachu aj. 

M, Člověk a jeho 

svět 

využití   

obrázků  

a karet, 

rozhovory 

březen - 

duben 

 

 

 

Masks 

 

 

 

 

 

 

My body 

 

 

Pohádkové bytosti 

Postava, maska 

 

 

 

 

 

Části těla 

Sloveso mít 

 

 Popisuje jednotlivé 

pohádkové postavy, 

využívá i přídavných 

jmen. 

Reprodukuje v češtině  

za pomocí gest a mimiky 

učitele obsah textu. 

Rozšiřuje si slovní zásobu. 

Umí pojmenovat části těla  

i za pomocí písničky. 

Čj, Hv karty, 

předvádění  

pohádek, 

poslech, 

 

 

 

píseň, 
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Toys 

 

 

 

Hračky a jejich poloha 

Předložky 

Dovede utvořit 

jednoduchou větu se 

slovesem mít v jednotném 

čísle. 

Využívá předložek in, on, 

next to k vyjádření polohy 

hraček. 

Rozumí pokynům učitele  

a reaguje na ně. 

 

 

 

říkanka, 

rozhovor 

květen - 

červen 

 

 

 

Salads 

 

 

 

 

I can ride 

 

 

 

 

 

 

 

Food 

Ovoce a zelenina 

Sloveso chci 

 

 

 

Dětské dopravní prostředky 

Vyjádření rychlosti a vzhledu 

Sloveso umím 

 

 

 

 

 

Běžné jídlo 

Libost a nelibost 

 Získává znalosti slovní 

zásoby pro toto téma. 

Aktivně se zapojí  

do jednoduché konverzace 

s využitím spojení I 

want… 

Reaguje foneticky na dané 

obrázky. 

Sestaví věty pomocí 

kartiček s obrázky. 

Vyjádří přídavnými jmény 

stav auta na kartách. 

Popíše obrázek, kdo co 

má, kdo co umí. 

Rozlišuje podstatná jména 

počitatelná a 

nepočitatelná. 

Orientuje se v probrané 

slovní zásobě. 

Vyjadřuje svou libost  

či nelibost jednoduchými 

větami.  

Člověk a jeho 

svět, Čj, Vv, Hv 

použití  

pexesa, 

poslech, 

 

 

 

 

sestavování   

rozhovorů 
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únor 

 

 

 

Me and my 

friends 

Rozdíly 

 

Příběh 4 

 

Sloveso to have got 

Lidské tělo 

 

Moji kamarádi 

 Umí rozlišit modelové 

situace. 

Shrnutím zopakuje 

tématickou část. 

Nakreslí člověka. Dovede 

pojmenovat jdtl. části těla. 

Dokáže představit, oslovit  

a popsat jinou osobu. 

Čj, Vv,  Pč, 

Člověk a jeho 

svět, Hv 

poslech, 

práce 

s textem, 

rozhovory, 

malování, 

obrázkové 

karty, 

píseň 

 

březen 

 

 

 

My pets Dopisujeme si 

Příběh 5 

Zvířata 

 

 Vytvoří dopis pro 

kamaráda. 

Sestaví krátký příběh. 

Používá vhodná slova 

k popisu oblíbeného 

zvířete. Namaluje jeho 

obrázek. 

Čj, Člověk a 

jeho 

svět, Vv 

sam. práce, 

učebnice, 

využití hraček, 

malování, 

projekt. vyuč. 

duben Animals Zvířata 

 

 

 

 

 

Příběh 6 

 Reprodukuje informace  

o zvířatech. 

Předvede a zazpívá píseň  

o zvířatech.Vymyslí a 

porovná s ostatními své 

neexistujíjí zvíře. 

Diskutuje o přírodě. 

Člověk a jeho 

svět, Hv, Čj 

video, 

práce ve dvoj., 

píseň, 

pexeso, 

výlet do ZOO 

květen My hobbies Sloveso can 

Sport a jiné zájmy 

 

 

 

Příběh 7 

 Umí hovořit a psát o svých 

schopnostech. Dovede 

vyjmenovat sporty. Umí 

vyjádřit svoji libost  

či nelibost k nim. 

Reaguje na mluvený 

projev. 

Tv, Čj 

 

dril. cvičení, 

anketa, 

pantomima, 

rozhovor, 

sportovní 

časopisy 

červen My favourite 

food and drink 

Sloveso like 

Jídlo a pití 

 

 

 

Příběh 8 

MV-  

multikulturalita 

Vysvětlí rozdíl mezi zdravým 

 a nezdravým jídlem.  

Uvede příklady.  

Porovná tradiční jídla  

ve své zemi a v zahraničí.  

Doplní příklady. 

Uspořádá soutěž pro své 

spolužáky.  

Chápe význam užívání 

cizího jazyka jako nástroje 

dorozumění a celoživotního 

vzdělávání. 

Pč, Vv, Čj, M, 

Člověk a jeho 

svět, Pč 

 

práce s učeb., 

potravinářské 

pomůcky, 

projekt, 

malování, 

školní 

kuchyňka 
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ  JAZYK – 4.ročník 
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK - 5. ročník 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září                  

 

 

 

Hello 

 

Colours 

Numbers 

Pozdravy 

 

Barvy 

Čísla 1-10 

 Dovede se zeptat  

na jméno,barvy a pozdraví. 

 

Umí napočítat do 10. 

Čj, M, Hv práce 

s textem, 

náslech, 

píseň, 

skup. práce 

říjen 

 

 

 

My classroom Věci ve třídě 

 

 

Osoby 

Příběh 1 

 Rozliší jedn. a mn. číslo. 

Dokáže pojmenovat věci  

ve třídě. 

Definuje svoji osobu. 

Rozumí jednoduchému 

příběhu pomocí obrázků. 

Čj, Vv, Čj využití věcí  

ve třídě jako 

pomůcek, 

hry, 

malování, 

sam. práce 

listopad 

 

 

 

My family Zájmena přivlastňovací 

Rodina 

Čísla 11-100 

 

Příběh 2 

 Umí popsat jinou osobu. 

Dovede se zeptat na věk  

a odpovědět. 

Řekne stručně obsah 

příběhu. 

Čj, Člověk a jeho 

svět, M 

vlastní 

fotografie, 

práce 

s textem, 

poslech 

prosinec 

 

 

 

My home Předložky at, from, in 

Části domu 

 

Města, státy a světadíly 

 Popíše dům, jeho místnosti  

a věci v něm. 

Udá svoji národnost. 

Diskutuje o své zemi  

a městě. 

Vv, Člověk a jeho 

svět 

dril. cvičení, 

malování, 

projekt. 

vyuč., 

video, 

hry 

leden 

 

 

 

My room Příběh 3 

 

Hračky 

 

Předložky in, under, on, next to 

OSV - 

komunikace 

Zopakuje si učivo pomocí 

příběhu. 

Sestaví popis oblíbené 

hračky. 

Logicky přiřazuje správné 

předložky. 

Umí popsat, co lidé dělají  

v různých povoláních.               

Čj, Pč, Vv využití 

vlastních 

hraček, 

hry, 

práce  

s učebnicí 
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Měsíc Tematická oblast Učivo (úroveň SERR) Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Používané jazykové prostředky 

září 

 

 

 

 

HELLO Mluvení - ústní interakce  
Představí se a zeptá, kdo je kdo. 

Poslech  

Porozumí, odkud lidé pocházejí. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace, pozdraví a rozloučí 

se s dospělým i s kamarádem;  

pochopí obsah a smysl 

jednoduché, pomalé a pečlivě 

vyslovované konverzace. 

 

 Cello, I'm ... Who are you? 

září - 

říjen 

Unit 1 
GETTING 

STARTED 

 

 

A 
Numbers 

0-100 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Počítá v rozsahu 1–100.  

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Sdělí své telefonní číslo a umí se zeptat 

na telefonní čísla druhých  

Poslech (A1) 

Rozliší číslovky 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; 

porozumí známým slovům  

v poslechu. 

 Číslovky 1–100. 

B a C 
Some useful 

words 
 

Adjectives 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Umí klást otázky o druhu a vzhledu věcí a 

odpovídat na ně. Umí říct, která je jeho 

nejoblíbenější barva.  

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Vytvoří jednoduché popisy. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 

 What's this? It's a book. 

This is a yellow pencil. 

D 
In the 

classroom 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Umí vytvořit jednoduché pokyny týkající 

se školního prostředí a reagovat na ně. 

Poslech (A1) 

Rozpozná pokyny týkající se školního 

prostředí. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; rozumí 

jednoduchým pokynům a 

adekvátně na ně reaguje. 

 

 Come here, Close your books, 

Don't look. 

 

E a F 
Spelling and 

the alphabet 
 

Whose is this? 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Ptá se na názvy věcí a na pravopisnou 

podobu slov, která je označují. Říká, co 

komu patří. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 Abeceda. What do you call this? 

What does … mean? It's Mandy's 

cat. 

G a H 
Prepositions 

 

Plurále 
 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Říká, kde jsou věci umístěny, užívá 

podstatná jména v množném čísle.  

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 The box is on the table. 

Množné číslo: There are two 

boys. 

listopad Unit 2 A Mluvení - ústní interakce (A1)  Aktivně se zapojí do jednoduché  To be  (v oznamovací větě a             
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COMMUNICATION Talking Hovoří o tom, kde se lidé nacházejí, tvoří 

otázky na umístění. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; 

vyslovuje a čte foneticky 

správně. 

v otázce: he, she). 

Where's Mr Taylor? He's at the 

door. 

B 
The postcard 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduché konverzaci o ostatních 

lidech, rozumí textu na pohlednici. 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Vede jednoduchou konverzaci o ostatních 

lidech. 

Psaní – písemná interakce (A1) 

Umí napsat pohlednici. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci; zapojí se 

do jednoduché konverzace; umí 

napsat krátké, gramaticky 

správné texty; správně 

vyslovuje, čte se správnou 

výslovností. 

 

 To be  (v oznamovací větě, plné a 

zkrácené tvary). 

 

 

C 
The radio 

Poslech (A1) 

Rozumí hlavním údajům v konverzaci o 

rodině. 

Psaní (A1) 

Doplní jednoduchý text. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Rozpozná správnou intonaci a sám ji 

užívá. 

 Rozumí známým výrazům a 

jednoduchým větám. 

 

 To be (v otázce). 

Přivlastňovací přídavná jména. 

 

D 
Is this the end 

for Birdman? 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým údajům v textu s 

obrázky. 

Poslech (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím             

v telefonní konverzaci. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky. Rozumí 

známým slovům a jednoduchým 

větám, vyslovuje a čte foneticky 

správně.  

 

 To be (v záporu). 

Project Psaní (A1) 

Pracuje na komunikačním projektu. 

Poslech (A1) 

Rozumí textu písně. 

 

 Umí napsat krátké, gramaticky 

správné texty, rozumí významu 

jednoduchého autentického 

materiálu.  

Vv  

prosinec 

- leden 

Unit 3  
MY WORLD 

 

 

A 
My favourite 
pop group 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Ptá se na zboží v obchodě. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace 
 Množné číslo: pravidelné i 

nepravidelné tvoření,  men, 

women / children. 

How much is…? How much 

are…? 
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B 
A letter to       

a penfriend 

Čtení (A1) 

Rozumí neformálnímu dopisu. 

Samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o tom, co komu patří. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky. Zapojí se 

do jednoduché konverzace. 

 Have got (v oznamovací větě a         

v otázce, plné a zkrácené tvary). 

C 
The animal 

pictures 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým údajům  

v textu s obrázky. 

Psaní: (A1) 

Píše texty o rozdílných rysech věcí. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky; umí napsat 

gramaticky správný text. 

 To have (v záporu). 

D 
My school 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o svých školních předmětech. 

Psaní (A1) 

Napíše svůj rozvrh. 

Poslech (A1) 

Rozumí poslechu ohledně rozvrhu. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace, rozumí obsahu 

jednoduché konverzace. 

 Názvy předmětů: English, Maths, 

Physics atd. 

Project Psaní (A1) 

Vypracuje projekt o svém životě. 

Poslech (A1) 

Porozumí textu písně. 

 Umí napsat gramaticky správný 

text. 
  

únor - 

březen 

 

 

 

Unit 4 
TIME 

A 
What’s the 

time, please? 

 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Podá časové informace. 

Psaní (A1) 

Píše texty o tom, kdy se co odehrává. 

Poslech (A1) 

Rozumí poslechu s časovými údaji. 

 Podá potřebné informace; napíše 

gramaticky správný  text; 

rozumí známým výrazům a 

jednoduchým větám. 

 Časové údaje, předložky, dny      

v týdnu: six o'clock, five past nine 

atd.  It's on Thursday at ten past 

six. 

B 
Monday to 

Friday 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Ptá se na každodenní činnosti, hovoří        

o nich. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Podá potřebné informace; napíše 

gramaticky správný  text; 

rozumí známým výrazům a 

jednoduchým větám. 

 Přítomný čas prostý                    

(v oznamovací větě a v otázkách 

s wh-). 

Take the bus, have breakfast, 

lunch, dinner, a shower, do 

homework atd. 

C 
Free time 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Mluví o svém volném čase; píše o tom, co 

kdo dělá. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. Poslech (A1) 

Rozumí informacím v jednoduché 

konverzaci. 

 Podá potřebné informace; 

rozumí známým výrazům a 

jednoduchým větám 

 Přítomný čas prostý                     

(v oznamovací větě a v otázce          

s do/does). 

Play, collect, do, go. 
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D 
Millie and the 

Time Machine  

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Hovoří o tom, co kdo má a nemá rád; o 

běžných denních činnostech. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace; dokáže se 

dorozumět v běžných situacích; 

rozumí známým slovům a 

jednoduchým větám. 

 Přítomný čas prostý (v záporu). 

 

Project Psaní (A1) 

Vypracuje projekt týkající se volného 

času. 

Poslech (A1) 

Rozumí textu písně. 

OSV - 

komunikace 

Umí napsat jednoduché, 

gramaticky správné texty. 

 

M, Vv Hudební nástroje, sporty, 

činnosti. 

duben 

 

 

 

Unit 5 
PLACES 

A 
Rebecca’s 

project 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Hovoří o tom, co kdo může nebo umí 

dělat. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace. 
 Can  (v oznamovací větě,            

v záporu a v otázce).  

Borrow, play, have, go. 

B 
Our house 

 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchému textu o uspořádání 

domu. 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Mluví o svém domově. 

 Umí vyhledat v textu specifické 

informace a odpovědět na 

otázky. Zapojí se do jednoduché 

konverzace. 

 

 There is/There are. 

Kitchen, living room, posters, 

desks, lamps, showers atd. 

C 
Our town 

 

Čtení (A1) 

Rozumí, kde se co ve městě nachází; 

rozumí jednoduchým informacím v textu    

s obrázky. 

 Umí vyhledat v textu specifické 

informace a odpovědět na 

otázky. 

 Is there…? 

Opposite, between, behind, next 

to, in front of, supermarket, café, 

bank, post office atd. 

D 
The Sherwood 

forest game 

 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Objednání zboží v kavárně, hraní her        

v angličtině. 

 Vyžádání služby.    Must. 

To a at + místo. 

Can I have…? Do you want 

anything to drink? atd. 

Project Psaní (A1) 

Pracuje na projektu týkajícím se různých 

míst.  

Poslech (A1) 

Rozumí textu písně. 

 Umí napsat jednoduché, 

gramaticky správné texty. 

 

Vv Market, restaurant, theatre, atd. 

Furniture 

květen - 

červen 

 

 

 

Unit 6 
PEOPLE 

A 
Frank’s family 

 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Popis osob, porovnání osob. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace, podá potřebné 

informace; vyhledá specifické 

informace v textu a zodpoví 

otázky. 

 Popis osoby: She's got green 

eyes, a beard, glasses. 

He's tall, short, fat, slim, bald. 

B 
Family life 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o tom, co kdo dělá.  
 Umí v textu vyhledat  

specifické informace a 
 Přítomný čas průběhový. 
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 Poslech (A1) 

Rozumí informacím  

v jednoduché konverzaci. 

zodpovědět otázky; rozumí 

jednoduchým větám. 

C 
People or 

machines? 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Hovoří o zvycích, obvyklých činnostech a 

tom, co právě dělá. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace, vyhledá v textu 

specifickou informaci a zodpoví 

otázky. Rozumí jednoduchým 

větám. 

 

Z Přítomný čas prostý a průběhový: 

Jane plays tennis every Thursday. 

I'm writing at the moment atd. 

D 
Mickey’s 
talking T-shirt 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o tom, kolik co stojí. 

Mluvení – ústní interakce 

Nákup zboží v obchodě.  

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Umí požádat o pomoc; vyhledá  

v textu specifické informace a 

zodpoví otázky. 

 How much is/are…? Can I help 

you? How much is the jacket?   

It‘s £… 

Project Psaní (A1) 

Vypracuje projekt o různých osobách. 

Poslech (A1) 

Rozumí textu písně. 

MV - 

multikulturalita 

Umí psát jednoduché, 

gramaticky správné texty. 

 

Z, Vv Smiling, laughing, looking at 

something, atd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT:ANGLICKÝ JAZYK - 6.ročník 
 

Měsíc Tematická oblast Učivo (úroveň SERR) Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Používané jazykové prostředky 
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září 

 

 

 

 

Introduction A 
Hello 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A1) 

Představí se; řekne, odkud pochází. 

Psaní (A1) 

Napíše text o jiných lidech. 

 Dorozumí se  

v běžných každodenních 

situacích; umí napsat krátké, 

gramaticky správné texty. 

 Hello, I'm… I'm from. I live in, 

Who's this? 

Where's she from? Atd. 

B a C 
Giving 
personal 

information 

 
In the 

classroom 

Psaní (A1) 

Vyplní formulář. 

Mluvení (A1) 

Popíše školní třídy. 

 Umí vyplnit formulář, 

dorozumí se v běžných 

situacích. 

 Slovní zásoba: classroom. 

What's this? 

What colour is/are…? What 

is/are… doing? How many … are 

there? Where is the …? 

září - 

říjen 

Unit 1 
MY LIFE 

 

 

A 
My 

photograph 

album 

 

Mluvení – ústní interakce (A1) 

Nákup zboží. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

Poslech (A1) 

Rozumí informacím v jednoduché 

informaci. 

 Požádá o službu, pochopí 

jednoduchý text  

z učebnice, rozumí 

jednoduchému projevu a 

konverzaci. 

 Can I help you? How much 

are…? They're £… 

Přítomný čas průběhový. 

 

 

B 
Birthdays 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A1) 

Data –  narozeniny. 

Čtení (A1) 

Porozumění hádankám. 

 Dorozumí se  

v běžných každodenních 

situacích; rozumí jednoduchým 

textům v učebnici. 

 Řadové číslovky, měsíce: What's 

the date today? It's 22 October. 

My birthday is… It's Edward's 

birthday tomorrow. 

C 
A year in my 

life 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A1) 

Hovoří o měsících v roce. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

Poslech (A1) 

Rozumí tomu, co se odehrává; ví, o který 

měsíc se jedná. 

 Dorozumí se  

v běžných každodenních 

situacích, pochopí jednoduchý 

text  

z učebnice, rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči. 

 

Výchova           

k občanství 

Přítomný čas prostý. 

D 
Mickey, 

Millie and 
Mut 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

Poslech (A1) 

Rozumí informacím v jednoduché 

konverzaci. 

 Pochopí jednoduchý text  

z učebnice, rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči. 

 Přítomný čas prostý v otázce. 
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Project Psaní (A2) 

Vypracuje projekt týkající se vlastního 

života. 

 Píše jednoduché, gramaticky 

správné věty. Správně 

vyslovuje. 

Vv  

listopad Unit 2 
ANIMALS 

A 
We are 

animals, too 

Psaní (A2) 

Napíše popis vnějšího vzhledu věci.  

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky; rozumí hádankám. 

 Píše jednoduché, gramaticky 

správné věty. Pochopí 

jednoduchý text  

z učebnice. 

Př Přídavná jména označující 

velikost; množné číslo; části těla: 

nose, mouth, neck atd. 

B 
Pets 

Psaní (A2) 

Píše o svém domácím zvířeti. 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Píše krátké, jednoduché, 

gramaticky správné texty. 

Plynule čte přiměřeně dlouhé 

texty. 

Př Zájmena v pozici předmětu. 

Nocturnal, male/female, hutch, 

cage, basket, tank atd. 

C 
Mickey and 
Millie at the 

zoo 

Psaní (A2) 

Napíše příběh. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Píše krátké, jednoduché, 

gramaticky správné texty; 

rozumí jednoduchým textům z 

učebnice. 

 Some, any, this, that, these, those. 

D 
The bat 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Zeptá se na osobní informace. 

Čtení (A2) 

Rozumí faktografickému textu                   

o netopýrech. 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích. 

 

Př Přítomný čas prostý a průběhový. 

Where? When? What? How? Do? 

Project Psaní (A2) 

Vypracuje projekt o svých oblíbených 

zvířatech. 

Poslech (A2) 

Rozumí textu písně. 

 

 Píše krátké, jednoduché, 

gramaticky správné texty; 

rozumí autentickému materiálu; 

správně vyslovuje. 

 

Př, Vv Bear, tiger, tortoise, 

hippopotamus, horse, snake, goat 

atd. 

prosinec 

- leden 

Unit 3  
DOCTOR, 

DOCTOR 

 

 

 

A 
I was ill last 

week 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Zeptá se ostatních, co v poslední době 

dělali. 

Psaní (A2) 

Napíše dopis, v němž omlouvá 

nepřítomnost. 

Poslech (A2) 

Rozpozná, kdo má jakou nemoc. 

 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; vyžádá 

si potřebné informace; píše 

krátké, jednoduché, gramaticky 

správné texty; rozumí 

jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči. 

 To be v minulém čase. 

On Sunday, last week, yesterday 

atd. Were you…?  

…. wasn't at school because… 

B 
Liam’s week 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Zeptá se ostatních, co dělali. 
 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; píše 
 Minulý čas pravidelných a 

nepravidelných sloves: 
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Psaní (A2) 

Napíše, co o kom ví. 

Čtení (A2) 

Rozumí věcnému textu. 

krátké, jednoduché, gramaticky 

správné texty; rozumí 

jednoduchým textům                

v učebnici. 

be, live, like, work, play, have, 

write, get atd. 

C 
Mickey’s 

dream 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Klade otázky ohledně včerejšího 

rozhovoru o nemocích.  

Psaní (A2) 

Popíše nehodu. 

Čtení (A1) 

Rozumí textu v komiksu. 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; píše 

krátké, jednoduché, gramaticky 

správné texty; rozumí 

jednoduchým textům                     

v učebnici. 

 Minulý čas prostý v otázce. 

Break, cut, burn, bruise. 

 

D 
The good old 
days? 

Čtení  (A2) 

Rozumí věcnému textu. 

Čtení a poslech (A2) 

Rozpozná rozdíl mezi psaným a 

mluveným textem. 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; rozumí 

jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči. 

Př, D Přítomný čas prostý v 

oznamovací větě a v záporu. 

 

Project Psaní (A2) 

Pracuje na projektu o životě  

v minulosti. 

Poslech (A2) 

Rozumí textu písně. 

 Píše krátké, gramaticky správné 

texty; rozumí autentickému 

materiálu; správně vyslovuje. 

Př, D, Vv  

únor - 

březen 

 

 

 

Unit 4 

FOOD 

A 
At the 

restaurant 

 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Rozumí jídelnímu lístku; řekne, co si dá; 

objedná jídlo v kavárně.  

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; vyžádá 

si službu; rozumí 

jednoduchému textu  

z učebnice. 

 

 Going to v oznamovací větě a           

v otázce; 

okruh slovní zásoby: jídlo – main 

courses, desserts, drinks, 

What are you going to have? Can 

we have…? 

B 
Stone soup 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A2) 

Sehraje smyšlený příběh. 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu. 

Poslech (A2) 

Rozumí informacím v konverzaci                    

o nakupování. 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; rozumí 

jednoduchým textům                

z učebnice; rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované 

konverzaci. 

 

 Some, any. 

Okruh slovní zásoby: jídlo a pití – 

water, crisps, ham, sausages, salt, 

pepper atd. 

 

 

C 
Mut goes 

shopping 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A2) 

Pohovoří o svém jídelníčku. 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

OSV - 

komunikace 

Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; rozumí 

jednoduchým textům z 

učebnice. 

 Počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména. 

How much?, How many? 

How many packets of crisps do 

you eat each week? 
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s obrázky. 

D 
Sam’s potato 

cakes 

 

Psaní (A2) 

Zapíše si kuchařský recept.  

Psaní (A2) 

Rozumí kuchařskému receptu. 

 Napíše krátký, gramaticky 

správný text; rozumí 

jednoduchým textům                       

z učebnice. 

Člověk a 

zdraví 

Členy a some, počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména: 

a bit of, a few 

a cooker, a knife, a saucepan, a 

tray, a bowl atd. 

Project Psaní (A2) 

Vypracuje projekt o kuchyni své země. 

Poslech (A2) 

Rozumí textu písně. 

 Napíše krátký, gramaticky 

správný text; rozumí 

autentickému materiálu. 

Člověk a 

zdraví, Vv 

Okruh slovní zásoby: ovoce, 

zelenina, maso, mléčné výrobky: 

strawberries, cabbage, port, 

cream atd. 

duben 

 

 

 

Unit 5 

DO YOU KNOW? 

A 
My country 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A2) 

Pohovoří o tom, v čem se věci liší. 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

MV -  

multikulturalita 

Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; rozumí 

jednoduchým textům                  

z učebnice. 

Z Druhý stupeň přídavných jmen: 

dry/drier, warm/warmer, 

hilly/hillier  atd. 

Okruh slovní zásoby: počasí a 

zeměpisná přídavná jména. 

B 
Record 

breakers 

 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A2) 

Vyjadřuje skutečnosti přídavnými jmény  

v superlativu. 

Čtení (A2) 

Vypracuje kvíz. 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; rozumí 

jednoduchým textům                    

z učebnice. 

Z Třetí stupeň přídavných jmen: 

longest, highest, smallest, atd. 

C 
The best-

dressed 

brother 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A2) 

Hovoří o oděvech v obchodě. 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; rozumí 

jednoduchým textům                 

z učebnice. 

 Trainers, shorts, jeans, shoes, 

changing rooms. 

Druhý a třetí stupeň přídavných 

jmen:  better, worse. 

D 
Valentine’s 

day 

 

Psaní (A2) 

Napíše přání k svátku  

sv. Valentýna. 

Čtení (A2) 

Rozumí smyšlenému příběhu. 

 Píše krátké, gramaticky správné 

texty; rozumí jednoduchým 

textům z učebnice. 

 

 More a most: more miserable, 

most expensive atd. 

You're as light as a feather. 

Project Psaní (A2) 

Vypracuje projekt týkající se své země. 

Poslech (A2) 

Rozumí textu písně. 

 Píše krátké, gramaticky správné 

texty; rozumí autentickému 

materiálu. 

Z, Vv Okruh slovní zásoby: přírodní 

útvary, komunikační prostředky, 

budovy 

a cave, a valley, a cliff, a forest,  

a tunnel, a bridge, a tower atd. 
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květen - 

červen 

 

 

 

Unit 6 

ENTERTAINMENT 

A 
Films and 

things 

 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Rozhovor o druzích zábavy. 

Čtení  (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; rozumí 

jednoduchým textům z 

učebnice. 

 Sometimes, often, usually. 

Newspapers, books, television, 

films, magazines atd. 

B 
At the movies 

 

Psaní (A2) 

Napíše první část příběhu. 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Umí napsat jednoduché, 

gramaticky správné  texty; 

rozumí jednoduchým textům v 

učebnici. 

 

 Přídavná jména a příslovce. 

 

 

C 
A day in a life 

Čtení (A2) 

Rozumí informacím v textu o herci.  

Poslech (A2) 

Rozumí informacím v rozhovoru o 

pracovních pozicích. 

 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; rozumí 

jednoduchým textům                      

z učebnice; rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči. 

 Have to. 

Start filming, actors, actresses, 

scenes, remember lines atd. 

Be fit, wear a uniform, work 

outdoors, work at night, drive       

a car atd. 

D 
The lost 

penguin 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Sjednání schůzky. 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky.  

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; rozumí 

jednoduchým textům                   

z učebnice. 

 Why don't we?, Shall we? Let's  

atd. 

Project Psaní (A2) 

Vypracuje projekt týkající se zábavy. 

Poslech (A2) 

Porozumí básni. 

 Píše krátké, gramaticky správné 

texty; rozumí autentickému 

materiálu. 

Vv Druhy televizních pořadů a filmů: 

quiz show, soap opera, comedy, 

adventure film. 

 

 

 

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK -  7. ročník 
 

 
Měsíc Tematická oblast Učivo (úroveň SERR) Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Používané jazykové prostředky 
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září 

 

 

 

Introduction Čtení (A2) 

Pracuje se slovníkem. 

Poslech (A2) 

Rozumí textu písně. 

 Umí využívat dvoujazyčný 

slovník, rozumí autentickému 

materiálu. 

  

září - 

říjen 

Unit 1 
HOME AND AWAY 

A 
Moving 

Čtení  (A2/B1) 

Rozumí textu o chlapci, který hýbe 

zeměmi.  

Mluvení - samostatný ústní projev (A2) 

Porovná život v současnosti s životem         

v minulosti. Hovoří o životě v minulosti. 

 Rozumí jednoduchým textům       

z učebnice; dorozumí se            

v běžných každodenních 

situacích. 

 

 Minulý čas prostý, ago. 

Okruh slovní zásoby: život, 

události. 

B 
Kelly’s first 

day 

Čtení (A2) 

Rozumí zapsanému rozhovoru o nové 

žačce. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Vede běžnou konverzaci; umí se seznámit 

s lidmi; umí vytvořit různá požádání. 

OSV - 

komunikace 

Rozumí jednoduchému textu          

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek; dorozumí 

se v běžných každodenních 

situacích. 

 

 She's new here, come in, 

Pardon?, it's a pity, atd. 

Could you…, please? 

C 
How was your 

weekend? 

Čtení (A2) 

Rozumí rozhovoru o bungee jumpingu. 

Poslech (A2) 

Rozumí telefonnímu rozhovoru.  

Mluvení - samostatný ústní projev (A2) 

Tvoří otázky ohledně toho, co kdo dělal. 

Hovoří o tom, co dělal o víkendu. 

  

 Rozumí jednoduchému textu        

z učebnice; rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči; 

dorozumí se v běžných 

každodenních situacích. 

 

 Minulý čas prostý  v otázce. 

Did you go to the cinema,            

a  football match, shopping,           

a party?  

Okruh slovní zásoby: vyjadřování 

spokojenosti 

It was brilliant, all right, terrible, 

fantastic atd. 

D 
Kelly’s family 

Čtení (A2) 

Rozumí textu o členech rodiny. 

Poslech (A2/B1) 

Rozumí vyprávění o prapradědečkovi. 

Psaní (A2/B1) 

Užívá zájmen v textu o různých lidech. 

 Rozumí jednoduchému textu        

z učebnice; rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči;  píše 

krátké, gramaticky správné 

texty. 

 

 She, he, it, they atd. 

 

Okruh slovní zásoby: příbuzenské 

vztahy mother/father, 

grandmother/grandfather, sister, 

brother atd. 

říjen Unit 2 
HAVING FUN! 

 

 

A 
What’s your 

sport? 

Čtení (A2) 

Rozumí textu o sportu.  

Mluvení - samostatný ústní projev (A2) 

Mluví o tom, co obvykle dělají a nedělají, 

co mají rádi a co nemají rádi. 

 Rozumí jednoduchým textům  

z učebnice; dorozumí se           

v běžných každodenních 

situacích. 

 

 Přítomný čas prostý: I play/don't 

play 

like + ing: I like/don't like –ing.  

Okruh slovní zásoby: sporty. 

B 
Kelly feels 
homesick 

Čtení (A2) 

Rozumí přepisu rozhovoru mezi teenagery. 

Mluvení - samostatný ústní projev (A2) 

Vyzývá ostatní ke společným aktivitám; 

 Rozumí jednoduchému textu    

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek; dorozumí 

se v běžných každodenních 

 Going to. 

Do you want to come…? Do you 

fancy…? 

have + podstatné jméno: have a 
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popisuje plány do budoucna. situacích. party, dinner, a game of atd. 

C 
Sweet Sue 

and Smart 

Alec 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky.  

Mluvení- samostatný ústní projev (A2) 

Mluví o dějích, které se obvykle dějí, a     

o dějích, které se odehrávají právě teď; 

umí shrnout příběh. 

 Rozumí jednoduchému textu    

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek; dorozumí 

se v běžných každodenních 

situacích; umí stručně 

převyprávět obsah přiměřeně 

náročného textu. 

 Přítomný čas prostý a průběhový 

(v oznamovací větě, v záporu a         

v otázce) 

Časové výrazy: now, today, 

usually. 

 

D 
Are you a 

couch potato? 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu o životním stylu dětí. 

Poslech (A2) 

Rozumí komentářům k průzkumu. 

Psaní (A2/B1) 

Užívá v textu spojovací a odkazovací 

výrazy. 

 

 Umí napsat krátké, gramaticky 

správné texty; rozumí 

jednoduchému textu                 

z učebnice; rozumí jednoduché, 

zřetelně vyslovované řeči; umí 

psát jednoduché, gramaticky 

správné věty. 

 Okruh slovní zásoby: slova 

týkající se školních předmětů a 

technologie English, Maths, 

computer, television atd. 

listopad Extension 1 Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu o životě britské domácnosti. 

Projekt (A2/B1) 

Vypracuje projekt o své rodině, o jejím 

životě nebo  o “mýdlové opeře”. 

Poslech (A2/B1) 

Rozumí textu písně. 

 

 Rozumí textu z učebnice; umí 

psát jednoduché, gramaticky 

správné věty; rozumí 

jednoduché, zřetelně 

vyslovované řeči. 

  

listopad - 

prosinec 

Unit 3  
TOMORROW’S 

WORLD 

A 
Drive into   

the future 

Čtení (A2) 

Rozumí prediktivnímu textu, v němž se 

mluví o dopravních možnostech                   

v budoucnosti. 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Vede rozhovor o vynálezu; účastníci 

rozhovoru hovoří o svých názorech na to, 

co se v budoucnu stane. 

 Rozumí textu z učebnice; 

dorozumí se v běžných 

každodenních situacích. 

 

 

 Vyjadřování budoucnosti pomocí 

will. 

Doprava: car, drive, traffic jam. 

B 
Justin’s party 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Vede běžnou konverzaci; umí nabídnout 

pomoc druhým; umí tvořit návrhy. 

Čtení (A2) 

Rozumí zapsanému rozhovoru dvou 

teenagerů na diskotéce. 

 Rozumí textu z učebnice; 

dorozumí se v běžných 

každodenních situacích. 

 

 

 You're kidding, What's the 

problem atd. 

I'll get it for you. 

I'll do… for you. 

Would you like to/a…? 

Do you want to/a…? 

C Čtení (A2)  Rozumí jednoduchému textu        Will pro vyjádření rozhodnutí. 



 125 

Detective     

of the year 
Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Reaguje na podněty. 

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek; dorozumí 

se v běžných každodenních 

situacích. 

Don't worry, It's all right, I'm 

sorry. 

D 
Your future 

Čtení (A2) 

Rozumí dotazníku týkajícímu se 

budoucnosti. 

Poslech (A2) 

Rozumí odhadům budoucích dějů. 

Psaní (B1) 

Napíší text, v němž popíší své názory      

na to, jaká bude budoucnost. 

OSV - 

komunikace 

Umí napsat krátké, gramaticky 

správné texty; rozumí textu         

z učebnice; rozumí jednoduché, 

zřetelně vyslovované řeči. 

 Okruh slovní zásoby: místa. 

I think (that)… 

I don't think (that)… 

…will probably … 

Perhaps… 

prosinec 

- leden 

Unit 4 
WHAT WAS 

HAPPENING? 

 

 

A 
Times and 
places 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

Mluvení - samostatný ústní projev (A2) 

Hovoří o tom, co lidé v minulosti dělali. 

Udává časové údaje. 

 Rozumí textu z učebnice; umí 

vést jednoduchou konverzaci        

o různých situacích. 

 

 

Z Minulý čas průběhový. 

She was having lunch at 1.30 

yesterday. 

Okruh slovní zásoby: časové 

výrazy at 10 o'clock, in the 

morning, at night. 

B 
Virtual Soap 

Čtení (A2) 

Rozumí zapsanému rozhovoru                   

o počítačové hře. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Vede běžnou konverzaci; používá 

prostředky zdvořilosti pro vyjádření 

zájmu. 

 Rozumí jednoduchému textu          

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek; dorozumí 

se v běžných každodenních 

situacích. 

 Are you doing anything at the 

moment?, sort of, The best thing 

is…atd. 

That/He/She sounds,  It looks… 

C 
Twister! 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí rozhovoru o tornádu.  

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Vede rozhovor o minulosti. 

 Rozumí jednoduchému textu       

z učebnice; dorozumí se                

v běžných každodenních 

situacích. 

Z Přítomný čas prostý a průběhový. 

D 
Who killed 

John Ross? 

Čtení (A2) 

Rozumí reportáži o zločinu. 

Mluvení - samostatný ústní projev (A2) 

Odhaduje, kdo co udělal. 

Poslech (A2) 

Rozumí informacím v rozhovoru. 

Psaní (B1) 

Napíše detektivní příběh. 

 Rozumí jednoduchému textu          

z učebnice; rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči; umí 

napsat jednoduché, gramaticky 

správné věty. 

 Okruh slovní zásoby: části a 

vybavení domu kitchen, library, 

desk, windows atd. 

leden 

 

 

Extension 2 Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu o Kanadě. 

Projekt (B1) 

 Plynule čte přiměřeně dlouhé 

texty; správně vyslovuje; píše 

gramaticky správně krátké 

Z  
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Vypracuje projekt o své zemi,                    

o budoucnosti nebo o incidentu. 

Poslech (A2/B1) 

Rozumí textu písně. 

texty.   

 

leden - 

únor 

Unit 5 
LONDON 

A 
Sightseeing 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí článku pro školní časopis. 

Poslech (A2/B1) 

Rozumí, co kdo dělal v Londýně. 

MV - 

multikulturalita 

Rozumí jednoduchému textu    

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek;  rozumí 

jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči. 

Z Určitý člen  

feed the pigeons, go to a pop 

concert, see the Prime Minister 

atd. 

B 
Sam who? 

Čtení  (A2) 

Rozumí rozhovoru o počítačové hře. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Vede běžnou každodenní konverzaci; 

dokáže si vyjednat budoucí záležitosti. 

 Rozumí jednoduchému textu    

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek;  dorozumí 

se v běžných každodenních 

situacích. 

 Přítomný čas průběhový. 

There she is, Guess what!, How's 

it going? 

 

C 
Asking        

the way 

Mluvení - ústní interakce (A2/B1) 

Umí podat informace o směru a takové 

informace získat; rozumí, kde se co 

nachází. 

 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích. 

 

Z Určitý a neurčitý člen. 

How do I get to…? Is there            

a bank near here? Go along, turn 

left, right atd. 

D 
London’s 
burning! 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu o historické události. 

Poslech (A2/B1) 

Rozumí studentům, kteří vedou rozhovory 

s lidmi v rámci projektu týkajícího se 

historie.  

Psaní (A2/B1) 

Užívá zájmena a přivlastňovací přídavná 

jména v psaném textu. 

 

 Píše gramaticky správně krátké 

texty; rozumí textům                

v učebnici; rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči. 

D Zájmena a přivlastňovací 

přídavná jména. 

 

 

 

 

únor - 

březen 

 

 

 

Unit 6 
THE BIG SCREEN 

A 
Andy          

the Android 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchému textu s obrázky. 

Mluvení - samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Hovoří o tom, co lidé právě udělali. 

 

 Rozumí jednoduchému textu    

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek. 

 Předpřítomný čas v oznamovací 

větě. 

B 
What’s        

the matter 

with Phil? 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí zapsanému rozhovoru teenagerů  

o tom, co hodlají dělat. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Vede běžnou každodenní konverzaci; činí 

 Rozumí jednoduchému textu    

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek;  dorozumí 

se v běžných každodenních 

situacích. 

 Count me out, I've changed my 

mind,  

What are you going to do? I think 

I'm going to…Shall we go…? I 

don't feel like it, No I don't think 
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rozhodnutí; odmítá návrhy. 

 

I'll bother. 

C 
Let’s watch          

a video 

Čtení (A2) 

Rozumí zapsanému rozhovoru teenagerů  

o výběru videa. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Hovoří o tom, co kdo udělal a neudělal. 

 Rozumí jednoduchému textu        

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek;  gramatické 

struktury; dorozumí se                  

v běžných každodenních 

situacích. 

 

 Předpřítomný čas v záporu a          

v otázce. 

D 
Lights, 

camera, 
action! 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí filmovým recenzím.  

Psaní (B1) 

Umí napsat filmovou recenzi. 

 

 Rozumí jednoduchému textu        

z učebnice. 
 Okruh slovní zásoby: filmové 

žánry: cartoon, romantic comedy, 

adventure film, war film atd. 

 

březen Extension 3 Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu o New Yorku. 

Projekt (B1) 

Vypracuje projekt o důležitém městě, 

ideálním městě, nebo povede prohlídku 

coby průvodce.  

Poslech (A2/B1) 

Rozumí textu písně. 

 Umí napsat krátké, gramaticky 

správné texty; rozumí 

jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči. 

Z  

duben  

 

Unit 7 
PROBLEMS 

A 
School rules 

Čtení (A2) 

Rozumí pravidlům školy. 

Mluvení - samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Hovoří o významu značek a o pravidlech 

školy. 

 Umí vytvořit jednoduché 

rozhovory týkající se školních 

situací. 

 Must, mustn't. 

Pravidla školy: be quiet, stay in 

the playground, arrive at 

school…atd. 

B 
Kelly’s 

problem 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí rozhovoru, ve kterém se udílejí 

rady.  

Mluvení - ústní interakce (A2/B1) 

Vede běžnou každodenní konverzaci; 

dokáže poradit. 

 Rozumí jednoduchému textu     

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek; dorozumí 

se v běžných každodenních 

situacích. 

 I must go, Oh nothing atd. 

Should, shouldn't. 

 

C 
Problem page 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí dopisu psanému pro poradní 

stránku v časopisu. 

Psaní (A2) 

Píše o tom, co kdo musí/nemusí udělat. 

Mluvení - ústní interakce (A2/B1) 

 Rozumí textu z učebnice; 

dorozumí se v běžných 

každodenních situacích. 

 

 Must, don't have to, can. 

Stay in bed all day, relax, get 

excited atd. 
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Říká, co kdo musí/nemusí udělat. 

D 
Ashley‘s 

camera 

Čtení (B1) 

Rozumí sledu událostí v textu. 

Poslech (B1) 

Porozumí konci příběhu. 

Psaní (B1) 

Napíše příběh z pohledu určité osoby. 

 

 Rozumí textu z učebnice; 

rozumí jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči; umí vytvořit 

jednoduché rozhovory týkající 

se probíraných témat; umí 

napsat gramaticky správné 

texty. 

 Frázová slovesa: sit down, try out, 

get off, switch on, look for. 

 

 

květen Unit 8 
I DON’T BELIEVE 

IT! 

A 
What have 

you done? 

Čtení (A2) 

Rozumí krátkému textu o nezvyklých 

chodcích. 

Mluvení - samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Užívá číslovky; mluví o příčinách nehod. 

Poslech (B1) 

Rozumí poslechu  o příčinách nehod. 

 

 

 Rozumí textu z učebnice.    Číslovky. 

Trip over, slip, twist (your ankle) 

step on atd. 

Okruh slovní zásoby: nohy 

(chodidla). 

B 
Kelly’s news 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí zapsané konverzaci o události, 

která se odehrála. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Používá důraz v otázkách; projevuje 

souhlas s tím, že něco udělá. 

 Rozumí jednoduchému textu  

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek. 

 I'm going to have a game of, That 

table over there is free. 

On earth. 

Go and get dressed, put my coat 

on, give Tim a ring atd. 

 

C 
A happy 
ending? 

Čtení (A2) 

Rozumí rozhovoru o tom, co kdo udělal.  

Mluvení - samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Mluví o tom, co kdo udělal. 

 Rozumí jednoduchému textu        

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek. 

 Předpřítomný čas a ever, never. 

Spojení podstatných jmen a 

sloves: win a competition, race, 

the lottery atd. 

D 
Sweet dreams 

Čtení (B1) 

Rozumí textu o snech. 

Poslech (B1) 

Rozumí vyprávění o snech. 

Psaní (B1) 

Píše texty o snech. 

 Rozumí textu z učebnice;  

rozumí jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči a konverzaci; 

umí napsat jednoduché, 

gramaticky správné věty. 

 Everything, something, 

everywhere. 

červen Extension 4 Čtení (B1) 

Rozumí textu o známých lidech.  

Projekt (B1) 

Vypracuje projekt o slavných lidech; 

 Umí napsat krátké, gramaticky 

správné texty; rozumí 

jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči. 
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napíše hru o problémech mezi teenagery a 

rodiči nebo provede průzkum týkající se 

snů. 

Poslech (A2/B1) 

Rozumí textu písně. 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK -  8. ročník 

 

 

Měsíc Tematická oblast Učivo (úroveň SERR) Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Používané jazykové prostředky 

září 

 

 

 

Introduction Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu s obrázky, který se týká 

dvou hráčů fotbalu.  

Poslech (A2) 

Rozumí, kdo je kdo, odkud kdo pochází a 

kdy má narozeniny.  

Rozumí textu písně. 

 Rozumí jednoduchému textu        

z učebnice za použití 

vizuálních vodítek. 

  

září - 

říjen 

Unit 1 
THE WORLD OF 

WORK 

A 
Work 
experience 

Čtení (A2) 

Rozumí textu s popisem denních činností. 

Mluvení – samostatný ústní projev (A2) 

Porovnává současné dění s tím, co obvykle 

dělá. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici; vede jednoduchou  

komunikaci. 

 Přítomný čas prostý a průběhový, 

stavová slovesa: want, think, like, 

prefer. 

 

 

B 
What do you 

want to do? 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí rozhovoru o profesních poradcích. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Vede běžnou konverzaci; hovoří o práci, 

kterou by chtěl dělat; umí vyjádřit souhlas. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici za použití 

podpůrných vizuálních vodítek;  

vede jednoduchou  komunikaci. 

 A waste of time, something like 

that, I've got no idea atd.  

I want to…, I'd like…,  
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C 
Jobs 

Čtení (B1) 

Rozumí inzerátu na zaměstnání. 

Poslech (A2) 

Rozumí, co kdo říká o své práci. 

Mluvení – samostatný ústní projev (B1) 

Pohovoří o ideální práci. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici;  rozumí 

jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči; vede 

jednoduchou  komunikaci. 

 Přídavná jména: attractive, 

interesting, enthusiastic, reliable 

atd. 

D 
A job 

application 

Psaní (A2) 

Napíše formální dopis. 

Mluvení – samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Pohovoří o pracovních pozicích. 

 Umí napsat jednoduché, 

gramaticky správné věty; vede 

jednoduchou  komunikaci. 

 

 Dear, yours sincerely atd. 

Okruh slovní zásoby- zaměstnání: 

lorry driver, pilot, secretary, 

architect atd. 

říjen Unit 2 
STYLE 

 

 

A 
Mel’s project 

Čtení (A2) 

Porozumění textu o módě.  

Mluvení – samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Mluví o tom, co kdo v poslední době dělal. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici; vede jednoduchou  

komunikaci. 

 Předpřítomný čas. 

B 
Let’s do it! 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí rozhovoru o módní přehlídce.  

Mluvení – samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Navrhuje činnosti, přesvědčuje ostatní. 

 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici za použití 

podpůrných vizuálních vodítek;  

vede jednoduchou  komunikaci. 

 You've got plenty of time, Good 

for you, great idea, Why don't 

we…? Atd. 

C 
Makeover 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí článku o změně image hudební 

skupiny. 

Psaní (A2/B1) 

Píše o změně image. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici; čte přiměřeně 

dlouhé texty; umí napsat 

jednoduché, gramaticky 

správné věty. 

 Předpřítomný čas,  for a since. 

D 
At the clothes 
shop 

Poslech (A2) 

Rozumí, co lidé chtějí koupit. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Vyžádá si služby prodavače v obchodě      

s oblečením a sám je umí poskytnout. 

Popíše, co má na sobě. 

OSV - 

komunikace 

Rozumí jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči;  vede 

jednoduchou  komunikaci. 

 Too, enough.  

Okruh slovní zásoby: oblečení 

socks, a jumper, a skirt, trousers. 

listopad Extension 1 Čtení (A2) 

Rozumí textu o volném čase teenagerů. 

Projekt (B1) 

Vypracuje projekt o zaměstnáních, vyrobí 

módní časopis, popíše život teenagerů         

ve své zemi. 

Poslech (A2/B1) 

 Čte přiměřeně dlouhé texty; 

rozumí jednoduchým textům        

v učebnici za použití 

podpůrných vizuálních vodítek;  

umí napsat jednoduché, 

gramaticky správné věty. 
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Rozumí textu písně. 

listopad - 

prosinec 

Unit 3  
LIVING IN THE 

PAST 

A 
Iceman 

Čtení (B1) 

Rozumí textu o archeologickém nálezu. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Ptá se na život osoby v minulosti. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici. 
D Minulý čas prostý a průběhový. 

B 
The letter 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí rozhovoru o dobrých zprávách. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Vede běžné rozhovory; umí blahopřát 

lidem. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici za použití 

podpůrných vizuálních vodítek. 

 

 Běžné výrazy: stuff, just a minute, 

I can't believe it atd. 

Well done, I can't believe it, 

congratulations atd. 

 

C 
The good old 

days 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu o životních podmínkách 

kolem roku 1900. 

Mluvení – samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Mluví o tom, co lidé v minulosti museli a 

mohli dělat.  

Psaní (B1) 

Píše si deník. 

 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici;  čte přiměřeně 

dlouhé texty; umí napsat 

jednoduché, gramaticky 

správné věty. 

 

 Had to a could/couldn't.   

Watch TV, wear long dresses, get 

up early atd. 

D 
Inventions 

Mluvení – samostatný ústní projev (B1) 

Mluví o tom, kdy byly určité věci 

vynalezeny. 

Poslech (B1) 

Rozumí, kdy byly určité věci vynalezeny. 

Ví, co k čemu slouží. 

 

 Rozumí jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči. 
D Okruh slovní zásoby: materiály, 

věci denní potřeby: telephones, 

cars, aeroplanes, cameras, 

televisions, film, jeans. 

prosinec 

- leden 

Unit 4 
FITNESS AND 

HEALTH 

 

 

A 
Get fit 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí rozhovoru o dietě a cvičení. 

Mluvení – samostatný ústní projev (A2) 

Mluví o důsledcích. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici za použití 

podpůrných vizuálních vodítek;  

vede jednoduchou  komunikaci. 

 Will/won't have to and will/won't 

be able to. 

Can a must. 

 

B 
The fashion 

show 

Čtení (B1) 

Rozumí konverzaci o pocitech. 

Mluvení - ústní interakce (A2/B1) 

Vede běžnou každodenní konverzaci; umí 

vyjádřit obavy. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici za použití 

podpůrných vizuálních vodítek;  

vede jednoduchou  komunikaci. 

 Okruh slovní zásoby: nepříjemné 

pocity butterflies in my stomach, 

my legs feel like jelly. 

Here we are, Can you give me     

a hand with? 

What if… 

C 
Are you         

a healthy 

Čtení (B1) 

Rozumí textu o výživě. 

Mluvení – samostatný ústní projev 

 Rozumí jednoduchým textům            

v učebnici; umí napsat 

jednoduché, gramaticky 

 Should/shouldn't. 

Carbohydrates, proteins, fats, 

fibre atd. 
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eater? (A2/B1) 

Hovoří o výživě. 

Psaní (B1) 

Používá spojovací a odkazovací výrazy        

v textu. 

správné věty. But a however. 

 

D 
At the 
doctor‘s 

Mluvení – samostatný ústní projev (B1) 

Mluví o nemocích; dává pokyny                     

k provedení pohybů. 

Poslech (A2/B1) 

Chápe problémy jiných lidí. 

 Rozumí jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči; vede 

jednoduchou  komunikaci. 

 Bleeding, painful, a bit red, 

swollen atd. 

Okruh slovní zásoby: části těla 

heel, ankle, thigh, calf atd. 

 

leden 

 

 

Extension 2 Čtení (B1) 

Rozumí textu o Velké Británii. 

Projekt (B1) 

Vypracuje projekt o minulosti, o zdraví 

teenagerů, napíše příběh o své zemi. 

Poslech (A2/B1) 

Rozumí textu písně. 

MV - 

multikulturalita 

Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici; čte přiměřeně 

dlouhé texty; umí napsat 

jednoduché, gramaticky 

správné věty. 

 

Z  

leden - 

únor 

Unit 5 
IMAGINATION 

A 
Find the real 

you 

Čtení (A2) 

Rozumí kvízu. 

Mluvení – samostatný ústní projev (A2) 

Popíše obrázek. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici; rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči; vede 

jednoduchou  komunikaci. 

 There's someone …ing. 

There's/There are +-ing? 

B 
Catwalk 

Čtení (B1) 

Rozumí rozhovoru o pracovní náplni. 

Mluvení - ústní interakce (A2/B1) 

Vede běžnou každodenní konverzaci, umí 

vyjádřit politování. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici za použití 

podpůrných vizuálních vodítek;  

vede jednoduchou  komunikaci. 

 Give us a ring, Call and see us, 

top-class atd.  

I'm sorry, I'm afraid not. 

 

 

C 
The Light 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí správnému sledu událostí              

v příběhu. 

Mluvení (B1) 

Popisuje různé situace, vypráví anekdoty. 

 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici; rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči. 

 See/hear someone …ing. 

 

D 
A sound story 

Poslech (A2) 

Rozeznává zvuky. 

Mluvení – samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Popisuje zvuky a osoby. 

Psaní (B1) 

Napíše příběh.  

 Umí napsat jednoduché, 

gramaticky správné věty. 
 Okruh slovní zásoby: zvuky blow, 

cry, sing atd. 

Pořadí rozvíjejících přídavných 

jmen: short dark curly hair. 
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únor - 

březen 

 

 

 

Unit 6 
FAME AND 

FORTUNE 

A 
One-hit 

wonder 

Čtení (B1) 

Rozumí textu o změnách v životě. 

Mluvení – samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Porovná život v současnosti s životem  

v minulosti. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici;  vede jednoduchou  

komunikaci. 

 Předpřítomný čas a minulý čas: 

since. 

B 
The big time? 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu o nabídce. 

Mluvení - ústní interakce (A2) 

Vede běžnou každodenní konverzaci, 

mluví o zkušenostech a zážitcích. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici za použití 

podpůrných vizuálních vodítek.  

 

 You were supposed to her here 

at…, Get real atd. 

Předpřítomný čas, been/gone. 

 

C 
Stunts 

Čtení (B1) 

Rozumí textu o kaskadérech.  

Mluvení – samostatný ústní projev (B1) 

Popíše scénu z filmu. 

Psaní (B1) 

Napíše krátký článek do časopisu. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici; čte přiměřeně 

dlouhé texty; umí napsat 

jednoduché, gramaticky 

správné věty. 

 Předpřítomný čas a minulý čas 

prostý. 

D 
Wheel             

of fortune 

Mluvení – samostatný ústní projev (B1) 

Hovoří o televizních soutěžích a o tom,        

s čím jsou spojováni slavní lidé. 

Poslech (A2) 

Rozumí průběhu televizní soutěže. 

 

 Rozumí jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči. 
 The final round, tonight's star 

prize, double your money atd. 

politician, sportsperson, actor, 

actress, criminal, game show host 

atd. 

březen Extension 3 Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu o Austrálii.  

Projekt (B1) 

Vypracuje projekt o paranormálních 

jevech, napíše životopis popové nebo 

filmové hvězdy, vytvoří soutěžní kvíz. 

Poslech (A2/B1) 

Rozumí textu písně. 

 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici; čte přiměřeně 

dlouhé texty; umí napsat 

jednoduché, gramaticky 

správné věty. 

Z  

duben  

 

Unit 7 
WORKING 

TOGETHER 

A 
Friends 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí bajce. 

Mluvení – samostatný ústní projev 

(A2/B1) 

Mluví o bajkách a o důsledcích. 

 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici. 
 Podmiňovací způsob. 

B 
Money 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí konverzaci o osobních záměrech. 
 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici za použití 
 Put one's foot in it, rip someone 

off, Hold on a minute atd.  
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Mluvení - ústní interakce (A2/B1) 

Vede běžnou každodenní konverzaci, umí 

vyjádřit souhlas. 

podpůrných vizuálních vodítek.  

 

So/Nor + pomocné sloveso: So 

am I, So have I, Nor did, I can I 

atd. 

C 
Grand Prix 

Čtení (B1) 

Rozumí textu o závodních depech. 
 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici za použití 

podpůrných vizuálních vodítek. 

 A racing car, a pump, a fire 

extinguisher, a jack, the hose atd.. 

D 
Congratula-

tions 

Mluvení - ústní interakce (A2/B1)  

Sděluje novinky a sám na ně reaguje. 

Psaní (B1) 

Napíše e-mail 

 Vede jednoduchou komunikaci; 

umí napsat jednoduché, 

gramaticky správné věty. 

 That's good news, Never mind, 

That's a pity atd. 

Okruh slovní zásoby: slovesa 

smyslového vnímání a pohybu, 

jídlo, frázová slovesa. 

květen Unit 8 
OUR WORLD 

A 
The oceans 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu o oceánech. 

Mluvení – samostatný ústní projev (B1) 

Hovoří o problémech souvisejících se 

znečištěním. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici. 
Př Trpný rod v přítomném čase. 

B 
At the agency 

Čtení (A2/B1) 

Rozumí rozhovoru o tom, co se děje a co 

se bude dít. 

Mluvení - ústní interakce (A2/B1) 

Vede běžnou každodenní konverzaci, 

zvažuje různé možnosti. 

 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici za použití 

podpůrných vizuálních vodítek;  

rozumí jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči; vede 

jednoduchou  komunikaci. 

 Sorry about the mess, As you can 

see, In advance, What are you lot 

doing here? Atd. Might. 

 

 

 

C 
Save the 

orphan bears 

Čtení (B1) 

Rozumí charitnímu textu o pěstounech 

sirotků. 

Mluvení – samostatný ústní projev (B1) 

Mluví o svých názorech na charitu. 

Psaní (B1) 

Sepíše leták. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici; čte přiměřeně 

dlouhé texty; umí napsat 

jednoduché, gramaticky 

správné věty. 

 Trpný rod v minulém a budoucím 

čase. 

Okruh slovní zásoby: divoká 

zvířata cub, hibernate, den, shot, 

nature reserve atd. 

D 
The weather 

Mluvení – samostatný ústní projev (B1) 

Hovoří o počasí. 

Poslech (A2) 

Rozumí předpovědi počasí. 

 Rozumí jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči; vede 

jednoduchou  komunikaci. 

Př Vocabulary set: the weather 

cloud, cloudy, fog, foggy, etc the 

west, the north-west atd. 

červen Extension 4 Čtení (A2/B1) 

Rozumí textu o létě v Británii. 

Projekt (B1) 

Napíše hru o svých přátelích, vytvoří 

plakát týkající se problémů životního 

prostředí, vypracuje projekt o létě. 

 Rozumí jednoduchým textům  

v učebnici;  čte přiměřeně 

dlouhé texty; umí napsat 

jednoduché, gramaticky 

správné věty. 
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Poslech (A2/B1) 

Rozumí textu písně. 

 

 

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK - 7. ročník (skupina 1 + 2) 
 
 

Měsíc Tematická oblast Učivo (úroveň SERR) Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Používané jazykové prostředky 

září 

 

 

 

 

HELLO Mluvení - ústní interakce  
Představí se a zeptá, kdo je kdo. 

Poslech  

Porozumí, odkud lidé pocházejí. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace, pozdraví a rozloučí 

se s dospělým i s kamarádem;  

pochopí obsah a smysl 

jednoduché, pomalé a pečlivě 

vyslovované konverzace. 

 

 Cello, I'm ... Who are you? 

září - 

listopad 

Unit 1 
GETTING 

STARTED 

 

 

A 
Numbers 
0-100 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Počítá v rozsahu 1–100.  

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Sdělí své telefonní číslo a umí se zeptat 

na telefonní čísla druhých  

Poslech (A1) 

Rozliší číslovky 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; 

porozumí známým slovům  

v poslechu. 

 Číslovky 1–100. 

B a C 
Some useful 
words 

 

Adjectives 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Umí klást otázky o druhu a vzhledu věcí a 

odpovídat na ně. Umí říct, která je jeho 

nejoblíbenější barva.  

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Vytvoří jednoduché popisy. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 

 What's this? It's a book. 

This is a yellow pencil. 

D 
In the 
classroom 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Umí vytvořit jednoduché pokyny týkající 

se školního prostředí a reagovat na ně. 

Poslech (A1) 

Rozpozná pokyny týkající se školního 

prostředí. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; rozumí 

jednoduchým pokynům a 

adekvátně na ně reaguje. 

 

 Come here, Close your books, 

Don't look. 
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E a F 
Spelling and 

the alphabet 

 
Whose is this? 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Ptá se na názvy věcí a na pravopisnou 

podobu slov, která je označují. Říká, co 

komu patří. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 Abeceda. What do you call this? 

What does … mean? It's Mandy's 

cat. 

G a H 
Prepositions 
 

Plurále 

 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Říká, kde jsou věci umístěny, užívá 

podstatná jména v množném čísle.  

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 The box is on the table. 

Množné číslo: There are two 

boys. 

prosinec 

- březen 

Unit 2 
COMMUNICATION 

A 
Talking 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Hovoří o tom, kde se lidé nacházejí, tvoří 

otázky na umístění. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; 

vyslovuje a čte foneticky 

správně. 

 To be  (v oznamovací větě a             

v otázce: he, she). 

Where's Mr Taylor? He's at the 

door. 

B 
The postcard 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduché konverzaci o ostatních 

lidech, rozumí textu na pohlednici. 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Vede jednoduchou konverzaci o ostatních 

lidech. 

Psaní – písemná interakce (A1) 

Umí napsat pohlednici. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci; zapojí se 

do jednoduché konverzace; umí 

napsat krátké, gramaticky 

správné texty; správně 

vyslovuje, čte se správnou 

výslovností. 

 

 To be  (v oznamovací větě, plné a 

zkrácené tvary). 

 

 

C 
The radio 

Poslech (A1) 

Rozumí hlavním údajům v konverzaci o 

rodině. 

Psaní (A1) 

Doplní jednoduchý text. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Rozpozná správnou intonaci a sám ji 

užívá. 

 Rozumí známým výrazům a 

jednoduchým větám. 

 

 To be (v otázce). 

Přivlastňovací přídavná jména. 

 

D 
Is this the end 

for Birdman? 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým údajům v textu s 

obrázky. 

Poslech (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím             

v telefonní konverzaci. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky. Rozumí 

známým slovům a jednoduchým 

větám, vyslovuje a čte foneticky 

správně.  

 

 To be (v záporu). 
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Project Psaní (A1) 

Pracuje na komunikačním projektu. 

Poslech (A1) 

Rozumí textu písně. 

 

 Umí napsat krátké, gramaticky 

správné texty, rozumí významu 

jednoduchého autentického 

materiálu.  

Vv  

březen - 

červen 

Unit 3  
MY WORLD 

 

 

A 
My favourite 

pop group 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Ptá se na zboží v obchodě. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace 
 Množné číslo: pravidelné i 

nepravidelné tvoření,  men, 

women / children. 

How much is…? How much 

are…? 

B 
A letter to       
a penfriend 

Čtení (A1) 

Rozumí neformálnímu dopisu. 

Samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o tom, co komu patří. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky. Zapojí se 

do jednoduché konverzace. 

 Have got (v oznamovací větě a         

v otázce, plné a zkrácené tvary). 

C 
The animal 

pictures 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým údajům  

v textu s obrázky. 

Psaní: (A1) 

Píše texty o rozdílných rysech věcí. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky; umí napsat 

gramaticky správný text. 

 To have (v záporu). 

D 
My school 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o svých školních předmětech. 

Psaní (A1) 

Napíše svůj rozvrh. 

Poslech (A1) 

Rozumí poslechu ohledně rozvrhu. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace, rozumí obsahu 

jednoduché konverzace. 

 Názvy předmětů: English, Maths, 

Physics atd. 

 

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK - 8. ročník,  9. ročník (skupina 2) 
 

 
Měsíc Tematická oblast Učivo (úroveň SERR) Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Používané jazykové prostředky 

září - 

listopad 

 

 

 

Unit 4 
TIME 

A 
What’s the 

time, please? 

 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Podá časové informace. 

Psaní (A1) 

Píše texty o tom, kdy se co odehrává. 

Poslech (A1) 

Rozumí poslechu s časovými údaji. 

 Podá potřebné informace; napíše 

gramaticky správný  text; 

rozumí známým výrazům a 

jednoduchým větám. 

 Časové údaje, předložky, dny      

v týdnu: six o'clock, five past nine 

atd.  It's on Thursday at ten past 

six. 
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B 
Monday to 

Friday 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Ptá se na každodenní činnosti, hovoří        

o nich. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Podá potřebné informace; napíše 

gramaticky správný  text; 

rozumí známým výrazům a 

jednoduchým větám. 

 Přítomný čas prostý                    

(v oznamovací větě a v otázkách 

s wh-). 

Take the bus, have breakfast, 

lunch, dinner, a shower, do 

homework atd. 

C 
Free time 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Mluví o svém volném čase; píše o tom, co 

kdo dělá. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. Poslech (A1) 

Rozumí informacím v jednoduché 

konverzaci. 

 Podá potřebné informace; 

rozumí známým výrazům a 

jednoduchým větám 

 Přítomný čas prostý                     

(v oznamovací větě a v otázce          

s do/does). 

Play, collect, do, go. 

D 
Millie and the 

Time Machine  

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Hovoří o tom, co kdo má a nemá rád; o 

běžných denních činnostech. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace; dokáže se 

dorozumět v běžných situacích; 

rozumí známým slovům a 

jednoduchým větám. 

 Přítomný čas prostý (v záporu). 

 

Project Psaní (A1) 

Vypracuje projekt týkající se volného 

času. 

Poslech (A1) 

Rozumí textu písně. 

OSV - 

komunikace 

Umí napsat jednoduché, 

gramaticky správné texty. 

 

M, Vv Hudební nástroje, sporty, 

činnosti. 

prosinec 

- březen 

 

 

 

Unit 5 
PLACES 

A 
Rebecca’s 

project 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Hovoří o tom, co kdo může nebo umí 

dělat. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace. 
 Can  (v oznamovací větě,            

v záporu a v otázce).  

Borrow, play, have, go. 

B 
Our house 

 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchému textu o uspořádání 

domu. 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Mluví o svém domově. 

 Umí vyhledat v textu specifické 

informace a odpovědět na 

otázky. Zapojí se do jednoduché 

konverzace. 

 

 There is/There are. 

Kitchen, living room, posters, 

desks, lamps, showers atd. 

C 
Our town 

 

Čtení (A1) 

Rozumí, kde se co ve městě nachází; 

rozumí jednoduchým informacím v textu    

s obrázky. 

 Umí vyhledat v textu specifické 

informace a odpovědět na 

otázky. 

 Is there…? 

Opposite, between, behind, next 

to, in front of, supermarket, café, 

bank, post office atd. 

D 
The Sherwood 
forest game 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Objednání zboží v kavárně, hraní her        

v angličtině. 

 Vyžádání služby.    Must. 

To a at + místo. 

Can I have…? Do you want 
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 anything to drink? atd. 

Project Psaní (A1) 

Pracuje na projektu týkajícím se různých 

míst.  

Poslech (A1) 

Rozumí textu písně. 

 Umí napsat jednoduché, 

gramaticky správné texty. 

 

Vv Market, restaurant, theatre, atd. 

Furniture 

březen - 

červen 

 

 

 

Unit 6 
PEOPLE 

A 
Frank’s family 

 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Popis osob, porovnání osob. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace, podá potřebné 

informace; vyhledá specifické 

informace v textu a zodpoví 

otázky. 

 Popis osoby: She's got green 

eyes, a beard, glasses. 

He's tall, short, fat, slim, bald. 

B 
Family life 

 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o tom, co kdo dělá.  

Poslech (A1) 

Rozumí informacím  

v jednoduché konverzaci. 

 Umí v textu vyhledat  

specifické informace a 

zodpovědět otázky; rozumí 

jednoduchým větám. 

 Přítomný čas průběhový. 

C 
People or 

machines? 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Hovoří o zvycích, obvyklých činnostech a 

tom, co právě dělá. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace, vyhledá v textu 

specifickou informaci a zodpoví 

otázky. Rozumí jednoduchým 

větám. 

 

Z Přítomný čas prostý a průběhový: 

Jane plays tennis every Thursday. 

I'm writing at the moment atd. 

D 
Mickey’s 

talking T-shirt 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o tom, kolik co stojí. 

Mluvení – ústní interakce 

Nákup zboží v obchodě.  

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Umí požádat o pomoc; vyhledá  

v textu specifické informace a 

zodpoví otázky. 

 How much is/are…? Can I help 

you? How much is the jacket?   

It‘s £… 

Project Psaní (A1) 

Vypracuje projekt o různých osobách. 

Poslech (A1) 

Rozumí textu písně. 

MV - 

multikulturalita 

Umí psát jednoduché, 

gramaticky správné texty. 

 

Z, Vv Smiling, laughing, looking at 

something, atd. 

 
 

 



 140 

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK - 8. ročník (skupina 2) 
 
 

Měsíc Tematická oblast Učivo (úroveň SERR) Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Používané jazykové prostředky 

září 

 

 

 

 

HELLO Mluvení - ústní interakce  
Představí se a zeptá, kdo je kdo. 

Poslech  

Porozumí, odkud lidé pocházejí. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace, pozdraví a rozloučí 

se s dospělým i s kamarádem;  

pochopí obsah a smysl 

jednoduché, pomalé a pečlivě 

vyslovované konverzace. 

 

 Cello, I'm ... Who are you? 

září - 

listopad 

Unit 1 
GETTING 

STARTED 

 

 

A 
Numbers 

0-100 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Počítá v rozsahu 1–100.  

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Sdělí své telefonní číslo a umí se zeptat 

na telefonní čísla druhých  

Poslech (A1) 

Rozliší číslovky 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; 

porozumí známým slovům  

v poslechu. 

 Číslovky 1–100. 

B a C 
Some useful 

words 

 
Adjectives 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Umí klást otázky o druhu a vzhledu věcí a 

odpovídat na ně. Umí říct, která je jeho 

nejoblíbenější barva.  

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Vytvoří jednoduché popisy. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 

 What's this? It's a book. 

This is a yellow pencil. 

D 
In the 
classroom 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Umí vytvořit jednoduché pokyny týkající 

se školního prostředí a reagovat na ně. 

Poslech (A1) 

Rozpozná pokyny týkající se školního 

prostředí. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; rozumí 

jednoduchým pokynům a 

adekvátně na ně reaguje. 

 

 Come here, Close your books, 

Don't look. 

 

E a F 
Spelling and 
the alphabet 

 

Whose is this? 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Ptá se na názvy věcí a na pravopisnou 

podobu slov, která je označují. Říká, co 

komu patří. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 Abeceda. What do you call this? 

What does … mean? It's Mandy's 

cat. 

G a H 
Prepositions 

 
Plurále 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Říká, kde jsou věci umístěny, užívá 

podstatná jména v množném čísle.  

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 The box is on the table. 

Množné číslo: There are two 

boys. 
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prosinec 

- březen 

Unit 2 
COMMUNICATION 

A 
Talking 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Hovoří o tom, kde se lidé nacházejí, tvoří 

otázky na umístění. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; 

vyslovuje a čte foneticky 

správně. 

 To be  (v oznamovací větě a             

v otázce: he, she). 

Where's Mr Taylor? He's at the 

door. 

B 
The postcard 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduché konverzaci o ostatních 

lidech, rozumí textu na pohlednici. 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Vede jednoduchou konverzaci o ostatních 

lidech. 

Psaní – písemná interakce (A1) 

Umí napsat pohlednici. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci; zapojí se 

do jednoduché konverzace; umí 

napsat krátké, gramaticky 

správné texty; správně 

vyslovuje, čte se správnou 

výslovností. 

 

 To be  (v oznamovací větě, plné a 

zkrácené tvary). 

 

 

C 
The radio 

Poslech (A1) 

Rozumí hlavním údajům v konverzaci o 

rodině. 

Psaní (A1) 

Doplní jednoduchý text. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Rozpozná správnou intonaci a sám ji 

užívá. 

 Rozumí známým výrazům a 

jednoduchým větám. 

 

 To be (v otázce). 

Přivlastňovací přídavná jména. 

 

D 
Is this the end 

for Birdman? 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým údajům v textu s 

obrázky. 

Poslech (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím             

v telefonní konverzaci. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky. Rozumí 

známým slovům a jednoduchým 

větám, vyslovuje a čte foneticky 

správně.  

 

 To be (v záporu). 

Project Psaní (A1) 

Pracuje na komunikačním projektu. 

Poslech (A1) 

Rozumí textu písně. 

 

 Umí napsat krátké, gramaticky 

správné texty, rozumí významu 

jednoduchého autentického 

materiálu.  

Vv  
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březen - 

červen 

Unit 3  
MY WORLD 

 

 

A 
My favourite 

pop group 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Ptá se na zboží v obchodě. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace 
 Množné číslo: pravidelné i 

nepravidelné tvoření,  men, 

women / children. 

How much is…? How much 

are…? 

B 
A letter to       
a penfriend 

Čtení (A1) 

Rozumí neformálnímu dopisu. 

Samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o tom, co komu patří. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky. Zapojí se 

do jednoduché konverzace. 

 Have got (v oznamovací větě a         

v otázce, plné a zkrácené tvary). 

C 
The animal 

pictures 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým údajům  

v textu s obrázky. 

Psaní: (A1) 

Píše texty o rozdílných rysech věcí. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky; umí napsat 

gramaticky správný text. 

 To have (v záporu). 

D 
My school 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o svých školních předmětech. 

Psaní (A1) 

Napíše svůj rozvrh. 

Poslech (A1) 

Rozumí poslechu ohledně rozvrhu. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace, rozumí obsahu 

jednoduché konverzace. 

 Názvy předmětů: English, Maths, 

Physics atd. 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK - 9. ročník (skupina 1) 

 
Měsíc Tematická oblast Učivo (úroveň SERR) Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Používané jazykové prostředky 
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září 

 

 

 

 

Introduction A 
Hello 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A1) 

Představí se; řekne, odkud pochází. 

Psaní (A1) 

Napíše text o jiných lidech. 

 Dorozumí se  

v běžných každodenních 

situacích; umí napsat krátké, 

gramaticky správné texty. 

 Hello, I'm… I'm from. I live in, 

Who's this? 

Where's she from? Atd. 

B a C 
Giving 
personal 

information 

 
In the 

classroom 

Psaní (A1) 

Vyplní formulář. 

Mluvení (A1) 

Popíše školní třídy. 

 Umí vyplnit formulář, 

dorozumí se v běžných 

situacích. 

 Slovní zásoba: classroom. 

What's this? 

What colour is/are…? What 

is/are… doing? How many … are 

there? Where is the …? 

září - 

listopad 

Unit 1 
MY LIFE 

 

 

A 
My 

photograph 

album 

 

Mluvení – ústní interakce (A1) 

Nákup zboží. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

Poslech (A1) 

Rozumí informacím v jednoduché 

informaci. 

 Požádá o službu, pochopí 

jednoduchý text  

z učebnice, rozumí 

jednoduchému projevu a 

konverzaci. 

 Can I help you? How much 

are…? They're £… 

Přítomný čas průběhový. 

 

 

B 
Birthdays 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A1) 

Data –  narozeniny. 

Čtení (A1) 

Porozumění hádankám. 

 Dorozumí se  

v běžných každodenních 

situacích; rozumí jednoduchým 

textům v učebnici. 

 Řadové číslovky, měsíce: What's 

the date today? It's 22 October. 

My birthday is… It's Edward's 

birthday tomorrow. 

C 
A year in my 

life 

Mluvení – samostatný mluvený projev 

(A1) 

Hovoří o měsících v roce. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

Poslech (A1) 

Rozumí tomu, co se odehrává; ví, o který 

měsíc se jedná. 

 Dorozumí se  

v běžných každodenních 

situacích, pochopí jednoduchý 

text  

z učebnice, rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči. 

 

Výchova           

k občanství 

Přítomný čas prostý. 

D 
Mickey, 

Millie and 
Mut 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

Poslech (A1) 

Rozumí informacím v jednoduché 

konverzaci. 

 Pochopí jednoduchý text  

z učebnice, rozumí jednoduché, 

pečlivě vyslovované řeči. 

 Přítomný čas prostý v otázce. 
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Project Psaní (A2) 

Vypracuje projekt týkající se vlastního 

života. 

 Píše jednoduché, gramaticky 

správné věty. Správně 

vyslovuje. 

Vv  

prosinec 

- březen 

Unit 2 
ANIMALS 

A 
We are 

animals, too 

Psaní (A2) 

Napíše popis vnějšího vzhledu věci.  

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky; rozumí hádankám. 

 Píše jednoduché, gramaticky 

správné věty. Pochopí 

jednoduchý text  

z učebnice. 

Př Přídavná jména označující 

velikost; množné číslo; části těla: 

nose, mouth, neck atd. 

B 
Pets 

Psaní (A2) 

Píše o svém domácím zvířeti. 

Čtení (A2) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Píše krátké, jednoduché, 

gramaticky správné texty. 

Plynule čte přiměřeně dlouhé 

texty. 

Př Zájmena v pozici předmětu. 

Nocturnal, male/female, hutch, 

cage, basket, tank atd. 

C 
Mickey and 
Millie at the 

zoo 

Psaní (A2) 

Napíše příběh. 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím v textu 

s obrázky. 

 Píše krátké, jednoduché, 

gramaticky správné texty; 

rozumí jednoduchým textům z 

učebnice. 

 Some, any, this, that, these, those. 

D 
The bat 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Zeptá se na osobní informace. 

Čtení (A2) 

Rozumí faktografickému textu                   

o netopýrech. 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích. 

 

Př Přítomný čas prostý a průběhový. 

Where? When? What? How? Do? 

Project Psaní (A2) 

Vypracuje projekt o svých oblíbených 

zvířatech. 

Poslech (A2) 

Rozumí textu písně. 

 

 Píše krátké, jednoduché, 

gramaticky správné texty; 

rozumí autentickému materiálu; 

správně vyslovuje. 

 

Př, Vv Bear, tiger, tortoise, 

hippopotamus, horse, snake, goat 

atd. 

březen - 

červen 

Unit 3  
DOCTOR, 

DOCTOR 

 

 

 

A 
I was ill last 

week 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Zeptá se ostatních, co v poslední době 

dělali. 

Psaní (A2) 

Napíše dopis, v němž omlouvá 

nepřítomnost. 

Poslech (A2) 

Rozpozná, kdo má jakou nemoc. 

 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; vyžádá 

si potřebné informace; píše 

krátké, jednoduché, gramaticky 

správné texty; rozumí 

jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči. 

 To be v minulém čase. 

On Sunday, last week, yesterday 

atd. Were you…?  

…. wasn't at school because… 

B 
Liam’s week 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Zeptá se ostatních, co dělali. 
 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; píše 
 Minulý čas pravidelných a 

nepravidelných sloves: 
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Psaní (A2) 

Napíše, co o kom ví. 

Čtení (A2) 

Rozumí věcnému textu. 

krátké, jednoduché, gramaticky 

správné texty; rozumí 

jednoduchým textům                

v učebnici. 

be, live, like, work, play, have, 

write, get atd. 

C 
Mickey’s 

dream 

Mluvení – ústní interakce (A2) 

Klade otázky ohledně včerejšího 

rozhovoru o nemocích.  

Psaní (A2) 

Popíše nehodu. 

Čtení (A1) 

Rozumí textu v komiksu. 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; píše 

krátké, jednoduché, gramaticky 

správné texty; rozumí 

jednoduchým textům                     

v učebnici. 

 Minulý čas prostý v otázce. 

Break, cut, burn, bruise. 

 

D 
The good old 
days? 

Čtení  (A2) 

Rozumí věcnému textu. 

Čtení a poslech (A2) 

Rozpozná rozdíl mezi psaným a 

mluveným textem. 

 Dorozumí se v běžných 

každodenních situacích; rozumí 

jednoduché, pečlivě 

vyslovované řeči. 

Př, D Přítomný čas prostý v 

oznamovací větě a v záporu. 

 

Project Psaní (A2) 

Pracuje na projektu o životě  

v minulosti. 

Poslech (A2) 

Rozumí textu písně. 

 Píše krátké, gramaticky správné 

texty; rozumí autentickému 

materiálu; správně vyslovuje. 

Př, D, Vv  

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK - 9. ročník (skupina 2) 
 
 

Měsíc Tematická oblast Učivo (úroveň SERR) Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Používané jazykové prostředky 

září 

 

 

 

HELLO Mluvení - ústní interakce  
Představí se a zeptá, kdo je kdo. 

Poslech  

Porozumí, odkud lidé pocházejí. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace, pozdraví a rozloučí 

se s dospělým i s kamarádem;  

pochopí obsah a smysl 

 Cello, I'm ... Who are you? 
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 jednoduché, pomalé a pečlivě 

vyslovované konverzace. 

 

září - 

listopad 

Unit 1 
GETTING 

STARTED 

 

 

A 
Numbers 
0-100 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Počítá v rozsahu 1–100.  

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Sdělí své telefonní číslo a umí se zeptat 

na telefonní čísla druhých  

Poslech (A1) 

Rozliší číslovky 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; 

porozumí známým slovům  

v poslechu. 

 Číslovky 1–100. 

B a C 
Some useful 
words 

 

Adjectives 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Umí klást otázky o druhu a vzhledu věcí a 

odpovídat na ně. Umí říct, která je jeho 

nejoblíbenější barva.  

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Vytvoří jednoduché popisy. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 

 What's this? It's a book. 

This is a yellow pencil. 

D 
In the 
classroom 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Umí vytvořit jednoduché pokyny týkající 

se školního prostředí a reagovat na ně. 

Poslech (A1) 

Rozpozná pokyny týkající se školního 

prostředí. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; rozumí 

jednoduchým pokynům a 

adekvátně na ně reaguje. 

 

 Come here, Close your books, 

Don't look. 

 

E a F 
Spelling and 
the alphabet 

 

Whose is this? 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Ptá se na názvy věcí a na pravopisnou 

podobu slov, která je označují. Říká, co 

komu patří. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 Abeceda. What do you call this? 

What does … mean? It's Mandy's 

cat. 

G a H 
Prepositions 

 
Plurále 

 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Říká, kde jsou věci umístěny, užívá 

podstatná jména v množném čísle.  

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci. 

 The box is on the table. 

Množné číslo: There are two 

boys. 

prosinec 

- březen 

Unit 2 
COMMUNICATION 

A 
Talking 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Hovoří o tom, kde se lidé nacházejí, tvoří 

otázky na umístění. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace: poskytne 

požadovanou informaci; 

vyslovuje a čte foneticky 

správně. 

 To be  (v oznamovací větě a             

v otázce: he, she). 

Where's Mr Taylor? He's at the 

door. 

B 
The postcard 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduché konverzaci o ostatních 

lidech, rozumí textu na pohlednici. 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci; zapojí se 

do jednoduché konverzace; umí 

napsat krátké, gramaticky 

 To be  (v oznamovací větě, plné a 

zkrácené tvary). 
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Vede jednoduchou konverzaci o ostatních 

lidech. 

Psaní – písemná interakce (A1) 

Umí napsat pohlednici. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

správné texty; správně 

vyslovuje, čte se správnou 

výslovností. 

 

C 
The radio 

Poslech (A1) 

Rozumí hlavním údajům v konverzaci o 

rodině. 

Psaní (A1) 

Doplní jednoduchý text. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Rozpozná správnou intonaci a sám ji 

užívá. 

 Rozumí známým výrazům a 

jednoduchým větám. 

 

 To be (v otázce). 

Přivlastňovací přídavná jména. 

 

D 
Is this the end 

for Birdman? 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým údajům v textu s 

obrázky. 

Poslech (A1) 

Rozumí jednoduchým informacím             

v telefonní konverzaci. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky. Rozumí 

známým slovům a jednoduchým 

větám, vyslovuje a čte foneticky 

správně.  

 

 To be (v záporu). 

Project Psaní (A1) 

Pracuje na komunikačním projektu. 

Poslech (A1) 

Rozumí textu písně. 

 

 Umí napsat krátké, gramaticky 

správné texty, rozumí významu 

jednoduchého autentického 

materiálu.  

Vv  

březen - 

červen 

Unit 3  
MY WORLD 

 

 

A 
My favourite 

pop group 

Mluvení - ústní interakce (A1) 

Ptá se na zboží v obchodě. 

Čtení a samostatný ústní projev (A1) 

Čte se správnou výslovností. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace 
 Množné číslo: pravidelné i 

nepravidelné tvoření,  men, 

women / children. 

How much is…? How much 

are…? 

B 
A letter to       

a penfriend 

Čtení (A1) 

Rozumí neformálnímu dopisu. 

Samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o tom, co komu patří. 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky. Zapojí se 

do jednoduché konverzace. 

 Have got (v oznamovací větě a         

v otázce, plné a zkrácené tvary). 

C 
The animal 
pictures 

Čtení (A1) 

Rozumí jednoduchým údajům  

v textu s obrázky. 

Psaní: (A1) 

 Umí v textu vyhledat 

specifickou informaci a 

odpovědět na otázky; umí napsat 

gramaticky správný text. 

 To have (v záporu). 
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Píše texty o rozdílných rysech věcí. 

D 
My school 

Mluvení – samostatný ústní projev (A1) 

Hovoří o svých školních předmětech. 

Psaní (A1) 

Napíše svůj rozvrh. 

Poslech (A1) 

Rozumí poslechu ohledně rozvrhu. 

 Zapojí se do jednoduché 

konverzace, rozumí obsahu 

jednoduché konverzace. 

 Názvy předmětů: English, Maths, 

Physics atd. 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu matematika a její aplikace (I.stupeň) 
  Matematika je založena hlavně na aktivních činnostech, které posilují matematickou představivost. Matematika rozvíjí pozornost, 

vytrvalost,schopnost rozlišovat a vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat. Matematika poskytuje vědomosti, umožňuje 

získávat matematickou gramotnost a logické myšlení. 

 

Obsahové vymezení předmětu 
Obsah oboru je tvořen čtyřmi tematickými okruhy: 

- číslo a početní operace 

- závislosti a vztahy a práce s daty 

- geometrie v rovině a v prostoru 

- slovní úlohy 

 

Časové a organizační vymezení 
Vzdělávací obor matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících prvního stupně v celkové časové dotaci 22 hodin 
Matematiku realizujeme v rámci vyučovacích hodin. Je též součástí projektového vyučování. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  
1.Kompetence k učení 

-vybírání úloh, které vedou k využívání vhodných způsobů, metod,strategií pro řešení úloh 

-objevování matematických poznatků 

-zadávání vícekrokových úloh, které vedou k plánování 

-vedení k vyhledávání chyb 

-náprava chyb 

-vysvětlování a používání pojmů a symbolů 

-práce s textem, porozumění textu 

-projekty 
2.Kompetence k řešení problému 

-modelové situace 

-zadávání problémových úloh 

-hledání podstaty problému 

-hledání souvislostí 

-vyhledávání různých variant řešení problému 

-diskuse 
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-kladení otázek, tvoření odpovědí 

-vyhledávání chyb 

-náprava chyb 

-ověřování výsledku 

 

 
3.Kompetence komunikativní 

-podpora matematického vyjadřování 

-podpora vyjadřování myšlenek a názorů v logickém sledu 

-vedení k obhajobě argumentů 

-skupinová práce 

-vysvětlování postupu, hledání chyb 

-kooperativní metody 

 
4.Kompetence sociální a personální 

-řešení úloh,které řeší životní situace 

-spolupráce ve skupině 

-vedení k zodpovědnosti, tvůrčímu přístupu 

-sebehodnocení 

-přijímání pochvaly a kritiky 

 

5.Kompetence občanské 

-úlohy řešící pracovní a společenské vztahy 

-projekty 

 
6.Kompetence pracovní 

-zadávání úloh vedoucích k vytrvalosti a systematičnosti 

-dodržování pravidel 

-plánování,  hodnocení,  sebehodnocení 
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PŘEDMĚT:  MATEMATIKA -  1.ročník 

 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Předpočtářské 

období 

.Cvičení smyslového vnímání. 

Vidění počtu do 5. 

Hry s početním zaměřením. 

OSV-rozvoj 

schopností 

poznávání, 

kooperace  

a kompetice 

MV-

multikulturalita. 

Žák si cvičí smyslové 

vnímání. 

Rozvíjí smysly. 

Učí se vidět počet věcí do 5. 

Pracuje s matematickými 

pomůckami pro 1.roč., řadí, 

seskupuje, rozděluje,určuje 

počet. 

Rozvíjí své smysly, pozornost 

a soustředění, cvičí si 

dovednost zapamatování a 

rozumového zpracování 

problému 

Komunikuje ve skupině, umí 

navázat na druhé, učí se 

vedení a organiz. skupiny 

Používá prvky jejich kultury. 

Člověk a jeho 

svět, Pč 

objevován, 

vysvětlování, 

práce s obrázkem, 

modely  

a matematickými 

pomůckami 

říjen 

 

 

Počtářské 

období 

Numerace do 

5. 

.Čtení, psaní čísel.Číselná 

řada. 

Vytváření matematického 

slovníku. 

Geometrické tvary. 

OSV- 

kooperace  

a kompetice 

Žák čte a píše čísla, řadí je do 

číselné řady. 

Tvoří úlohy na určování 

počtu věcí . 

Tvoří zadání,  

otázku,odpověď. 

Rozlišuje a třídí uspořádaný 

počet věcí . 

Rozlišuje geom.tvary. 

Komunikuje s žáky z různých 

sociokulturních skupin a 

Člověk a jeho 

svět, Čj, Pč 

práce s modely  

a matem. 

pomůckami, 

projektové 

vyučování, 

skupinová práce, 

matematická 

komunikace, 

poznáváni tvarů 
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toleruje jejich rozdíly. 

listopad 

 

 

Číselný obor 

 do 5. 

Početní spoje v oboru do 5, 

sčítání, odčítání, automatizace 

spojů v oboru do 5. 

OSV- kreativita Učí se početní spoje v oboru 

do 5. Sčítá, odčítá. 

Automatizuje si početní 

spoje. 

Tvoří slovní úlohy 

k obrázkům. 

Uplatňuje kreativní nápady. 

 vedení 

k vyhledávání 

chyb,jejich náprava, 

práce s obr. textem 

prosinec 

 

 

Počet do 10. Vidění počtu do 10. 

Uspořádání. 

Tělesa. 

 Žák pracuje s uspořádanou 

skupinou  věcí 

(např.kolečky). 

Učí se vidět prvky v počtu do 

10,vytváří si matematický 

slovník.Řeší  

i tvoří slovní úlohy ze života 

dětí.Pozná, který příklad 

k úloze patří. 

Poznává a třídí geom. tělesa. 

Čj, Člověk a 

jeho svět 

utváření 

matematického 

vyjadřování, 

poznávání těles, 

projektové 

vyučování 

leden 

 

 

Numerace  

do 10. 

 

Čtení a psaní čísel do 10, 

porovnávání,uspořádání 

číselné řady-hned před, hned 

za. 

Doplňování prvků do počtu. 

 Čte a píše čísla do 

10.Porovnává je, uspořádá je 

do číselné řady.Doplňuje 

prvky do počtu, který je dán 

číslem. 

Vv nácvik 

matematických 

operací, 

kladení otázek, 

tvoření odpovědí, 

vysvětlování 

únor 

 

 

Číselný obor  

do 10. 

Početní spoje v oboru do 10. 

Obchodování. 

OSV-sociální 

rozvoj – 

kooperace a 

kompetice 

MV-

multikulturalita. 

Učí se početní spoje v oboru 

do 10. Sčítá, odčítá. Spoje 

automatizuje v oboru do 8. 

Učí se obchodovat- vyplácí 

peníze, platí za zboží, vrací 

peníze, rozměňuje. 

Rozumově zpracovává 

problém, učí se hladat pomoc 

při obtížích. 

Zná a používá prvky z jiných 

prostředí 

Člověk a jeho 

svět 

obchodování, 

nácvik spojů, 

úlohy ze života 

březen Číselný obor Rozklady čísel. MV- Žák pracuje s číselným Vv sebehodnocení a 
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 0-10. Číselná řada do 10. 

Automatizace spojů na sčítání 

o odčítání v první desítce. 

multikulturalita. oborem do 10.Tvoří početní 

hádanky. Rozkládá čísla. 

Vytváří si matematický 

slovník- řeší i tvoří slovní 

úlohy. Počítá 

s názorem.Automatizuje si 

spoje na sčítání a odčítání 

v první desítce. 

Tvoří slovní úlohy ze života 

různých sociokulturních 

skupin. 

hodnocení práce 

(průběžný nácvik), 

řešení úloh, 

projektové 

vyučování 

duben 

 

 

Číselný obor 

 0-20. 

 

Vidění počtu do 20.Číselná 

řada-  

řazení,porovnávání.Analogie 

s první desítkou.Numerace do 

20. 

 

 Učí se vidět prvky v oboru 

do 20.Vytváří si představy 

čísla.Učí se používat analogii 

s první desítkou.Pracuje 

s číselnou řadou 

do20.Řadí,porovnává.Pracuje 

s pojmy hned před, hned za. 

Pč poznávání 

souvislostí, 

analogie, 

vysvětlování 

květen Počítání do 20 

bez přechodu 

přes desítku. 

 

Automatizace spojů, Analogie 

s první desítkou. 

Vztahy o několik více, o 

několik méně. 

Obchodování. 

Hodiny. Měření času. 

 Počítá do dvaceti bez 

přechodu přes desítku. Spoje 

si automatizuje.Objevuje 

analogii  s počítáním v první 

desítce. 

Počítá příklady, kde se 

objevují vztahy o několik 

více, o několik méně. 

Obchoduje.  

Nakupuje do 20 Kč. 

Pracuje s hodinami. Měří čas. 

Člověk a jeho 

svět 

počítání,nakupování, 

placení, 

poznávání 

hodin,měžení času, 

poznávání 

souvislostí, 

vedení k 

zodpovědnosti 

červen Číselný obor 

 0-20. 

 

 

Procvičování, automatizace  

spojů na sčítání a odčítání 

v první  

a druhé desítce. 

Navození počítání 

s přechodem přes 10. 

Slovní úlohy. 

OSV-rozvoj 

schopností 

poznávání 

MV-

multikulturalita 

Žák si procvičuje a 

automatizuje spoje  na sčítání 

a odčítání do 20  

bez přechodu přes desítku. 

Řeší slovní úlohy, tvoří 

slovní úlohy ze života 

z různých oborů lidské 

Člověk a jeho 

svět 

zadávání úloh 

vedoucích 

k vytrvalosti  

a systemetičnosti, 

práce se slovní 

úlohou 
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činnosti. 

Navozuje si počítání 

s přechodem 

přes desítku,nejlépe 

kolečkovým modelem 

Cvičí si dovednosti 

k zapamatování, k učení. 

Při slovních úlohách  

a obchodování používá prvky 

ze života  jiných národů. 

PŘEDMĚT:  MATEMATIKA -  2.ročník 
 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Číselný obor 

 0 – 20. 

 

 

 

Tělesa. 

Počítání do dvaceti  

bez přechodu přes desítku.  

 

 

 

Tělesa. 

OSV-

osobnostní 

rozvoj 

(průběžně) 

Orientuje se v číselné řadě  

do dvacet. Porovnává čísla a umí je 

uspořádat podle velikosti. Umí sčítat 

a odčítat v oboru do dvacet. Řeší 

 a vymýšlí slovní úlohy. 

Rozliší tělesa podle tvaru.  

Cvičí smyslové vnímání,pozornost  

a soustředění. 

Pč vysvětlování, 

skupinová 

práce,samostatná 

práce 

říjen  

 

 

 

Sčítání 

s přechodem 

přes desítku. 

 

Tělesa. 

 Slovní úlohy vymýšlené 

s žáky, obměny.  

 

 

Hry s tělesy.  

MV-lidské 

vztahy 

(průběžně) 

Umí sčítat do dvacet s přechodem 

přes desítku. Řeší slovní úlohy 

vedoucí  k sčítání  do dvacet   

s přechodem přes desítku.  

Umí sestavit jednoduché stavby 

z těles.  

Tvoří slovní úlohy ze života různých 

sociokulturních skupin. 

Čj  práce s chybou, 

skupinová práce, 

demonstrace. 

listopad 

 

 

 

Odčítání 

s přechodem 

přes 10. 

 

Druhy čar. 

Slovní úlohy.  

 

 

 

Rovné a křivé čáry.  

 Umí odčítat do 20 s přechodem přes 

10. Automatizuje spoje na sčítání  

a odčítání. Řeší slovní úlohy 

s užitím vztahů n-více (méně).  

Umí kreslit rovné a křivé čáry.  

Čj  skupinová práce, 

demonstrace. 

prosinec  Číselný obor  Čtení a psaní čísel v oboru  Vytváří si konkrétní soubory  vysvětlování,práce 
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od 0 do 100. do 100.Porovnávání 

čísel.Sčítání a odčítání 

násobků 10. 

Hry s rovinnými obrazci. 

s daným počtem prvků  

do 100.Porovnává čísla.Sčítá  

a odčítá násobky 10. 

s názorem 

leden 

 

 

 

 

Číselný obor 

 0-100. 

Jednotky délky. 

Sčítání a odčítání v oboru do 

100. 

 

Měření délky-jednotky 

délky. 

 

 Sčítá a odčítá čísla v oboru do100 

s přechodem přes 10. 

Měří délku měřítkem. Poznává 

jednotku délky 1m, 1dm, 1 cm. 

Utváří si představu jednoho metru, 

odhaduje délku a výšku předmětů.  

Člověk a jeho 

svět. 

pozorování, 

pokusy, 

názor 

únor 

 

 

 

Násobení. 

 

 

 

Čas. 

Sčítání a odčítání v oboru  

do 100.  

Slovní úlohy. 

 

Orientace v čase.  

Měření a vážení. 

 Upevňuje sčítání a odčítání v oboru 

do 100 s přechodem přes 10. Řeší 

slovní úlohy vedoucí k sčítání  

a odčítání čísel v oboru do 100. 

Seznamuje se jednotkami času  

a jednotkami hmotnosti. 

Vv skupinová práce, 

demonstrace, 

soutěže, 

pokusy 

březen  

 

 

Násobení. Násobení přirozených čísel. 

Názorné zavedení násobilky 

5,2,3,4. Slovní úlohy. 

 Seznámí se s násobilkou 5,2,3,4. 

Řeší slovní úlohy na násobení.  

 vysvětlování, 

diskuse 

duben  

 

 

 

Násobení. 

 

 

Úsečky. 

Násobení . 

Dělení. Slovní úlohy. 

 

Rýsování úseček.  

 Upevňuje násobilku 5,2,3,4.  

Seznámí se s dělením. Řeší slovní 

úlohy na dělení.  

Odhaduje délku úsečky na cm a dm 

a umí ji měřit na cm.  

 soutěže, 

kvízy, 

skupinová práce, 

názor 

květen  

 

 

 

Násobení  

a dělení. 

Násobení a dělení. Slovní 

úlohy.  

Zaokrouhlování spojené 

s činnostmi s číselnou osou.  

 Užívá násobení a dělení 

v praktických situacích. Řeší slovní 

úlohy ke dvěma početním výkonům. 

Umí pracovat s číselnou osou. 

Zaokrouhluje na desítky.  

 samostatná práce, 

práce s chybou 

červen 

 

 

 

Opakování. Slovní úlohy se vztahem  

n – krát více (méně).  

Opakování. 

 Počítá do 20 s přechodem přes deset. 

Sčítá a odčítá do 100 bez přechodu 

 i s přechodem přes 10.  

Umí měřit délku, rýsovat a měřit 

úsečky.  

Čj opakování, 

hodnocení 
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA -  3.ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Opakování učiva 

2, ročníku. 

 

 

 

Úsečka. 

Opakování učiva z 2. ročníku 

 

 

 

 

Čára, úsečka, krajní body úsečky 

 Počítá předměty v daném 

souboru, vytváří soubory 

s daným počtem prvků. Řeší 

úlohy v oboru  0 - 100  

o kolik více, o kolik méně. 

Rýsuje, odhaduje  

a porovnává délku úsečky. 

 opakování 

říjen 

 

 

Sčítání a odčítání 

do 100 

s přechodem 

desítek. 

 

Úsečky 

Opakování a procvičování učiva 2. 

ročníku – čísla jednociferná a 

dvojciferná, sudá a lichá čísla, sčítání 

a odčítání dvou dvojcif.čísel 

s přechodem 

Měření a porovnávání úseček. 

 Zobrazí číslo na číselné ose. 

Zapisuje a porovnává 

přirozená čísla. 

Porovnává velikost útvaru. 

 

 

 m. motivační 

listopad 

 

 

 

Násobení  

a dělení. 

Geometrické 

útvary 

Násobení a dělení v oboru násobilky. 

Rozlišování těles a rovinných útvarů 

Jednotky času 

OSV – 

kooperace  

a kompetice 

Tvoří a řeší slovní úlohy  

z praktického života  

i složené.Rozlišuje tělesa a 

rovinné útvary.Orientuje se 

v čase,umí jednotky času 

převádět. 

Zvládne eticky situaci 

soutěže a konkurence. 

Člověk a jeho svět hra  

prosinec Násobení  

a dělení. 

 

 

 

Geometrické 

útvary 

 Násobení a dělení – tabulka násobků. 

 

 

 

 

Trojúhelník, čtyřúhelník 

 Čte a sestavuje jednoduché 

tabulky, užívá tabulkové 

zápisy v praxi. Řeší 

praktické úlohy  na násobení 

a dělení. 

Umí popsat vrcholy a strany 

trojúhelníku,čtyřúhelníku. 

ČJ m. fixační 
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leden 

 

 

Násobení  

a dělení.  

 

 

 

 

 

 

 

Opakování násobení a dělení. 

 

Čtverec,obdélník,další 

mnohoúhelníky,čtvercová síť 

 

 

 

 

 

 

OSV- 

psychohygiena 

Aplikuje vlastnosti početních 

operací s přirozenými čísly. 

Řeší jednoduché praktické 

slovní úlohy a problémy, 

které jsou do značné míry 

nezávislé na obvyklých 

postupech a algoritmech 

školní matematiky.Popíše 

základní rovinné 

útvary,zakreslí je do 

čtvercové sítě 

Napomáhá k zvládání 

vlastního chování a utváří 

základní dovednosti  

pro spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět 

m. aplikační 

únor Přímka. 

Číselný obor  

0-1000. 

Písemné sčítání dvou a více sčítanců 

Písemné odčítání s kontrolou 

sčítáním. 

Přímky a jejich vzájemná poloha – 

rovnoběžka, různoběžky. 

Osová souměrnost 

Římské číslice 

 Nachází v realitě jejich 

reprezentaci. 

Pomocí peněz, čtvercové sítě 

i číselné osy počítá, čte, 

zapisuje a porovnává čísla 

do 1000. 

 expoziční m. 

březen 

 

 

 

 

Číselný obor  

1-1000. 

 

 

 

 

Tělesa. 

Opakování písemného sčítání a 

odčítání 

Číselný obor 0 – 1000  -  zápis čísel, 

porovnávání,sčítání, odčítání, 

násobení a dělení zpaměti. 

Zaokrouhlování na stovky 

 

 Plány,mapky 

 

 

 

 Zobrazí číslo na číselné ose 

jako výsledek početní 

operace v jednoduchých 

případech. 

Využívá učivo na převody 

délky. 

Rozezná, modeluje a popíše 

jednoduchá tělesa. 

Pč m. abstrakce  

a konkretizace 

duben Písemné sčítání. 

 

Obvod čtverce a 

Sčítání a odčítání do 1000,písemné 

sčítání a odčítání do1000 

Konstrukce trojúhelníku 

 Provede rozbor úlohy, plán 

řešení, odhadne výsledek. 

Správně postupuje při řešení 

 m. samostatné 

práce 
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obdélníku.  problému. 

květen 

 

Písemné odčítání. 

Souměrnost. 

Obvod 

trjúhelníku. 

Odor přirozených čísel 0 – 1000 

Násobení a dělení 100,10 

Násobení a dělení do 1000 zpaměti 

Jednotky délky 

Obvod trojúhelníku. 

 Rozezná a modeluje 

jednoduché souměrné útvary 

v rovině. 

Řeší úlohy na výpočet 

obvodu rovinného obrazce. 

Pč, Vv  

červen Násobení  mimo 

obor násobilky 

Násobení a dělení mimo obor 

násobilky. 

Dělení se zbytkem 

Opakování a procvičování učiva. 

 Tvoří a řeší úlohy,  

ve kterých aplikuje  

a modeluje osvojené početní 

operace. 

 m. 

diagnostické  

a klasifikační 

 

 

PŘEDMĚT:  MATEMATIKA - 4.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Opakování, 

procvičování 

učiva 3. ročníku 

Obor přirozených čísel, číslo 

v desítkové soustavě, zápis 

čísla číslicí, číselná osa. 

Základní rovinné útvary. 

OSV- 

psychohygiena 

Zapíše, přečte, porovná 

přirozené číslo, zobrazí ho  

na číselné ose. Narýsuje 

různé typy čar v rovině.                  

Učí se zařazovat relaxační 

činnosti. 

Vv m. opakovací 

říjen 

 

 

 

Rozšíření oboru 

přirozených čísel 

Základní rovinné 

útvary 

Jednoduché pamětní operace 

v oboru přirozených čísel , 

odhady zaokrouhlování.  

Základní útvary v rovině. 

 Zapíše, přečte, porovná 

přirozené číslo, provádí 

jednoduché pamětní početní 

operace. Zaokrouhlí 

v daném oboru čísel. 

Pokouší se sestrojit 

rovnoběžky, kolmice. 

Vv,Pč m. aplikační 

listopad 

 

 

 

Písemná 

numerace 

v oboru 

přirozených čísel 

Základní rovinné 

Písemné algoritmy početních 

operací v daném oboru. 

Vzájemná poloha dvou přímek, 

n-úhelník.  

 Provádí písemné operace 

v daném oboru přirozených 

čísel a aplikuje je na situace 

každodenního života. Užívá 

jednoduché konstrukce. 

Člověk a jeho svět m. aplikační 
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útvary 

prosinec 

 

 

 

Rozšíření oboru 

přirozených čísel 

do 10 000 

Základní útvary 

v rovině 

Obor přirozených čísel do 10 

000, číslo v desítkové v 

soustavě, zápis čísla číslicí, 

číselná osa, nerovnice. 

Základní rovinné útvary. 

 Zapíše, přečte, porovná 

přirozené číslo, zobrazí ho  

na číselné ose.Užívá 

jednoduché konstrukce 

v rovině. 

Vv m. samostatné 

práce 

únor 

 

 

 

Obor 

přirozených čísel 

a jeho aplikace  

do situací  

z každodenního 

života 

Jednotky délky, obvod n-

úhelníků, osově souměrné 

útvary.  

 Seznámí se se způsobem 

určení obvodu 

mnohoúhelníků sečtením 

délek jeho stran. Pokusí se 

nakreslit osově souměrný 

útvar. 

Pč m.názorně-

demonstrační 

březen 

 

 

 

Rozšíření oboru 

přirozených čísel 

do 1 000 000 

Aplikační úlohy 

 

Obor přirozených čísel do 1 

000 000, číslo v desítkové v 

soustavě, zápis čísla číslicí, 

číselná osa, nerovnice.  

Zaokrouhlování do 1 000 000 

 Zapíše, přečte, porovná 

přirozené číslo do 1 000 

000, zobrazí ho na číselné 

ose. 

Seznámí se s principem 

zaokrouhlování do 1 000 

000. 

 m. aplikační 

duben Části celku 

Základní útvary 

v prostoru 

Vyjádření části celku zlomkem 

. 

 Pokouší se využít 

nejjednodušších případů 

kvantitativního vyjádření 

části celku v situacích 

každodenního života.  

Pč,Čj m.  analyticko-

syntetická 

květen Části celku 

Prostor 

Zlomky,   Modeluje jednoduché 

početní situace se zlomky, 

popisuje základní útvary 

prostoru.-- 

Vv,Pč m. aplikační 

červen 

 

 

 

Procvičování 

učiva 4. ročníku 
Zápis čísla, číselná osa, 

porovnávání, 

zaokrouhlování, početní 

operace do 1 000 000. 

Základní poznatky o 

útvarech v rovině a prostoru. 

 Zapíše, přečte, porovná číslo 

do jednoho 1 000 000, 

provádí jednoduché 

pamětní, písemné operace. 

Aplikuje své poznatky na 

situace v každodenním 

životě. 

Čj, Člověk a jeho 

svět 

m. 

diagnostická 
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PŘEDMĚT:  MATEMATIKA - 5.ročník 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Přirozená čísla. 

 

 

 

 

Rovinné útvary. 

 

Data. 

Písemné početní operace v oboru  

  přirozených čísel 

Pamětné počítání , užití  

  komutativního a asociativního  

  zákona 

Rovinné útvary 

 

Vyhledávání a třídění dat 

OSV- rozvoj 

schopností 

poznávání 

Zopakuje si písemné početní 

operace. 

Provádí pamětné operace   

v oboru přirozených čísel ,  

opakuje násobilku a dělení. 

Načrtává a rýsuje rovinné  

útvary . 

Vyhledává a shromažďuje  

dostupná data a pracuje 

s nimi. 

Je pozorný a soustředěný. 

Př , Člověk a jeho 

svět, Vv 

nácvik  

dovedností, 

práce  

s učebnicí, 

práce s textem 

 

říjen 

 

 

Jednotky délky. 

 

Početní operace. 

 

 

Obsah. 

Jednotky délky , času , hmotnosti 

 

Početní operace v oboru  

  přirozených čísel 

 

Obsah obrazce a užití základních  

  jednotek obsahu 

 

Vlastnosti násobení a dělení 

 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

Převádí jednotky , třídí data 

a utváří jednoduché tabulky. 

Zopakuje si písemné početní  

operace  a navrhuje a řeší  

slovní úlohy. 

Rýsuje zadané rovinné  

obrazce , vypočítá obvod  

a obsah. 

Zopakuje si již probranou  

látku . 

Uvědomuje si přesnost 

v praxi chápání vzájemných 

souvislostí.Vytváří vlastní 

představy,řeší problémy. 

Př , Člověk a jeho 

svět, Vv, Pč 

práce s daty, 

záznam na 

tabuli 

a do sešitu, 

demonstrace, 

utvrzení  

učiva 

listopad 

 

 

 

Rýsování. 

 

 

 

 

Početní operace 

v oboru př.čísel. 

 

Rýsování rovinných obrazců 

 

Tvoření slovních úloh , graf 

 

Písemné početní operace v oboru  

přirozených čísel 

 

Zlomky 

OSV – řešení 

problémů  

a rozhodovací 

dovednosti 

Rýsuje zadané rovinné  

obrazce . 

Řeší slovní úlohy a pracuje 

s grafy . 

Opakuje a procvičuje 

všechny typy písemných  

operací. 

Pracuje se zlomky , zařazuje 

Př, Člověk a jeho 

svět, Čj 

utvrzení  

učiva, 

zápis  

do sešitu, 

prověřování  

a klasifikace, 

manipulace  

s prvky 
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Zlomky.  učivo do slovních úloh . 

Vytváří vlastní představy, 

řeší problémy.. 
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prosinec Zlomky. 

 

 

 

 

Obsah čtverce. 

Zlomky 

 

 

Písemné početní operace v oboru  

  přirozených čísel 

Obsah obrazce 

 

OSV – 

kooperace  

a kompetice 

Tvoří a řeší slovní úlohy 

z každodenních situací  

se  

zlomky . 

Zopakuje si písemné  

operace, zaokrouhluje . 

Zopakuje si obsah a obvod  

zadaných obrazců. 

Utváří si představivost. 

Př , Člověk a jeho 

svět, Čj, Pč 

utvrzení  

učiva 

leden 

 

Počítání s velkými 

čísly. 

 

 

 

 

Rovinné útvary. 

 

Desetinná čísla. 

Písemné početní operace v oboru  

  přirozených čísel 

Počítání s velkými čísly 

 

 

 

Rovinné útvary 

 

Desetinná čísla 

 Zopakuje si písemné  

operace, zaokrouhluje. 

Porovnává a zaokrouhluje  

čísla , provádí běžné 

matematické operace ,  

počítá slovní úlohy . 

Opakuje operace  

s rovinnými útvary. 

Seznamuje se s novou látkou 

procvičuje zápis. 

Čj utvrzení  

učiva, 

manipulace, 

motivační  

rozhovor 

únor Desetinná čísla. 

 

Rovinné útvary. 

Desetinná čísla 

 

Rovinné obrazce a útvary-čtverec , 

obdélník 

 Pracuje v oboru desetinných 

čísel . 

Pracuje se základními typy  

rovinných obrazců a útvarů. 

Př , Člověk a jeho 

svět, Vv 

utvrzování  

učiva, 

skupinová   

práce 

březen 

 

 

 

 

Desetinná čísla. 

 

Povrch. 

 

Souměrnost. 

Desetinná čísla 

 

Povrch krychle a kvádru 

 

Osová souměrnost 

OSV - 

kreativita 

Pracuje v oboru desetinných 

čísel  a s číselnou osou. 

Určuje povrch těles s pomocí 

čtvercové sítě a výpočtem. 

Rozpozná a znázorní  

ve čtvercové síti jednoduché  

osově souměrné útvary. 

Rozvíjí prostorovou 

představivost. 

Vv zápis  

do sešitu  

a na tabuli, 

nácvik  

dovedností 

duben Souměrnost. 

 

Zlomky. 

 

Osová souměrnost 

 

Zlomky 

 

OSV – 

kooperace a 

kompetice 

Určuje osu souměrnosti  

překládáním papíru. 

Zopakuje si a prohloubí  

učivo o zlomcích. 

Pč, Vv manipulace, 

demonstrace 

utvrzení učiva 
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Početní operace. Početní operace v oboru přirozených 

  Čísel 

 

Rovinné útvary 

 

 

Procvičí již probrané  

operace,  vymýšlí a řeší  

složitější slovní úlohy. 

Pracuje s rovinnými útvary  

a jejich různými vztahy. 

Utváří si představivost. 

květen 

 

Desetinná čísla. 

 

 

 

 

Jednotky . 

 

 

Povrch, obsah 

Desetinná čísla 

 

Rovinné obrazce 

 

 

Jednotky délky , času , 

hmotnosti,obsahu 

 

Opakování 

 

OSV - 

komunikace 

Opakuje a prohlubuje učivo  

o desetinných číslech. 

Počítá obsah a obvod  

 rovinných  

obrazců. 

Pracuje s převody jednotek  

a zařazuje je do slovních   

úloh. 

Určuje povrch pomocí  

čtvercové sítě. 

Má schopnost poznávat, 

rozlišovat, třídit. 

Př , Člověk a jeho  

svět, Pč, Vv 

 

prověřování  

a klasifikace, 

využití  

v praxi 

 

červen Desetinná čísla. 

 

 

 

Zlomky. 

 

 

Početní operace. 

Desetinná čísla 

 

 

 

Zlomky 

 

 

Písemné početní operace v oboru  

přirozených čísel 

 Opakuje a prohlubuje učivo  

o desetinných číslech ,  

pracuje s číselnou osou ,  

tabulkami a grafy. 

Zopakuje si probrané učivo  

a použije ho k vytváření  

slovních úloh. 

Opakuje a prohlubuje 

probrané učivo. 

Př , Člověk a jeho 

svět, Čj 

 

utvrzení   

učiva 

využití  

v praxi 

klasifikace 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu matematika a její aplikace (II.stupeň) 
Vzdělávací oblast matematika a její aplikace prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku. Je založena především na aktivních 

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, 

jejich paměť, představivost,tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako 

je vytrvalost, pracovitost, kritičnost. MMMaaattteeemmmaaattt iiikkkaaa   pppooossskkkyyytttuuujjjeee   vvvěěědddooommmooosssttt iii    aaa   dddooovvveeedddnnnooosssttt iii    pppoootttřřřeeebbbnnnééé    ppprrrooo   ooorrriiieeennntttaaaccciii    vvv   ppprrraaakkkttt iiiccckkkééémmm   žžžiiivvvoootttěěě ,,,    uuummmooožžžňňňuuujjjeee   zzzíííssskkkááávvvaaattt   

mmmaaattteeemmmaaattt iiiccckkkooouuu   gggrrraaammmoootttnnnooosssttt    aaa   lllooogggiiiccckkkééé    mmmyyyššš llleeennn ííí    aaa   ttt ííímmm   vvvyyytttvvvááářřřííí    pppřřřeeedddpppoookkklllaaadddyyy   ppprrrooo   dddaaalllšššííí    mmmooožžžnnnééé    úúússspppěěěšššnnnééé    ssstttuuudddiiiuuummm...    PPPooozzznnnaaatttkkkyyy   aaa   dddooovvveeedddnnnooossstttiii    zzzíííssskkkaaannnééé    

vvv   mmmaaattteeemmmaaattt iiiccceee   jjjsssooouuu   pppřřřeeedddpppoookkklllaaadddeeemmm   kkk   pppooozzznnnááávvvááánnn ííí    pppřřřííírrrooodddooovvvěěědddnnnýýýccchhh   ooobbbooorrrůůů ,,,    eeekkkooonnnooommmiiikkkyyy,,,    ttteeeccchhhnnniiikkkyyy   aaa   vvvyyyuuužžžiii ttt ííí    pppooočččííítttaaačččůůů ...    

   

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je na druhém stupni rozdělen na čtyři tématické okruhy: 

111///    ČČČíííssslllooo   aaa   ppprrrooommměěěnnnnnnááá    

222///    ZZZááávvviiissslllooosssttt iii ,,,    vvvzzztttaaahhhyyy   aaa   ppprrráááccceee   sss   dddaaatttyyy   

333///    GGGeeeooommmeeetttrrriiieee   vvv   rrrooovvviiinnněěě    aaa   vvv   ppprrrooossstttooorrruuu   

444///    NNNeeessstttaaannndddaaarrrdddnnnííí    aaapppllliiikkkaaačččnnn ííí    úúúlllooohhhyyy   aaa   ppprrrooobbblllééémmmyyy   

TTTyyytttooo   oookkkrrruuuhhhyyy   jjj sssooouuu   zzzaaappprrraaacccooovvvááánnnyyy   dddooo   tttééémmmaaattt iiiccckkkýýýccchhh   ccceeelllkkkůůů    vvv   jjjeeedddnnnooottt llliiivvvýýýccchhh   rrrooočččnnníííccc íííccchhh...   

VVV   666...    rrrooočččnnn íííkkkuuu   ssseee   nnnaaavvvaaazzzuuujjjeee   nnnaaa   uuuččč iiivvvooo   111...    ssstttuuupppnnněěě ,,,    vvveeelllkkkááá    čččaaasssooovvvááá    dddoootttaaaccceee   jjjeee   vvvěěěnnnooovvvááánnnaaa   ooopppaaakkkooovvvááánnn ííí    aaa   uuupppeeevvvňňňooovvvááánnn ííí    tttooohhhoootttooo   uuuččč iiivvvaaa...    PPPrrrooohhhllluuubbbuuujjjeee   ssseee   uuuččč iiivvvooo                                                                              

ooo   dddeeessseeettt iiinnnnnnýýýccchhh   čččííísssllleeeccchhh,,,    ttt rrrooojjjúúúhhheeelllnnníííkkkuuu,,,    kkkvvvááádddrrruuu   aaa   kkkrrryyyccchhhlll iii ...    NNNooovvvěěě    ssseee   žžžáááccciii    ssseeetttkkkááávvvaaajjj ííí    sss   ddděěě llliii ttteeelllnnnooossstttííí ,,,    ooosssooovvvooouuu   sssooouuummměěěrrrnnnooosssttt ííí    aaa   úúúhhhllleeemmm...    

VVV   777...   rrrooočččnnn íííkkkuuu   ssseee   zzznnnaaalllooossstttiii    žžžááákkkůůů    rrrooozzzšššííířřřííí    ooo   zzzlllooommmkkkyyy,,,    ccceeelllááá    aaa   rrraaaccciiiooonnnááá lllnnnííí    čččíííssslllaaa...   ŽŽŽáááccciii    ssseee   ssseeezzznnnááámmmííí    sss   pppooommměěěrrreeemmm,,,    pppřřřííímmmooouuu   aaa   nnneeepppřřřííímmmooouuu   úúúmmměěěrrrnnnooosssttt ííí    aaa   tttrrrooojjjčččllleeennnkkkooouuu...    

DDDááá llleee   ssseee   ssseeetttkkkaaajjj ííí    sss   ppprrroooccceeennntttyyy...    GGGeeeooommmeeetttrrriiiccckkkééé    uuuččč iiivvvooo   ssseee   zzzaaammměěěřřřuuujjjeee   nnnaaa   ččč tttyyyřřřúúúhhheeelllnnníííkkkyyy,,,    hhhrrraaannnooolllyyy   aaa   ssseeezzznnnááámmmeeennn ííí    sss   dddaaalllšššííímmm   ssshhhooodddnnnýýýmmm   zzzooobbbrrraaazzzeeennn ííímmm   –––    ssstttřřřeeedddooovvvooouuu   

sssooouuummměěěrrrnnnooossstttííí ...    

VVV   888...    rrrooočččnnníííkkkuuu   ssseee   žžžáááccciii    uuučččííí    ppprrraaacccooovvvaaattt    sss   ppprrrooommměěěnnnnnnooouuu   aaa   tttooo   vvv   tttééémmmaaattt iiiccckkkýýýccchhh   ccceeelllccc íííccchhh   dddrrruuuhhhááá    mmmooocccnnniiinnnaaa   aaa   ooodddmmmooocccnnniiinnnaaa,,,    PPPyyyttthhhaaagggooorrrooovvvaaa   vvvěěě tttaaa,,,    mmmooocccnnniiinnnyyy   sss   pppřřř iiirrrooozzzeeennnýýýmmm   

mmmooocccnnniii ttteeellleeemmm,,,    vvvýýýrrraaazzz   aaa   lll iiinnneeeááárrrnnn ííí    rrrooovvvnnniiiccceee...   DDDááá llleee   ssseee   ssseeezzznnnaaammmuuujjj ííí    ssseee   zzzááákkklllaaadddyyy   ssstttaaatttiiisssttt iiikkkyyy   aaa   řřřeeešššííí    kkkooonnnssstttrrruuukkkčččnnn ííí    úúúlllooohhhyyy   nnnaaa   zzzááákkklllaaaddděěě    zzznnnaaalllooossstttiii    mmmnnnooožžžiiinnn   bbbooodddůůů    dddaaannnýýýccchhh   

vvvlllaaassstttnnnooossstttííí ...    ŽŽŽáááccciii    pppooozzznnnaaajjj ííí    dddaaalllšššííí    gggeeeooommmeeetttrrriiiccckkkééé    úúú tttvvvaaarrryyy   –––    kkkrrruuužžžnnniiiccciii ,,,    kkkrrruuuhhh   aaa   vvvááá llleeeccc...   

V 9. ročníku  se završuje učivo matematiky na základní škole tématickými celky lomený výraz, soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, 

funkce a tématickým celkem podobnost, ve kterém žáci poznají také goniometrické funkce. Seznámí se se  základy finanční matematiky. 

Geometrii završuje učivo o jehlanu, kuželu a kouli. 

 

ČČČaaasssooovvvééé   aaa   ooorrrgggaaannniiizzzaaačččnnnííí   vvvyyymmmeeezzzeeennnííí   pppřřřeeedddmmměěětttuuu   
Matematika a její aplikace je v 6. – 9. ročníku vyučována jako samostatný předmět se čtyřhodinovou týdenní dotací v 6. – 8. ročníku                              

a pětihodinovou týdenní dotací v 9. ročníku.   
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Výchovné a vzdělávací strategie 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 
1. Kompetence k učení 

- vybírání úloh, které vedou k využívání vhodných způsobů, metod a strategií pro řešení úloh 

       - zadávání vícekrokových úloh, které vedou k plánování 

       - diskuse, zdůvodňování 

       - používání a přiřazování pojmů a symbolů 

       - vedení k hledání, vysvětlování a nápravě chyb 

       - práce s textem, čtení textu s porozuměním 

       - metody kritického myšlení 

 

2. Kompetence k řešení problému 

- zadávání problémových úloh, modelových situací vedoucích k hledání vlastního úsudku a odhadu 

       - podpora hledání podstaty problému / analýza /, hledání příčin, logiky, dávání věcí do souvislosti / syntéza / 

       - vedení k objevování různých variant řešení 

       - podpora hledání a nápravy chyb, ověřování si správnosti výsledku 

       - kladení cílených otázek, odpovědi na zadané otázky, diskuse 

 

3. Kompetence komunikativní 

 - podpora vyjadřování a formulace myšlenek a názorů v logickém sledu, stručné a jasné vyjadřování 

       - vedení k obhajobě svého názoru na základě věcných argumentů 

       - porozumění různým typům textu  

       - vedení k tvorbě a formulaci vlastních úloh 

       - podpora stručného a jasného zdůvodňování svých tvrzení 

       - vysvětlování postupu, hledání chyb 

       - kooperativní metody, metody kritického myšlení 

 

4. Kompetence sociální a personální 

- simulace životních situací 

      - uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu 

      - sebehodnocení, přijímání kritiky a pochvaly 

 

5. Kompetence občanské 

- úlohy, které řeší pracovní a společenské vztahy 

       - vedení k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti 
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6. Kompetence pracovní 

- zadávání problémových úloh k cvičení vytrvalosti a systematičnosti 

      - dodržování pravidel, termínů – výchova k zodpovědnosti 

      - úlohy s podnikatelským záměrem 

      - úlohy zaměřené na volbu povolání 

      - plánování, hodnocení, sebehodnocení 

-  samostatnost v práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT   :::      MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA   ---      666...   rrrooočččnnníííkkk   
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Měsíc Tematická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září -říjen Opakování učiva 

z 1.-5. ročníku 

Aritmetika 

Přirozená čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desetinná čísla  

 

 

 

 

 

Zlomky 

 

 

 

 

 Porovnává přirozená čísla  

a zobrazuje je na číselné ose. 

Zaokrouhluje př. čísla 

s požadovanou přesností. 

Zpaměti sčítá, odčítá, násobí 

a dělí. 

Provádí písemně početní 

výkony s přirozenými čísly 

včetně dělení jedno  

a dvojciferným dělitelem. 

Řeší slovní úlohy vedoucí  

na jeden až dva početní 

výkony. 

Umí přečíst a zapsat dané 

desetinné číslo. 

Zpaměti a písemně sčítá  

a odečítá desetinná čísla. 

Násobí a dělí 10, 100,… 

Řeší jednoduché úlohy. 

Umí sčítat zlomky se stejným 

jmenovatelem. 

Řeší jednoduché  úlohy  

na určení poloviny, třetiny, 

čtvrtiny,… daného počtu. 

F samostatná 

práce, 

skupinová 

práce, soutěže 

září - říjen Opakování učiva 

1.-5. ročníku 

Geometrie 

Rovinné obrazce, tělesa 

 

 

 Rozeznává rovinné obrazce a 

prostorové útvary. 

Dokáže převádět délkové 

jednotky. 

Umí narýsovat obdélník  

a čtverec. 

Vypočítá obvod a obsah 

obdélníku a čtverce. 

Vypočítá povrch kvádru  

a krychle. 

F samostatná 

práce, práce 

s modely 

obrazců a těles 
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Vymodeluje síť kvádru  

a krychle. 

Řeší úlohy z praxe. 

listopad Desetinná čísla Rozšiřování pojmu desetinné číslo 

 

 

 

Početní operace s desetinnými čísly 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Umí znázornit desetinné číslo 

na číselné ose. 

Porovnává a zaokrouhluje 

desetinné číslo na daný řád. 

Písemně sčítá, odčítá, násobí 

a dělí. 

Provádí odhady a kontroly 

výsledků. 

Řeší slovní úlohy z praxe. 

F výklad, 

samostatná 

práce, práce 

s pracovním 

sešitem, 

sebekontrola 

prosinec Dělitelnost 

 

Znaky dělitelnosti 

 

Prvočísla 

 

Rozklad čísla na prvočinitele 

 

Největší společný dělitel, nejmenší 

společný násobek 

 

 

 

Čísla soudělná a nesoudělná 

 Zná znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 

5, 10. 

Rozezná prvočíslo a číslo 

složené. 

Umí provést rozklad čísla  

na součin prvočísel. 

Řeší úlohy k určení 

nejmenšího společného 

násobku nebo největšího 

společného dělitele dvou a tří 

přirozených čísel 

 výklad, 

samostatná 

práce, 

skupinová 

práce, práce 

s učebnicí, 

soutěž 

leden - únor Úhel a jeho 

velikost 

Úhel, osa úhlu 

Velikost úhlu 

 

 

 

 

Sčítání a odčítání úhlů 

 

Násobení a dělení úhlů 

Vedlejší a vrcholové úhly 

 Umí narýsovat osu úhlu. 

Užívá jednotky stupeň  

a minuta. 

Změří velikost úhlu pomocí 

úhloměru. 

Narýsuje úhel dané velikosti. 

Umí početně i graficky sčítat 

a odčítat úhly. 

Násobí a dělí úhel dvěma. 

Dokáže úhly vyznačit a určit 

jejich velikost. 

F výklad, 

samostatná 

práce 

březen Osová souměrnost Shodnost geometrických útvarů  Určí, zda jsou dva rovinné Vv výklad, 
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útvarů  

Osová souměrnost 

 

Osově souměrné obrazce 

obrazce shodné. 

Umí sestrojit obraz rovinného 

obrazce v osové souměrnosti. 

Určí osu souměrnosti osově 

souměrného obrazce. 

samostatná 

práce,práce 

s modely osově 

souměrných 

obrazců 

duben Trojúhelník Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku 

 

 

Rovnoramenný a rovnostranný 

trojúhelník 

 

 

Výšky a těžnice 

Konstrukce trojúhelníku ze tří stran 

 

Kružnice vepsaná a opsaná 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Vypočítá velikost vnitřního 

úhlu, jsou-li dány velikosti 

dalších dvou vnitřních úhlů. 

Třídí a popisuje trojúhelníky. 

Smyslovým vnímáním 

rozezná různé druhy 

trojúhelníků. 

Umí sestrojit výšky a těžnice. 

Rozumí trojúhelníkové 

nerovnosti. 

Dokáže sestrojit kružnici 

vepsanou a opsanou 

trojúhelníku. 

 výklad, 

samostatná 

práce 

květen - červen Objem a povrch 

kvádru a krychle 

Volné rovnoběžné promítání 

 

 

Jednotky objemu 

 

Objem krychle a kvádru 

Povrch krychle a kvádru 

Závěrečné opakování 

 Dokáže sestrojit obraz kvádru 

a krychle ve volném 

rovnoběžném promítání. 

Zná a umí převádět objemové 

jednotky. 

Řeší úlohy z praxe  

na výpočet objemu a povrchu 

krychle a kvádru. 

F, Vv výklad, 

demonstrační 

pokus, 

samostatná 

práce, práce 

s modely těles 
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PPPŘŘŘEEEDDDMMMĚĚĚTTT   :::      MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA   ---   777...   rrrooočččnnníííkkk   
 
 

Měsíc Tematická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září - říjen 

 

 

 

 

Opakování a 

prohlubování 

učiva ze 6. 

ročníku 

Desetinná čísla 

Řešení jednoduchých rovnic, slovní 

úlohy  

Dělitelnost přirozených čísel 

Úhel 

Osová souměrnost 

Trojúhelník 

Objem a povrch kvádru a krychle 

 Upevní si učivo ze 6. ročníku.  samostatná 

práce, 

skupinová 

práce, soutěže, 

sebekontrola 

listopad 

 

 

Nezáporná 

racionální čísla a 

početní operace    

s nimi 

Pojem zlomku 

Rovnost zlomků, krácení a rozšiřování 

zlomků 

Zápis zlomku desetinným číslem 

Uspořádání zlomků podle velikosti 

Sčítání a odčítání zlomků 

Vlastnosti racionálních čísel, smíšená 

čísla, slovní úlohy 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Užívá různé způsoby 

kvalitativního vyjádření 

vztahu celek - část 

(přirozeným číslem, 

zlomkem, desetinným 

číslem). 

Převádí zlomky  

na základní tvar. 

Porovnává dva a více 

zlomků. 

Sčítá a odčítá dva až tři 

zlomky.  

Převádí smíšené číslo  

na zlomek a naopak. 

Užívá zlomky při řešení 

praktických situací. 

Řeší slovní úlohy vedoucí 

k základním operacím  

se zlomky. 

F výklad, 

samostatná 

práce, 

skupinová 

páce, práce 

s textem a 

pracovními 

sešity, 

sebekontrola a 

sebehodnocení 
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prosinec 

 

Shodnost, shodná 

zobrazení. 

Shodnost rovinných útvarů 

Věty o shodnosti trojúhelníků 

Středová souměrnost 

Posunutí 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Určuje shodné útvary, užívá 

věty sss, sus, usu  

o shodnosti. 

Sestrojí trojúhelník  

podle konstrukce sss, sus, 

usu. 

Využívá potřebnou 

matematickou symboliku. 

Načrtne a sestrojí obraz 

rovinného útvaru ve středové 

souměrnosti a posunutí. 

Určí středově souměrný 

obraz. 

Užívá středovou souměrnost  

v praxi.. 

Vv výklad, 

samostatná 

práce, práce 

s modely         

leden Násobení a dělení 

nezáporných 

racionálních čísel 

Násobení racionálních čísel 

Dělení racionálních čísel 

Složený zlomek 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Provádí operace v oboru 

racionálních čísel. 

Analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje 

konkrétní situace, v nichž 

využívá matematický aparát 

v oboru racionálních čísel. 

  

únor 

 

Celá čísla Kladná a záporná celá čísla, čísla 

navzájem opačná, číselná osa 

Porovnávání celých čísel  

podle velikosti 

Sčítání a odčítání celých čísel 

Násobení a dělení celých čísel 

Slovní úlohy 

Záporná desetinná čísla 

Početní operace s nezápornými a 

zápornými racionálními čísly 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Zapisuje kladné  

a záporné číslo a zobrazí ho 

na číselné ose. 

Určuje absolutní hodnotu  

a opačná čísla. 

Sčítá, odčítá, násobí a dělí 

celá čísla. 

Řeší slovní úlohy s celými 

čísly. 

Dokáže nezáporná i záporná 

racionální čísla sčítat, odčítat, 

násobit a dělit, početní 

výkony využívá 

v praktických úlohách. 

F výklad, 

samostatná 

práce, práce 

s pracovním 

sešitem, 

sebekontrola  

a sebehodno- 

cení  
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březen - 

duben 

 

Poměr, přímá  

a nepřímá 

úměrnost 

Poměr, převrácený poměr, postupný 

poměr 

Soustava souřadnic, přímá úměrnost, 

graf přímé úměrnosti 

Nepřímá úměrnost, graf nepřímé 

úměrnosti 

Trojčlenka 

Slovní úlohy na trojčlenku 

Měřítko plánu a mapy 

 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Kvalitativně vyjadřuje vztah 

celek – část poměrem. 

Rozděluje celek  

na části v daném poměru. 

Určuje vztah přímé a nepřímé 

úměrnosti, svá tvrzení 

zdůvodňuje. 

Vyjádří funkční vztah 

tabulkou a grafem. 

Řeší modelováním a 

výpočtem situace vyjádřené 

poměrem. 

Řeší slovní úlohy pomocí 

trojčlenky. 

Pracuje s měřítky map a 

plánů. 

Z, F 

 

 

výklad, práce 

s textem, práce  

s pracovním 

sešitem, 

analýza  

a syntéza, 

obhajoba 

vlastních 

tvrzení, 

samostatná 

práce 

duben 

 

Procenta Procento, procentová část 

Určení počtu procent 

Výpočet základu 

Užití sloupcového a kruhového 

diagramu ve slovních úlohách 

Slovní úlohy 

 Kvalitativně vyjadřuje vztah 

celek – část procentem. 

Řeší slovní úlohy z praxe  

na všechny tři typy úloh – učí 

se řešit problémy. 

Zvládá jednoduché 

úrokování. 

Užívá logickou úvahu při 

řešení úloh a problémů a 

nalézá různá řešení. 

F, Ch výklad, 

analýza a 

syntéza, 

samostatná 

práce, práce 

s textem, práce  

s pracovním 

sešitem, 

sebekontrola  

a 

sebehodnocení 

květen -

červen 

Rovnoběžníky a 

hranoly 

Závěrečné 

opakování 

Rovnoběžník a jeho vlastnosti 

Obsah rovnoběžníku 

Obsah trojúhelníku 

Lichoběžníky 

Obvod a obsah lichoběžníku, 

konstrukce 

Hranoly 

Povrch a objem hranolu 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Charakterizuje a třídí 

rovnoběžníky a lichoběžníky. 

Načrtne a sestrojí 

rovnoběžníky a lichoběžníky. 

Odhaduje a počítá obvod a 

obsah trojúhelníků, 

rovnoběžníků a lichoběžníku. 

Řeší úlohy z praxe vedoucí 

na tyto výpočty. 

F,Vv výklad, 

samostatná 

práce, práce  

s modely 
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Určuje a charakterizuje 

základní typy hranolů a 

načrtne jejich obraz v rovině. 

Odhaduje a vypočítá povrch a 

objem hranolu. 

 

   

   

PPPŘŘŘEEEDDDMMMĚĚĚTTT   :::      MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA      ---      888...   rrrooočččnnníííkkk   
 

 

Měsíc Tematická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

Opakování učiva 

z nižších ročníků 

Opakování učiva 

 

 Upevní si učivo z nižších 

ročníků 

 samostatná 

práce, 

skupinová 

práce, soutěže, 

sebekontrola 

říjen 

 

Druhá mocnina  

a odmocnina 

Druhá mocnina  

Druhá odmocnina 

 Určuje druhou mocninu  

a odmocninu výpočtem, 

z tabulek a pomocí 

kalkulátoru. 

Užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu. 

 samostatná 

práce, 

skupinová 

práce, soutěž, 

sebekontrola 

říjen 

 

 

 

Pythagorova věta 

a její užití 

Pythagorova věta 

Výpočet délek stran pravoúhlého 

trojúhelníku 

Užití Pythagorovy věty 

 Formuluje Pythagorovu větu  

a její algebraický  

a geometrický význam. 

Užívá Pythagorovu větu 

v praxi, řeší pomocí ní úlohy 

z praxe. 

F výklad, 

demonstrační 

pokus, práce 

s náčrtkem, 

samostatná 

práce, analýza 

a syntéza 

listopad 

 

 

Mocniny 

 s přirozenými 

mocniteli  

Mocniny s přirozenými mocniteli 

Určování třetích mocnin pomocí 

tabulek 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Určuje mocniny 

s přirozeným mocnitelem. 

Provádí základní početní 

F výklad, práce 

s tabulkami, 

samostatná 
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 a operace s nimi Mocnina nuly, kladného a záporného 

čísla 

Sčítání a odčítání mocnin 

Násobení mocnin a dělení mocnin 

Mocnina součinu, zlomku a mocniny 

operace s mocninami. 

Zapisuje dané číslo 

v desítkové soustavě pomocí 

mocnin deseti. 

práce, práce 

s pracovním 

sešitem 

prosinec Výrazy a jejich 

užití 

Proměnná a výraz 

Výraz s proměnnou 

Jednočlen a mnohočlen 

Sčítání a odčítání jednočlenů 

Přičítání a odčítání mnohočlenů 

Násobení jednočlenů 

Násobení mnohočlenu jednočlenem 

Násobení mnohočlenu mnohočlenem 

Druhá mocnina dvojčlenu 

Dělení jednočlenem 

Úpravy mnohočlenů na součiny 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Matematizuje jednoduché 

reálné situace s užitím 

proměnných. 

Určí hodnotu výrazu. 

Sčítá, odčítá, násobí a dělí 

celistvé výrazy. 

Provádí rozklad mnohočlenu 

na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním. 

F výklad, 

samostatná 

práce, práce 

s pracovním 

sešitem 

leden Lineární rovnice Rovnost a její vlastnosti 

Lin. rovnice s jednou neznámou 

Slovní úlohy 

Výpočet neznámé ze vzorce 

OSV– 

seberegulace  

a sebeorganiza- 

ce, kreativita 

Řeší lineární rovnice pomocí 

ekvivalentních úprav. 

Formuluje a řeší reálnou 

situaci pomocí rovnic. 

Užívá logickou úvahu při 

řešení úloh a problémů a 

nalézá různá řešení. 

Vypočítá hodnotu neznámé 

ze vzorce po dosazení všech  

číselných hodnot daných 

veličin. 

F výklad, 

samostatná 

práce, 

sebekontrola, 

práce 

s pracovním 

sešitem 

únor Základy statistiky Základní pojmy 

Aritmetický průměr 

Další statistické pojmy 

Diagramy 

 Provádí jednoduchá 

statistická šetření a zapisuje 

jejich výsledky. 

Vyhodnocuje a zpracovává 

data, porovnává soubory dat. 

Čte tabulky a grafy, 

interpretuje je v praxi. 

F výklad, 

statistické 

šetření, práce 

s tabulkou  

a grafem. 

březen 

 

Kružnice a kruh Základní pojmy 

Vzájemná poloha kružnice a přímky  

OSV– rozvoj 

schopností 

Načrtne a sestrojí tečnu 

kružnice z bodu na kružnici i 

F výklad, 

samostatná 
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Thaletova věta  

Vzájemná poloha dvou kružnic 

Délka kružnice 

Obvod a obsah kruhu 

 

poznávání vně kružnice. 

Užívá Thaletovu větu 

v praxi. 

Zná vzájemné polohy přímky 

a kružnice a dvou kružnic.  

Odhaduje a vypočítá obsah a 

obvod kruhu  

a délku kružnice. 

práce 

duben 

 

 

 

Válec Základní pojmy 

Povrch a objem válce 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Načrtne a sestrojí síť válce. 

Načrtne obraz válce v rovině. 

Odhaduje a vypočítá objem a 

povrch válce a to i ve 

slovních úlohách z praxe. 

F, Vv výklad, práce 

s modely, 

samostatná 

práce 

květen - 

červen 

Konstrukční úlohy 

v rovině 

Závěrečné 

opakování 

Základní konstrukční úlohy 

Množiny bodů daných vlastností 

Konstrukční úlohy řešené pomocí 

MBDV 

Konstrukce troj- a čtyřúhelníků 

Další konstrukční úlohy 

 Zdůvodňuje a využívá 

polohové a metrické 

vlastnosti základních 

rovinných útvarů. 

Používá základní pravidla 

přesného rýsování. 

Využívá potřebnou 

matematickou symboliku. 

Využívá pojem množina 

všech bodů dané vlastnosti 

k charakteristice útvaru a 

k řešení polohových a 

nepolohových konstrukčních 

úloh. 

 výklad, 

samostatná 

práce, analýza 

a syntéza 
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PPPŘŘŘEEEDDDMMMĚĚĚTTT   :::      MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA      ---   999...   rrrooočččnnníííkkk   
 

 
Měsíc Tematická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Shrnutí  

a opakování učiva 

8. ročníku 

Racionální čísla 

Lineární rovnice 

Výrazy 

Obrazce 

Konstrukční úlohy 

 Zdokonalí si práci 

s proměnnou. 

Zautomatizuje si ekvivalentní 

úpravy rovnic. 

Zdokonalí si schopnosti 

výpočtů obvodů a obsahů. 

Upevní si analyticko-

syntetické myšlení při řešení 

konstr. úloh. 

 samostatná 

práce, 

skupinová 

práce, soutěž, 

sebekontrola  

a 

sebehodnocení 

říjen - 

listopad 

 

 

 

Lomené výrazy 

Rovnice 

Lomený výraz 

Společný násobek a dělitel výrazů 

Rozšiřování a krácení lomených 

výrazů 

Početní výkony s lomenými výrazy 

Složené lomené výrazy 

Lineární rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Určuje podmínky,  

za kterých má lomený výraz 

smysl. 

Krátí a rozšiřuje lomené 

výrazy. 

Umí sčítat, odčítat, násobit  

a dělit lomené výrazy. 

Zjednoduší složený lomený 

výraz. 

Řeší jednoduché lineární 

rovnice s neznámou  

ve jmenovateli a slovní úlohy 

řešené těmito rovnicemi. 

 výklad, 

samostatná 

práce, práce 

s pracovním 

sešitem 

prosinec - 

leden 

Soustavy 

lineárních rovnic 

Lineární rovnice se dvěma neznámými 

Soustava dvou lineárních rovnic  

se dvěma neznámými 

Slovní úlohy řešené pomocí soustav 

rovnic se dvěma neznámými 

Grafické řešení soustav dvou rovnic  

se dvěma neznámými 

OSV – 

kreativita, 

seberegulace a 

sebeorganizace 

Řeší soustavu dvou lineárních 

rovnic se dvěma neznámými 

dosazovací  

a sčítací metodou. 

Provádí zkoušku svého 

řešení, získává návyk 

sebekontroly. 

Formuluje a řeší reálnou 

situaci pomocí soustav 

F výklad, 

samostatná 

práce, 

sebekontrola, 

analýza  

a syntéza, 

práce 

s pracovním 

sešitem 
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rovnic. 

Užívá logickou úvahu při 

řešení úloh a problémů a 

nalézá různá řešení. 

únor Funkce Pojem funkce 

Graf funkce 

Lineární funkce 

Nepřímá úměrnost 

Kvadratická funkce 

 Rozezná funkční vztah  

od jiných vztahů. 

Určuje definiční obor funkce 

a množinu hodnot funkce. 

Vyjádří funkční vztah 

tabulkou, rovnicí, grafem. 

Řeší graficky soustavu dvou 

lineárních rovnic. 

Matematizuje jednoduché 

reálné situace s využitím 

funkčních vztahů. 

F výklad, 

samostatná 

práce, práce 

s pracovním 

sešitem 

březen 

 

 

 

Goniometrické 

funkce 

Goniometrické funkce 

Užití goniometrických funkcí  

při výpočtech délek stran a ostrých 

úhlů v pravoúhlém trojúhelníku 

Další užití goniometrických funkcí 

OSV- 

kreativita 

Určuje hodnoty 

goniometrických funkcí 

z tabulek nebo  

na kalkulátoru. 

Užívá goniometrické funkce 

při řešení pravoúhlého 

trojúhelníku a při řešení úloh 

z praxe. 

Řeší úlohy na prostorovou 

představivost. 

F výklad, 

samostatná 

práce, práce 

s tabulkami  

a kalkulačkou, 

práce s 

náčrtkem 

duben - 

květen 

 

 

 

Jehlan, kužel, 

koule 

Objem a povrch jehlanu 

Povrch a objem rotačního kužele 

Objem a povrch koule 

 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání 

Sestrojí síť jehlanu. 

Načrtne obraz těles v rovině. 

Odhadne a vypočítá objem a 

povrch jehlanu, kužele a 

koule. 

Užije goniometrické funkce 

při výpočtu povrchu  

a objemu jehlanu a kužele. 

Vv, F výklad, práce 

s modely, 

samostatná 

práce, práce 

s tabulkami, 

kalkulačkou  

a náčrtkem 

červen 

 

 

Finanční 

matematika 

Závěrečné 

Jednoduché úrokování 

Složené úrokování 

 Vypočítá úrok z dané jistiny 

za určité období  

při dané úrokové míře. 

Rv výklad, 

samostatná 

práce 
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 opakování Určí hledanou jistinu. 

Provádí jednoduché a složené 

úrokování. 

Vypočítá úrok z úroku. 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu informatika 
Výuka počítačů a práce s informacemi je pojata jako samostatný předmět informatika, i když není úkolem základní školy vychovat ze všech dětí 

počítačové odborníky. Jedním z  cílů využívání počítačů na škole je naučit se je používat jako nástroj při další výuce. Z tohoto důvodu je nutné, 

aby všichni žáci prvního stupně dokázali zvládnout základy počítačů a aby je práce na počítači nezdržovala od hlavních cílů. Na druhém stupni se 

žáci zaměřují  

na zautomatizování práce na počítači, na rozšiřování získaných znalostí. Žáci se učí aktivně využívat informačních technologií. Informační 

technologie jsou žákům přístupny i mimo přímou výuku počítačů a jsou využívány v co největším rozsahu jako nástroj výuky. 

 

Obsahové vymezení předmětu  
       Obsah předmětu informatika je zcela podřízen cíli dosažení informační gramotnosti, tj. komplexu znalostí a dovedností spojujících  

v jeden celek  počítačovou a funkční gramotnost. 

1. stupeň 

Na 1. stupni žák získá dovednosti a znalosti nezbytné k ovládání systémů výpočetní techniky a k poznání a pojmenování jejích základních 

hardwarových a softwarových komponent. Umí pracovat s myší, zná dobře jednotlivé klávesy, ovládá práci s okny a základní práci s programy. 

Sám pracuje s výukovými programy a samostatně si prohlíží www stránky, rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost a určité 

formáty souborů.  Vlastní soukromou emailovou schránku. Vytváří bitmapové obrázky a edituje text. 

 

Obsah výuky informatiky na 2. stupni vzbudí u  žáka schopnost orientovat se ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, zpracovaných 

na textových i grafických editorech, uložených v celosvětové síti. Přínos obsahu informatiky na 2. stupni spočívá v tom, že naučí žáka získané 

informace smysluplně interpretovat, aplikovat je v reálných situacích za přispění dostupných hardwarových a softwarových prostředků. Aby si žák 

uvědomil všechny problémy, které vnáší do  života komunikace s celosvětovou sítí, musí dokázat nejen určité vědomosti spojené s manipulací 

s hardwarovými a softwarovými prostředky celosvětové informační struktury, ale musí si být vědom zejména jejich možností jako prostředku 

poznání a mezilidské komunikace. S tím jsou také spojeny požadavky na jeho odpovědný postoj k mediálnímu obsahu. Ve srovnání s 1. stupněm je 

proto položen větší důraz na hodnocení informací z hlediska jejich věrohodnosti a pravdivosti. Žák je veden k tomu, aby dříve než informace 

získané z internetu či jiných médií použije, ověřoval jejich věrohodnost tím, že je konfrontuje se svými vědomostmi, dále využívá k posouzení 

věrohodnosti alternativních informačních zdrojů a rozlišuje informační zdroje s přihlédnutím k ohodnocení zdroje, významu autora… Žák 

dále zdokonaluje dovednosti s textovými, tabulkovými a grafickými editory (vektorovými i bitmapovými). Snaží se přitom respektovat 
estetická, typografická, stylistická a jiná pravidla. Také si vytváří vlastní www stránky a je schopen pracovat s programy na tvorbu prezentací. 

 

 

2. stupeň 
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Časové a organizační vymezení předmětu 
Informatika  je v 5. ročníku vyučována s časovou dotací  1 hodina týdně, , v 6.-9. ročníku 1 hodina týdně. Výuka většinou probíhá ve třídách 

dělených na dvě skupiny, takže žáci sedí u počítače po jednom. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

1. Kompetence k učení 

     - porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 

     - využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce 

     - práce s sebehodnocením žáků 

     - podněcování tvořivosti žáků, realizace jejich vlastních nápadů 

     - vedení žáků k účasti  na různých soutěžích 

2. Kompetence k řešení problému 
-porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím dosahování větší věrohodnosti vyhledaných 

informací  

-využívání výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů a tím k podněcování nových     

 cest poznávání 

        -vedení výuky tak, aby žáci hledali různá řešení problému svoje řešení si dokázali obhájit 

3. Kompetence komunikativní 

- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 

- podporování přátelských vztahů ve třídách – žáci si spontánně vytváří  vlastní stránky na www.spoluzaci.cz 

4. Kompetence sociální a personální 

- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 

- používání skupinové práce žáků, vzájemné pomoci při učení 

5. Kompetence občanské 

-   vyhledávání aktuálních informací o naší společnosti 

-   vedení k pracovitosti a zodpovědnosti 

6. Kompetence pracovní 

-   úlohy na vyhledávání informací o středních školách 

-    zadávání problémových úloh k cvičení vytrvalosti a systematičnosti 

-   dodržování pravidel termínů – výchova k odpovědnosti 

 -   schopnost samostatné práce s počítače 
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PŘEDMĚT: INFORMATIKA -  5. ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  

 

 

Počítač Základní části počítače 

 

 

 

 

Počítačová síť 

 Ví, k čemu slouží a jak jsou 

kabelově propojeny tyto části 

počítače: monitor, skříň 

počítače, klávesnice, myš, 

reproduktory, tiskárna.  

Sám se správně přihlásí do 

školní počítačové sítě, umí si 

poradit i menšími problémy. 

všechny předměty 

1. stupně 

 

frontální 

výklad 

říjen  

 

Kurzor Ovládání počítače myší  Perfektně ovládá  kliknutí  

a dvojklik. 

vytváření  

dovednosti  při 

práci s myší 

listopad 

 

Klávesnice Ovládání počítače klávesnicí  Používá důležité klávesy: 

Enter, Escape, šipky, 

písmena, číslice, mezerník, 

Shift, Delete, Baskspace. 

 

prosinec 

 

Okno Práce s oknem  Přesouvá, zmenšuje  

a zvětšuje okno. 

 

leden  

únor  

Program Práce s programy  Pracuje sám s výukovými 

programy určenými pro 4. 

ročník 

samostatné 

řešení 

zadaného 

úkolu 
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březen  

duben 

květen  

 

 

Internet Vyhledávání informací  Samostatně si prohlíží www 

stránky. 

Zapíše adresu www stránky 

do správného pole. 

Používá ikonu Zpět, Vpřed, 

Přejít, Zastavit, Domů. 

Navštěvuje pouze stránky 

vhodné pro svou věkovou 

kategorii 

vedení žáků 

k větší 

samostatnosti 

u PC  

 

červen 

 

Soubor Práce se složkami a soubory 

 

 Ví, že složku může dál otvírat 

a mohou v ní být soubory. 

 

 

PŘEDMĚT: INFORMATIKA  - 6. ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  

 

 

Hardware a 

software 

Hardware –   popis částí PC, druhy PC,  

historie PC 

 

 

Přehled software 

 

 

Základní pojmy operačního systému  

 ( ikona, zástupce…) 

 

 Orientuje se v druzích PC. 

Popíše základní periferie 

počítače. 

 

Uvede základní příklady typů 

programů. 

 

Bezpečně užívá základní 

ovládání používaného 

operačního systému. 

všechny předměty 

1. stupně 

 

frontální 

výklad 

říjen Klávesnice Klávesnice  Zná dobře jednotlivé klávesy.  
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listopad 

 

 

Soubor Základní pojmy informatiky (adresář, 

podadresář, soubor, typy souborů) 

 

 

 

Práce se složkami a soubory 

 

 Rozlišuje soubory, adresáře,  

chápe jejich strukturovanost. 

a odpovídající formáty 

souborů. 

 

Podle návodu učitele dokáže: 

Prohlédnout soubor, složku 

v průzkumníku 

Vytvořit novou složku, 

soubor 

Přejmenovat složku, soubor 

Vyhodit složku, soubor  

do koše. 

rozvíjení  

myšlenkových 

operací 

prosinec 

leden 

 

 

Aplikace  Uživatelské programy - vytvořit, 

upravit, vytisknout obrázek či text 

(Příslušenství OS  - Malování, 

Poznámkový blok,  Kalkulačka -  zápis 

a mazání znaků, pohyb po textu, 

označování textu…) 

 Vytvoří jednoduchý obrázek 

a text pomocí programů 

z Příslušenství OS. 

Přenáší údaje z jednoho 

programu Příslušenství  

do druhého. 

samostatné 

řešení 

zadaného 

úkolu 

únor  

březen 

 

 

Internet Využití služeb Internetu – procházení 

stránek, prohlížeče, elektronická pošta, 

chat, SMS, ochrana osobních dat 

 

 Využívá služby základních 

portálů. 

Zřídí si soukromou 

emailovou schránku. 

Chrání si svá osobní data  

při práci s internetem a 

zvažuje, kdy je zveřejnit. 

 

duben 

květen 

 

 

Word Práce s programem Word  Pod vedením učitele 

vybere druh, velikost, 

tloušťku, náklon a podtržení 

písma. 

Napíše krátký text. 

Dokáže editovat text. 

Pomocí Wordu vytváří první 

www stránku. 
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červen 

 

PC a zdraví Práce s PC a naše zdraví – vliv práce 

na tělesné zdraví (oči, bolesti hlavy, 

zvýšená únava, záda, krční páteř, ruce, 

kompenzační cvičení) 

 Dokáže uvést negativní vlivy 

práce s PC na zdraví a ví,  

jak je omezit, řídí se 

správnými zásadami při práci 

na PC. 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: INFORMATIKA -  7. ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  

 

 

Hardware Hardware –   znát funkce jednotlivých 

částí PC - operační paměť, procesor, 

harddisk, vnitřních a  dalších periferií 

 

 

Psaní všemi deseti 

 

 Popíše základní součásti PC a 

jejich vztahy a vlastnosti. 

Vysvětlí funkci dalších 

periférií. 

 

Ví  jak mají být rozloženy 

prsty při psaní všemi deseti 

na klávesnici. 

F frontální 

výklad 

říjen 

 

Software Operační systémy – vlastnosti 

programů určených pro OS (podobnost 

ovládání např. menu Soubor, menu 

Úpravy, menu Okno, menu Nápověda, 

zkracovací klávesy, panely nástrojů…) 

 Využívá podobnosti ovládání 

programů pro OS (Word, 

Internet Explorer, 

Průzkumník…) 

 

 samostatné 

řešení 

zadaného 

úkolu 

listopad 

prosinec 

leden 

Grafický software Počítačová grafika – druhy obrázků  

a grafických programů (získávání 

obrázků, rastrové a vektorové obrázky) 

 

 Rozlišuje grafiku bitmapovou 

a vektorovou, jejich vznik, 

vlastnosti a možnosti 

zpracování. 

Zobrazí si náhledy  

a vlastnosti obrázků 

v prohlížeči. 

Vytvoří bitmapový  

Vv skupinové 

hodnocení 

grafických 

prací 
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a vektorový obrázek. 

únor Síť Počítačové sítě – Internet a jeho 

fungování, možnosti připojení  

  

 Vysvětlí princip počítačové 

sítě a fungování Internetu. 

Zhodnotí různé možnosti 

připojení k Internetu. 

  

březen 

duben 

květen 

Word Textový editor Microsoft Word: popis 

prostředí, práce se souborem, formát 

písma a odstavce, schránka,  objekty 

v textu (obrázek, tabulka), pravidla  

pro estetickou úpravu textu… 

 

 Zpracovává informace 

získané z různých zdrojů 

v textovém editoru. 

Vytváří různé dokumenty. 

Umí editovat text. 

Zařazuje vhodně do textu 

další objekty – obrázky, 

tabulky, grafy apod. 

Uplatňuje základní estetická  

a typografická pravidla. 

Čj vypracování 

referátu 

 červen 

 

PC a zdraví Práce s PC a naše zdraví – 

psychologická a sociální rizika práce 

s PC (omezené schopnosti 

komunikace, rizikové skupiny, násilí, 

pornografie…) 

 Chápe rizika závislosti na PC.  

Zhodnotí klady a zápory 

počítačových her. 

Je informován o negativních 

jevech Internetu. 

  

 

 

 

 

PŘEDMĚT: INFORMATIKA - 8. ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  

 

Hardware a 

software 

 

 

 

 

 

Hardware – základní parametry PC 

(zastarávání PC, nabídky PC, trendy  

a novinky) 

 

Operační systémy – stručná historie 

(DOS, Windows 3.1, W95, W98, 

W2000, OS/2, UNIX ….), 

 Orientuje se v základních 

parametrech PC. 

 

 

Porovná základní vlastnosti 

operačních systémů. 

 

F frontální 

výklad 
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Klávesnice 

 

 

Psaní všemi deseti 

 

Zvládá psaní textu základní 

řady klávesnice všemi deseti 

prsty. 

říjen 

 

 

Soubory a 

adresáře 

Průzkumník 

 

 

Příkazový řádek OS 

 Provádí operace 

v Průzkumníku. 

 

Provádí základní operace 

v Příkazovém řádku. 

 rozvíjení  

myšlenkových 

operací 

listopad 

prosinec 

 

 

Grafický software Počítačová grafika – vektorové 

obrázky (obrys, výplň, velikost, rotace, 

uspořádání, zarovnání objektů, 

efekty…) – úpravy fotografií – tvorba 

dokumentů  

 

 Vytvoří a upraví vektorové 

objekty v grafickém editoru. 

Zpracuje dokument  

v grafickém editoru. 

Získá bitmapový obrázek 

skenováním, fotografováním. 

Zkombinuje v dokumentu 

bitmapové a vektorové 

objekty. 

Vv skupinové 

hodnocení 

grafických 

prací 

leden 

únor 

 

 

Internet Počítačové sítě –  služby Internetu 

(email, WWW, FTP, chat…) 

  

 

 

 

 

 

 HTML - úvod 

 Vyhledá potřebné informace 

s užitím WWW vyhledávačů. 

Využívá další způsoby el. 

komunikace. 

Odpovědně přistupuje 

k nevhodným obsahům  

na stránkách. 

Vytvoří první jednoduchou 

www stránku v HTML kódu. 

 samostatné 

řešení 

zadaného 

úkolu 

březen 

duben 

květen 

 

Prezentace Vytváření a publikování prezentací – 

základy práce se snímky, vlastnosti 

prezentací, vkládání objektů (text, 

grafika…), zásady pro zpracování 

počítačové prezentace …  

 Prezentuje svou osobu, třídu 

(popř. vlastní téma) 

v programu pro tvorbu 

prezentací (např.: 

PowerPoint). 

Ov projektová i 

skupinová 

práce 

 

červen 

 

Ochrana dat Ochrana dat 

 

 

 

 Dbá na pořádek a logickou 

strukturu ve svých složkách. 

Využívá soukromou 

emailovou schránku. 
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Antivirové programy 

 

Ví, že je nutno preventivně 

chránit  počítač před viry. 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: INFORMATIKA -  9. ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  

 

 

Hardware a 

software 

Hardware – orientace v současném 

technickém vybavení PC, skenery  

a digitální fotografie, digitální  

a analogová zařízení 

 

Software - přehled programů 

(označení, verze, aktualizace, 

instalace, lokalizace, OEM software), 

 

Psaní všemi deseti 

 

 Seznámí se s dalšími 

zařízeními a jejich využitím 

v ICT – fotoaparát,  CD-RW, 

DVD, projektor. 

 

Dokáže vybrat vhodný 

program pro řešení úkolu. 

Rozlišuje druhy verzí 

programů. 

 

Snaží se pomalu  psát na celé 

klávesnici všemi deseti – jde 

pouze o správný prstoklad. 

F frontální 

výklad 

říjen 

listopad 

prosinec 

 

 

Excel Tabulkový editor - tabulka, buňka, 

relativní a absolutní odkaz (plnění 

buněk), formát buňky, grafy… 

 

 

Databáze - práce s databází (struktura 

databáze a tabulky, druhy polí a jejich 

obsah, práce se záznamy tabulky…), 

 Vytvoří a upraví tabulky 

s využitím vzorců 

v tabulkovém editoru. 

Statistické tabulky doplní  

o grafickou prezentaci dat. 

Založí a upravuje 

jednoduchou databázi (např. 

v programu Excel). 

M rozvíjení  

myšlenkových 

operací 
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význam a nasazení databází  …   

leden 

 

 

Počítačová síť Počítačové sítě   - lokální sítě 

(základní druhy, jejich výhody  

a nevýhody, síťové disky, bezpečnost 

sítě…) 

 

 Jmenuje výhody a nevýhody 

lokálních sítí. 

Načrtne základní strukturu 

sítě. 

Chápe pojem  síťový disk. 

 frontální 

výklad 

únor 

březen 

duben 

květen  

HTML Internet – HTML (značky pro text  

a barvy, obrázky, seznamy, odkazy, 

tabulky… ) 

 Vytvoří vlastní www stránky.  projektová 

práce 

červen 

 

Paragrafy a 

počítače 

Vznik programu a náklady spojené 

s jeho tvorbou, autorská práva, licence, 

multilicence, výhody registrovaného 

uživatele, výhody a kontrola užívání 

legálního softwaru , základy 

počítačové etiky 

 Uvědomuje si problémy 

spojené s autorskými právy, 

zásadami etiky, výhody 

registrování programů. 
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Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět                
             Vzdělávací oblast  Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury,techniky 

zdraví  

a dalších témat. Žák se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Žák získává všeobecný přehled o 

světě a učí se v něm orientovat. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Učí se 

vnímat lidi  

a vztahy mezi nimi, porozumět soudobému způsobu života.Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáka se 

stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací. Vzdělávací  oblast připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích 

oblastech  

Člověk a společnost, Člověk a příroda a  Člověk a zdraví. Do oblasti patří předměty prvouka, přírodověda a vlastivěda.  

 

 

Obsahové vymezení vzdělávací oblasti 
 Obor je členěn do 5 okruhů: 1. Místo, kde žijeme  

                                               2. Lidé kolem nás  

                                               3. Lidé a čas  

                                               4. Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody  

                                               5. Člověk a výchova ke zdraví  

Časové a organizační  vymezení                  
 Oblast se realizuje ve všech ročnících prvního stupně v celkové časové dotaci 12 hodin . 

 Předmět  Prvouka se vyučuje v 1.  ročníku  s časovou dotací 2 hodiny týdně, ve 2. ročníku        

 1 hodina   týdně , ve 3. ročníku   2 hodiny   týdně.Vlastivěda a přírodověda jsou zastoupeny ve 4. ročníku  3 hodinami, v 5. ročníku   

 4   hodinami. 

   Vyučovací předměty této oblasti  realizujeme ve vyučovacích hodinách. Klasickou hodinu se snažíme nahrazovat vycházkami, 

exkurzemi,praktickými cvičeními. Zde můžeme výuku realizovat v 90 minutových blocích . některá témata realizujeme jako projekty  

s vyšší časovou náročností (propojujeme s jinými předměty). 

 

 Výchovné a vzdělávací strategie 
Výchovnou a vzdělávací strategií chce naše škola naplňovat cíle vzdělávací oblasti, a tím směřovat k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků. 

 

  1.Kompetence k učení  

    -projektové vyučování  

    -skupinová práce, pozorování, tvorba pracovních listů,  
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    -práce s textem, návštěvy muzeí, knihoven, divadel 

    -sledování médií  

    -aplikace znalostí 

 

  2.Kompetence k řešení problému 

    -pozorování,skupinová práce 

    -projektové vyučování,  experimentování 

    - didaktické hry, 

    -vytváření modelových situací 

 

 

  3.Kompetence komunikativní 

   -dramatizace, experimentování, 

   -didaktické hry, skupinová práce 

   -projekty, besedy 

 

 

  4.Kompetence sociální a personální  

    -besedy, řízené rozhovory 

    -tvořivé hry, dialogy, besedy 

    -scénky, skupinová práce 

 

 

   5.Kompetence občanské    

     -besedy,exkurze 

     -projekty 

     -modelové situace 

     -rozhovory, dramatizace 

     -didaktické hry 

 

 

  6.Kompetence pracovní  

     -skupinové práce 

     -pracovní a výtvarné činnosti 

     -pokusy, výstavky 

     -vytváření pracovních listů, tvorba pomůcek. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  PRVOUKA  – 1.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Jsem školák 

 

 

 

 

 

 

Cesta do školy 

Prvňáček, chování ve škole. 

 

Organizace školního života.Právo  

a spravedlnost. 

 

 

 

Bydliště, domov. 

Bezpečnost při cestě do školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-

mezilidské 

vztahy, 

komunikace. 

MV- lidské 

vztahy. 

Předvede správné chování 

školáka.Sestaví pravidla 

chování a jednání. 

Řekne, co je spravedlivé  

a nespravedlivé.Zná svou 

adresu. 

Dodržuje pravidla 

správného chování, přispívá 

k utváření mezilidských 

vztahů ve třídě, komunikuje 

a naslouchá ostatním. 

Zná spolužáky a jejich 

rozmanitosti, komunikuje  

s příslušníky různých 

sociokulturních skupin, 

vyznává spravedlnost 

 pro každého, je schopný 

tolerance, zapojuje žáky 

všech kultur. Prostředí  

do kolektivu třídy. 

Navrhne nejbezpečnější 

cestu do školy a zdůvodní, 

proč je bezpečná.Dodržuje 

pravidla silničního 

provozu.Vnímá okolí a jeho 

změny. 

Učivo této oblasti 

na celém 1. stupni 

úzce prostupuje 

ostatními 

předměty. Je zde 

široká paleta 

mezipředmětového 

využití v každém 

tematickém celku. 

 

Čj, Vv, Tv 

komunikační 

kruhy, 

dramatizace, 

beseda, 

dialog, 

nácviky 

chování, 

vytváření 

modelových 

situací, tvorba 

plánku, 

vycházka 
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Dopravní výchova – chůze  

po chodníku, stezka pro chodce, 

přechod vozovky 

Chápe zásady bezpečnosti 

při chůzi po chodníku, 

stezce pro chodce,  

na přechodu, na rovném  

a přehledném úseku. 

říjen 

 

 

Náš sad Pozorování změn v přírodě během 

roku.  

Jabloň - změny během roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní výchova.- světelné signály 

pro chodce, nebezpečná místa  

při přecházení vozovky.Reflesní 

materiály za snížené viditelnosti. 

 Žák roztřídí do skupin 

obrázky stromu podle 

ročních období.Najde 

společné a rozdílné znaky 

ročních období.Umí 

předpovědět znaky 

následujícího roč. období. 

Roztřídí druhy ovoce 

využitím smyslů. Vytvoří 

modely ovoce a zeleniny. 

Chápe význam svět. signálů 

pro chodce, rozezná 

nebezpečná místa při 

přecházení vozovky. 

Poznává reflexní barvy  

a užívá je. 

Čj, Vv, Pč dialog, skup. 

práce, 

návštěva sadu, 

vycházka, 

pozorování, 

porovnávání, 

ochutnávka, 

výstavka, 

výtvarné 

činnosti  

listopad 

 

 

 

Moje rodina Členové, role, povinnosti, soužití 

generací.. 

OSV-

mezilidské 

vztahy. 

MV-lidské 

vztahy. 

Rozliší blízké příbuzenské 

vztahy v rodině. Předvede 

role jednotlivých členů 

rodiny. Sestaví výstavku 

rodinných fotografií. 

Uvědomuje si své postavení 

v rodině, vztahy k ostatním. 

Uvědomuje si jedinečnost 

každého člověka, jeho 

individuální zvláštnosti. 

Utváří pravidla 

mezilidských vztahův rodině, 

mezi rodinami 

Vv, Pč, Hv dialog, řízený 

rozhovor, 

scénky, 

didaktická 

hra, kresba 

členů rodiny 

prosinec Mikuláš 

 

Kdy má svátek?Kdo s ním chodí?  

Co nosí? Pohádková bytost, Podoba. 

MV-kulturní 

diference. 

Odlišuje pohádkový svět  

od skutečnosti. Zazpívá 

Hv, Vv návštěva 

Mikuláše 
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Vánoce 

Omalovánky. 

Symboly Vánoc.Pojem „Ježíšek“. 

Vánoční besídka - dle možností. 

píseň.Seznámí se se 

symboly Vánoc.Vypráví  

o vánočních zvycích. 

Zná stručně Vánoce jiných 

kultur, toleruje jiné zvyky. 

s čerty, dialog, 

dramatizace, 

zpěv, besídka, 

výstavka,  

výt. činnosti 

leden 

 

 

Hygienické 

návyky 

Mytí, česání, péče o zuby. Výměna 

prádla. Správné sezení, osvětlení. 

Oblékání podle počasí. 

Úklid pokoje. 

OSV-

psychohygiena 

Nakreslí jednotlivé 

hygienické úkony  

a ve skupině sestaví časovou 

posloupnost těchto dějů. 

K ročním období přiřazuje 

vhodné oblečení. 

Učí se pečovat o dobrou 

mysl a vztah k sobě samému. 

Vv dialog, 

přiřazování  

a třídění, 

skup. práce, 

nácvik hyg. 

návyků  

a oblékání 

únor Masopust Zvyky.Tradice jako součást života. 

Maškarní bál. Průvod masek. 

MV-kulturní 

diference. 

Rozvíjí fantazii.  Vyrobí 

masku.Vyjádří masku 

mimikou. 

Pozoruje zvyky různých 

kultur. 

Pč řízený 

rozhovor, 

dramatizace, 

tvorba masek, 

karneval 

březen 

 

 

 

 

Velikonoce Svátky jara. 

Mláďata. 

Jarní den. 

 

 

 

 

Dopravní výchova – bezpečnost  

při hře dětí, sáňkování, lyžování. 

   -   cyklistická   helma 

MV-kulturní 

diference. 

Seznámí se se symboly 

Velikonoc, vypráví  

o zvycích. 

Poznává mláďata, třídí je  

do skupin. 

Pozná bezpečné místo  

pro dětské hry. 

Při jízdě na kole používá 

cyklistickou helmu. 

Respektuje zvyky v různých 

kulturách. 

Čj, Pč, Vv beseda, 

výstavka, 

pozorování, 

výtvarné 

činnosti 

duben Povolání 

 

Proč pracujeme?Povolání rodičů. 

Práce a volný čas. Koníčky. Sport. 

 

 

 

 

 

OSV-

kooperace  

a kompetice 

MV-lidské 

vztahy 

Roztřídí nejznámější 

povolání podle vlastních 

kritérií.Zdůvodní význam 

práce.Obhajuje  vybrané 

povolání.Předvede 

pantomimou vybrané 

povolání.Navrhne řešení 

Vv dialog, třídění, 

didaktické 

hry, 

dramatizace, 

pantomima, 

nákresy 

rozvržení 
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Dopravní výchova- chování 

v automobilu, autosedačka. 

 

využití volného 

času.Posoudí způsoby 

využití trávení volného 

času. 

Při jízdě v autě chápe 

význam autosedačky  

a užívání bezpečnostních 

pásů. 

Vzájemně se poznává, 

organizuje, vede skupimu, 

podřizuje se. 

Integruje příslušníy etnik  

a cizinců v profesních 

vztazích. 

volného času 

květen 

 

Časové údaje Režim dne. Dny. 

 

 

Dopravní výchova – hromadná 

doprava. 

 Umí vyjmenovat dny, řadí 

je.Řadí chronologicky 

obrázky činností. 

Dodržuje zásady 

bezpečného chování 

v hromadné dopravě. 

Čj, M sestavení 

schématu dne, 

dialog, třídění, 

řazení, tvořivá 

hra, výtvarné 

činnosti 

červen Opakování Shrnutí poznatků,opakování.     

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  PRVOUKA – 2.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Naše třída 

    

 

 

 

 

Dopravní výchova 

Vztahy učitel – žák, žák - žák  

Pravidla soužití 

Řešení konfliktu, šikana, osobní 

bezpečí, Linka důvěry 

 

 

Jsem chodec a účastník silničního 

MV-lidské  

vztahy 

OSV-sociální 

rozvoj 

Posoudí svůj vztah  

ke spolužákům 

Vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve 

škole,  

mezi spolužáky,  

mezi učitelem a žákem 

Vv dialog,drama- 

tizace,řešení 

problémových 

situací 
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provozu Diskutuje o problému, 

konfliktu. Navrhuje řešení 

konfliktů.  

Obhajuje svůj názor, 

oponuje. 

Vybere situace vhodné  

a nevhodné pro využití 

Linky důvěry. 

Umí chodit po chodníku, 

bezpečně přecházet 

vozovku.Zná význam 

světelných signálů  

pro chodce. 

Zná principy slušného 

chování.Poznává 

spolužáky  

a zapojí se do kolektivu 

třídy.Pečuje o dobré 

vztahy ve třídě.  

říjen 

 

 

Živočichové ve 

volné přírodě 

Zelenina a ovoce 

 

Dopravní výchova 

Živočichové ve volné přírodě 

 

Zelenina a její druhy 

Ovocné stromy a ovoce 

Druhy hromadné dopravy. 

 Pozoruje podzimní přírodu 

 

Rozlišuje druhy zeleniny a 

ovoce 

Zná dopravní prostředky  

a umí se chovat 

v prostředcích MHD. 

Vv, Hv  demonstrace 

modelů, 

vycházka, 

pozorování 

listopad 

 

 

Pokojové rostliny 

Péče o živočichy 

v zajetí 

Opakování 

Pokojové rostliny 

Péče o živočichy v zajetí 

 Seznámí se s různými 

druhy pokojových 

rostlin,pečuje o ně ve třídě. 

Popisují živočichy,které 

chovají doma,seznámí 

ostatní s péčí o ně. 

Pč demonstrace 
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listopad 

 

 

Moje rodina 

Náš domov 

Širší rodina 

Příbuzenské vztahy 

Řešení konfliktů v rodině 

Rodinné zvyky a tradice 

MV-lidské vztahy 

OSV-sociální 

rozvoj,mezilid. 

vztahy 

Rozliší příbuzenské vztahy 

v rodině. 

Sestaví nejbližší 

rodokmen. 

Předvede konflikt v rodině  

a jeho řešení. Vytvoří 

pravidla soužití v rodině. 

Zobecní rodinné zvyky  

a tradice. 

Předpoví, co bude dál 

v jeho rodinném životě. 
Osvojí si principy slušného 

chování. Učí se empatii  

a pohledu na svět očima 

druhého. 

Vv řešení 

problémových 

situací,dialog,

dramatizace, 

skupinová 

práce 

prosinec 

 

Mikuláš 

Vánoce 

Proměny přírody 

v zimě 

Smysl obdarování 

Dobro – zlo 

Pohádka o Mikuláši 

 

Rodinné tradice  

Příprava na příchod nového roku 

Proměny přírody v zimě 

MV-etnický 

původ 

Výtvarně ztvární postavu 

Mikuláše. 

Vyrobí vánoční dárky, 

posílá vánoční pozdravy. 

Vánoční besídka ( dle 

možností). 

Toleruje jiné 

zvyky.Seznamuje se 

s vánočními zvyky 

v různých kulturách. 

Pozoruje proměny 

přírody,zimní sporty 

 

Vv,  Hv ,Tv projekt, 

dramatizace, 

řešení 

problémových 

situací 

leden Člověk 

 

Člověk-tělo,vnitřní orgány,kostra 

Nemoc a úraz 

Hygiena a čistota 

 Umí pojmenovat 

tělo,orgány,seznámí se s 

běžnými nemocemi a 

jejich léčbou,úrazy-

prevence,první pomoc. 

Zná zákl.hygienické 

návyky. 

 pozorování. 
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únor Časové údaje 

 

Stravování, výživa 

Režim dne 

Dny v týdnu 

Pravidelné stravování, pitný režim 

Hygiena při stolování, sezení u jídla 

Správné zacházejí s příborem, kultura 

stolování, chování v restauracích 

Složení jídelníčku, správný výběr jídla 

a tekutin, výběr jejich množství 

Nemoci z diet ( bulimie, anorexie )  

MV-etnický 

původ 

Umí vyjmenovat a řadí je  

po sobě.Chronologicky 

řadí obrázky 

činností(času). 

Roztřídí do skupin 

potraviny – zdravé, 

nezdravé ( vytvoří karty ). 

Uvede příklad zdravého 

jídelníčku. 

Předvede ukázku 

správného stolování. 

Vyrobí jednoduché jídlo. 

Respektuje zvyky různých 

kultur. 

M názor, 

demonstrace 

rozhovor, 

diskuse, 

vysvětlování, 

tvořivá hra 

březen Velikonoce 

Proměny přírody 

na jaře 

 

Dopravní výchova 

 

Symboly Velikonoc 

Pranostiky 

Jarní den ( projekt ) 

 

Dopravní značky 

 Zná symboly Velikonoc. 

Všímá si jarní přírody-

vycházka. 

 

Pozná několik dopravních 

značek a ví ,co znamenají. 

Vv,  Hv projekt, 

vycházka. 

duben Bezpečnost          

( budovy, hřiště, 

silnice) 

 

Ptáci a jejich 

hnízda 

 

 

Přecházení a chování na silnici 

Pohyb ve škole , na hřišti 

Rozpoznání situací vedoucích k úrazu 

Bezpečnost na železnici. 

Ptáci a jejich hnízda 

 Navrhne bezpečnou cestu 

z domova do školy. 

 

 

Rozlišuje ptáky stálé,tažné 

a domácí,pozoruje jejich 

hnízda 

Tv beseda, 

názor, 

využití médií 

květen Hospodářská 

zvířata 

Pole,les a 

sad,louka 

Zahrada a práce 

na zahradě 

 

 

Hospodářská zvířata 

 

Živočichové, rostliny a houby  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

MV-lidské vztahy 

OSV-sociální 

rozvoj 

Chov hospodářských 

zvířat-užitek.     

Umí najít princip  třídění 

živočichů do skupin ( 

savci, ptáci, ryby ). 

Umí popsat jednotlivé 

části rostlinného těla 

(kořen, stonek, list, květ, 

Vv dialog,soutěže,

kvízy, 

dramatizace 
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Povolání 

Roční doby. Rostliny. Živočichové. 

Přizpůsobení rostlin a živočichů 

změnám prostředí během roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolání 

plod), 

rolišuje plody 

Diskutuje o významu 

přírodního společenství 

 (pole, les, sad ). 

Pozoruje a popisuje změny 

 na zahradě. Pracuje 

 / poznává nářadí/ na 

zahradě. Pozorované 

živočichy  

a rostliny zobrazí. 

                                  

Roztřídí zadaná povolání 

podle daných kriterií  

i vlastních kriterií. 

Najde rozdílné i společné 

znaky povolání. 

Plánuje a navrhuje své 

budoucí povolání. 

Předvede určené povolání. 

Posoudí společenskou  

důležitost povolání. 

Sestaví schéma svého 

běžného všedního dne a 

volného dne. 

Navzájem je porovnává. 

Uspořádá a posoudí 

aktivity svého volného 

času . 

Ví,že při jízdě v autě má 

sedět v autosedačce a být 

připoután. 

Uvědomuje si důležitost 

jednotlivých profesí 

Osvojuje si principy 

slušného chování.Umí 
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vyjádřit své  

myšlenky verbálně  

i neverbálně. 

červen U vody a ve vodě 

Léto 
Opakování 

U vody a ve vodě 

Proměny přírody v létě 

Opakování učiva, shrnutí poznatků  

 Rostliny a živočichové u 

vody a ve vodě. 

Proměny přírody v létě 

 hodnocení 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST : PRVOUKA – 3.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Chování lidí 

 

 

 

 

 

 

Dopravní 

výchova 

Vlastnosti lidí, pravidla slušného 

chování,demokratické principy, 

zvyky, tradice 

 

 

 

 

Chování účastníka silničního provozu 

OSV – 

mezilidské 

vztahy, 

morální rozvoj 

MV – lidské 

vztahy 

 

Rozpozná vlastnosti, jednání 

a chování lidí, vytvoří  

a dodržuje pravidla chování 

ve škole.  

Zná zásady správného 

chování na chodníku  

a při přecházení silnice. 

Dbá na bezpečnost při jízdě 

na in-line, skateboardu  

a koloběžce. 

Přispívá k utváření dobrých 

mezilidských vztahů ve třídě 

i mimo ni. 

Čj m. 

problémového 

výkladu 
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říjen 

 

Náš školní sad na 

podzim 

 

Látky a jejich vlastnosti 

Ovzduší a vodstvo v Polabí 

Živá příroda v Polabí 

 Třídí látky podle skupenství, 

najde společné a rozdílné 

znaky látek.Umí vytvořit 

schéma oběhu vody 

v přírodě, posoudí a porovná 

vlastnosti a složení vody  

a vzduchu, zdůvodní 

význam řeky Labe pro náš 

region. Vytvoří herbář 

daných rostlin z našeho 

regionu, umí vyjmenovat  

a poznat některé druhy 

rostlin a živočichů v našem 

sadu. Porovná a posoudí 

stavbu těla daných 

živočichů, rostlin a hub, 

rozezná nejznámější jedlé  

a jedovaté houby. 

Vv, Čj informačně- 

receptivní m. 

listopad 

 

 

Půda v Polabí Horniny a nerosty v Polabí 

 

Půda v Polabí 

 Uvede příklad hornin  

a nerostů v našem regionu. 

Porovná druhy půd, posoudí 

úrodnost, najde rozdílné 

znaky, navrhne řešení,  

jak zúrodnit půdu. 

Pč výzkumná m. 

prosinec 

 

 

Mikuláš, Vánoce Zvyky a tradice, přísloví 

Zvyky, tradice v Polabí 

MV – kulturní 

diference 

Ví, koho Mikuláš opatruje, 

čí je patron, udržuje zvyky 

v Polabí – exkurze  

do Skanzenu. 

Uplatňuje poznatky  

o rodině, o zvycích,  

na příkladech porovnává 

minulost a současnost. 

Respektuje zvláštnosti 

různých kultur. 

Vv, Pč, Čj exkurze 

 

monologické 

m. 

leden 

 

Etapy lidského 

života 

Vývoj člověka, charakteristika 

jednotlivých období 

OSV – 

poznávání lidí 

Vytvoří si obrázkové 

leporelo (koláž) z fotografií 

Vv, Pč simulační m. 
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Sad 

Vztah a chování mezi generacemi 

 

 

 

 

 

Náš školní sad v zimě 

Zimní příroda 

vlastní rodiny a popíše 

jednotlivá období vývoje 

člověka.  

Chová se podle zásad 

slušného chování ke všem 

lidem. 

Pozoruje změny přírody 

v závislosti na ročním 

období, zná přezimující 

ptáky 

Vede k porozumění sobě 

samému i druhým. 

 

 

 

m. skupinové 

práce 

únor 

 

Zdravý životní 

styl 

 

 

 

 

 

 

Dopravní 

výchova 

Masopust 

Prevence, předcházení nemoci,  

pobyt v přírodě, pravidelné cvičení, 

oblečení, správná životospráva 

 

 

 

 

 

Vidět a být viděn  

 

Lidové zvyky v Polabí 

 

MV - kulturní 

diference 

Vytvoří pexeso s oblečením 

podle počasí, správně 

rozvrhne svůj pracovní den, 

umí správně sedět, 

pravidelně cvičí, zvolí si 

úměrnou zátěž, vytvoří graf 

pokojové a venkovní 

teploty. 

Zná význam použití 

reflexních materiálů. 

Dodržuje lidové tradice-

účastní se,připravuje masku. 

Pozná vlastní kulturní 

tradice 

Vv, Pč, Tv, M m. samostatné 

práce žáků 

březen 

 

 

Chování 

v krizových 

situacích 

 

 

 

 

 

Velikonoce 

 

Důležitá tel.čísla, přivolání  

a poskytnutí první pomoci 

 

 

 

 

 

 

Pašijový týden 

Mláďata 

MV – lidské 

vztahy 

Reaguje uvědoměle  

na pokyny dospělých  

při mimořádných 

událostech, živelných 

pohromách apod. 

Ošetří drobná poranění,  

umí přivolat pomoc. 

Vyjmenuje tradiční dny 

pašijového týdne, udržuje 

lidové zvyky a umí 

 situační m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektové 
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přiřazovat správné názvy  

mláďat k dospělým 

zvířatům, zná způsob,  

jak přicházejí na svět. 

Udržuje tolerantní vztahy 

 a rozvíjí spolupráci 

 mezi jinými lidmi. 

vyučování 

duben Náš školní sad   

na jaře 

 

 

Dopravní 

výchova  

Rostliny, živočichové 

 

 

 

Základní pravidla účastníků silničního 

provozu – chodec a spolujezdec 

 Provádí jednoduché pokusy 

s rostlinami, pozoruje  

a zobecňuje vliv počasí  

na přírodu. 

Uplatňuje základní pravidla 

silničního provozu a řídí se 

jimi. Zná zásady 

bezpečného chování 

v automobilu. Reaguje  

na vozidla se zvláštními 

výstražnými znameními. 

Zná místa a úseky v okolí, 

kam je vstup chodcům 

zakázán. 

 m. výzkumná 

a informačně- 

receptivní 

květen Změny v našem 

městě a okolí 

Minulost a současnost  Interpretuje pověsti spjaté 

s místem, kde žije. 

Zná alespoň pět památek 

města, porovnává život 

dříve a dnes, umí se 

orientovat ve městě, začlení 

své město do příslušného 

kraje, pojmenuje některé 

významné rodáky města. 

Navrhne, co by chtěl zlepšit. 

Čj reproduktivní 

m. 

červen Státní svátky a 

významné dny 

Ekologie 

28.9.,28.10.,17.11.,6.12.,24.12. 

25.12.,1.1.,1.5.,8.5.,1.6., 

Ochrana a tvorba životního 

prostředí,ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadů 

OSV – 

hodnoty, 

postoje, 

praktická etika 

Vyjádří svými slovy,  

co slavíme. 

Uvědoměle třídí odpad,  

zná chráněné rostliny  

a živočichy, při pobytu 

  

 

 

průběžně 
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v přírodě se řídí 

ekologickými pravidly  

a zásadami. 

Analyzuje vlastní i cizí 

postoje a hodnoty. 

 

praktické m. 

 
 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  PŘÍRODOVĚDA– 4.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

  

 

Podzim  

Životní podmínky rostlin a živočichů 

Opakování ze 3.ročníku 

 

Společenstvo živých organismů  

 

 

OSV – 

kooperace, 

komunikace 

.   

Třídí živé organismy  

podle zadaného schématu. 

 

Př, M, Čj, Pč samostatná 

práce, 

pozorování 

říjen 

 

 

 

 

Podzim – 

společenstvo 

živých 

organismů  

ČR  

 

 

 

 

 

Společenstvo polí, vod 

  

Rostliny a jejich orgány 

 

 

Výživa rostlin 

  

OSV-  Chápe význam rostlin  

a živočichů pro člověka.  

  

Čj, Vv beseda, 

vycházka              
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listopad Společenstvo 

živých organismů  

 

ČR    

 

 

 

 

 

Společenstvo lesů  

 

 

Živočichové v lese 

 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznání 

Roztřídí organismy  

do lesních pater, chápe  

nutnost sounáležitosti.  

.  

Vv vycházka, 

rozhovor 

prosinec 

 

Podzim. přípravy 

rostlin  

a živočichů 

 na zimu 

 

ČR  

 

 

 

 

Příprava rostlin, živočichů  

na zimu  

 

 

 

 

 

 

MV –  

multikulturalita 

Pozoruje změny v přírodě, 

popíše změny na vybraném 

organismu, vyrobí 

jednoduché krmítko.  

.  

  

Čj, Vv, Hv Pč skupinová 

práce, 

vysvětlování 

 

leden Zima  

 

 

 

ČR  

 

 

 

Horniny a nerosty  

 

 

Půda a zemědělství  

 

Význam zemědělství 

OSV – 

kreativita 

Dokáže si představit, co je 

pod povrchem, seznámí  

se na vybraných 

přírodninách s některými 

nerosty.  

Pracuje s mapou, rozliší 

základní typy půd, odliší 

rostl.výrobu od živočišné.  

 

Vv, Čj vycházka, 

experiment, 

vysvětlování 

únor  

 

Fyz.veličiny  

 

 

 

ČR  

 

Tradice, zvyky  

 

Měření fyz.veličin  

 

 

Domácí zvířata 

 

MV- etnický 

původ 

Seznámí se s délkou, 

hmotností, teplotou, časem. 

Zná zákl.jednotky, dokáže 

připravit jednoduchý 

pokus.  

Stavba těla živočichů. 

 

Pč, Čj, Hv experiment, 

pozorování, 

projekt 
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březen 

 

Jaro  

 

 

ČR  

 

 

 

Rostliny a živočichové na jaře  

 

 

Háj na jaře 

Bezobratlí-hmyzí společenstva 

MV-  

multikulturalita, 

diference 

Popíše zákl.části rostlin  

a živočichů, určí známé 

organismy. 

Části těla hmyzu  

Vv, Čj popis, 

individuální 

práce 

 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

duben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

květen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živočichové  

na jaře   

 

ČR  

 

 

 

 

ČR  

 

Léto  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rostliny a živočichové v létě  

Chráníme přírodu  

   

 

Ochrana živ.prostředí  

Člověk a příroda  

Rostliny vod a bažin 

Živočichové vod a bažin 

Rostliny v zahradě a na poli 

Živočichové v zahradě a na poli 

 

Význam lesů pro člověka 

MV- 

Multikulturalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

 

 

Všímá si změn v létě, 

pozná některé léčivé 

byliny.  

.  

 

Uvede příklady chráněných 

rostlin, živočichů, navrhne 

způsob řešení ochrany.  

Umí třídit odpad.  

Chápe potřebu ochrany 

přírody a změny v ní 

související s činností 

člověka. 

 

Čj, Hv, Vv, Pč,  individuální 

práce, 

projekt, 

vycházka 
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červen  

 

 

 

 

 

 

OSV- kreativita 

 

 

pokus, 

hodnocení 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST : PŘÍRODOVĚDA  – 5.ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 
 

 

 Třídění organismu MV-etnický původ Zařadit živý organismus do 

systému 

Čj, M využití  

v praxi, 

praktické 

práce 

říjen 
 

Svět kolem nás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svět kolem nás 
-vesmír ,Slunce a sluneční soustava  

-střídání dne a noci  

 

-roční doby , 

-letní , zimní čas 

 
 

-křižovatky 

MV- principy 

sociálního smíru  

a solidarity 

 

 

 

 

 

Získá představu o vesmíru.   

Vyhledává a třídí 

informace o vesmíru.  

Vytvoří koláž k ročnímu 

období . 

situaci. 

 

Vv, Čj práce 

s knihou 

a pracovními 

listy, 

práce  

s  internetem 
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listopad 

 

Životní podmínky a globální 

problémy světa 

 

Životní podmínky a globální problémy světa 

- rozmanitost podmínek života  

      na Zemi 

 

Příroda a její ochrana 

- podnebí a počasí 

-  

- přírodní katastrofy  

 Vyhledává informace  

na internetu  a v odborné  

literatuře. 

Sestaví  graf teplot během  

týdne. 

Zahraje si hru na šíření  

nemocí. 

. 

M, Čj práce 

s internetem, 

práce s daty 

a třídění 

informací 

 

prosinec 

 

 

Člověk a jeho 

prostředí 

 

 

Odlišnost člověka od ostatních 

živočichů 

Životní prostředí člověka 

MV – kulturní 

diferenciace 

Zhodnotí některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě 

a rozlišuje aktivity,které 

mohou prostředí i zdraví 

člověka poškozovat nebo 

podporovat. 

Čj, Hv, Pč beseda, 

dramatizace, 

využití  

poznatků  

z praxe 

 

 

leden  Poznatky o lidském těle 
 

-popis lidského těla 

-vnitřní orgány 

 

- rozlišení pohlaví 

 

- smyslová ústrojí 

 

- nemoci , očkování  

 

 

-zuby 

 

OSV –sebepoznání  

a sebepojetí 

Učí se trpělivosti  

a duševní  hygieně. 

Kreslí vnitřní orgány,   

které přiřazuje na model  

lidského těla. 

Napíše na karty rozdíly 

mezi mužem a ženou. 

Vytvoří si osobní karty  

na jednotlivé smysly. 

Vyhledává na internetu  

příčiny civilizačních 

chorob a seznamuje s nimi 

spolužáky. 

Zpracuje pracovní list –  

zdravé zuby. 

Formuje studijní 

dovednosti. 

Vv, Pč, Čj vyvozování 

poznatků, 

práce  

s modely  

a nástěnnými  

obrazy 

 

únor Partnerství ,  

rodičovství   

a vývoj člověka 

Partnerství , rodičovství  a vývoj  

člověka 

 

MV – lidské vztahy Uvědomuje si různý  

způsob lidského chování  

a dokáže rozlišit správné  

Čj, Pč beseda, 

využití  

z praxe, 
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- vztahy v rodině 

- fyzické a psychické násilí 

- vztahy mezi vrstevníky 

 

- vývoj člověka na Zemi 

 

 

-  

a špatné jednání lidí. 

Scénkou ukáže běžný  

 rodinný život a násilí.  

Vytvoří modelovou situaci 

na chování vrstevníků. 

Srovnává život  

a chování lidí v počátcích   

vývoje lidstva. 

Vnímá sama sebe a podílí 

se na utváření vztahu 

společnosti. 

rozhovor 

březen 

 

 

Rodina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodina  
- vztahy v rodině  

 

-zaměstnání rodičů 

-nezaměstnanost 

 

 -adopce , náhradní péče 

 

 

OSV- mezilidské 

vztahy 

Posoudí fungující  

a  nefungující rodinu. 

Předpoví , co bude dál…. 

Vytvoří scénku na různá  

povolání. 

Diskutuje o následcích  

nezaměstnanosti. 

Posoudí možnosti náhradní 

rodinné péče. 

Uvědomuje si hodnoty 

spolupráce a pomoci 

v rodině. 

Čj, M využití  

z praxe, 

rozhovor, 

motivační  

rozhovor 
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duben Návykové látky 

a šikana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návykové látky a šikana 

- -kouření , drogy , alkohol ,    

automaty 

 

- šikana 

 

 

 

 

- Den Země- projekt 

 

 

 

- 

OSV- řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

MV –lidské vztahy 

Navrhne řešení odmítání  

návykových látek. 

Sehraje scénku na téma  

šikana a navrhne řešení 

tohoto problému – nácvik  

odmítání návykových látek. 

Poznává kulturu a zvyky 

svých spolužáků a snaží se 

je tolerovat. 

Úklid veřejných 

prostranství 

Napomáhá primární 

prevenci sociálně 

patologických jevů  

a škodlivých způsobů 

chování. 

Vytváří postoje tolerance 

 a respektuje odlišné 

sociokulturní skupiny. 

Čj,  Pč , Vv motivační  

rozhovor, 

didaktická 

hra, 

skupinová  

práce 

 

 

květen Člověk a 

technika 

přesouvání těles, zvedání těles 

pákou 

Nakloněná rovina,kladka 

 

 

 

 

Využití jednoduchých 

strojů v praxi 

M, Čj 

 

 

 

 

shrnutí  

poznatků, 

práce  

s mapou, 

práce  

s internetem 

červen  Elektrické obvody-jak nám pomáhá 

el.energie 

 

- EU 

 

 

 

 

 

 

 

EV-vliv elektráren na 

život. prostředí 

Bezpečné chování 

v rizikovém prostředí 

Čj, M, Vv práce 

s odborným 

textem, 

znalosti  

z praxe 
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- cestování 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  VLASTIVĚDA– 4.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

 Př, M, Čj, Pč  

Kraje a krajské město  

 

 

 

OSV – 

kooperace, 

komunikace 

  

Vyhledává podle mapy 

kraje s hl.městy, určí 

zajímavost. 

Zná jednotky času 

 

 samostatná 

práce, 

pozorování 

říjen 

 

 

 

 

Země ve které 

žijeme 

 

 

 

 

Státní správa  ČR   

 

 

 

 

Mapy a plány  

Česká republika-demokratický stát 

  

OSV- 

mezilidské 

vztahy 

.  

 

Charakterizuje pojem 

zastupitelstvo, zná 

st.symboly, st.svátky – 

projevuje toleranci 

k odlišnostem mezi lidmi. 

Používá mapové značky, 

popíše dle plánku cestu.  

.  

Čj, Vv beseda, 

vycházka              

listopad Všude žijí lidé 

V souladu s 

přírodou 

 

 

 

ČR  

Oblasti ČR 

Člověk přetváří krajinu 

 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznání 

Pracuje uvědoměle  

s mapou.  

Vyhladává zajímavosti  

Práce s encyklopedií a s 

internetem.  

Vv vycházka, 

rozhovor 

prosinec 

 

Ůrodné nížiny 

jižní Moravy 

 

 

 

Vodstvo  

 

Počasí a podnebí  

MV –  

multikulturalita 

Umí začlenit vodstvo 

v krajině, vysvětlí pojmy 

charakterizující tok.  

Využívá informací z médií.  

Čj, Vv, Hv skupinová 

práce, 

vysvětlování 
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Tradice, zvyky Mikuláš   

 

 

Vánoce 

Rozlišuje pohádkovou 

bytost od hist.postavy, 

oslavy k tomuto dni.  

Chápe historické 

souvislosti se vznikem 

křesťanství.  

leden  

 

ČR  

 

 

 

Cestujeme do Prahy 

 

Brno –město veletrhů 

 

OSV – 

kreativita 

Pracuje s mapou . 

Vyhledává informace na 

internetu 

Vv, Čj vycházka, 

experiment, 

vysvětlování 

únor  

 
 

 

ČR  

 

Tradice, zvyky  

 

Události čs.dějin 

 

Nejstarší osídlení naší vlasti 

Masopust  

Staré pověsti české 

 

MV- etnický 

původ 

Pracuje s časovou přímkou. 

Chápe zvyky našich 

předků, rozumí významu 

slova. 

Pč, Čj, Hv experiment, 

pozorování, 

projekt 

březen 

 
 

ČR  

 

 

Události čs.dějin 

 

Velkomoravská říše 

Počátky českého státu  

Vznik českého království  

 

 

 

MV-  

multikulturalita, 

diference 

Popíše zákl.části rostlin  

a živočichů, určí známé 

organismy. 

Charakterizuje suroviny  

a výrobky urč.typu 

průmyslu. 

Zná místní a známé 

výrobní závody.  

Zná symboliku království, 

zná naše první krále  

a jejich historický význam.  

Napíše stručný životopis.  

Vv, Čj popis, 

individuální 

práce 
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Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

duben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

květen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červen  

 

ČR  

 

 

 

Události čs.dějin 

 

Tradice, zvyky  

 

ČR  

 

 

Události čs.dějin 

 

 

 

 

ČR  

 

 

 

 

 

 

                              

O 

Události čs.dějin 

Český stát za vlády Lucemburků  

 

 

 

Život ve středověku  

 

Velikonoce 

Jan Hus  

 

Husitské války   

 

 

 

České země po husitství  

 

   

 

Život ve městě a na zámku 

 

První Habsburkové 

Vláda Habsburků-Marie Terezie 

Josef II. 

Opakování 

MV- 

Multikulturalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- kreativita 

Zná některé názvy hradů  

a vyhladává v mapě, 

dokáže popsat život  

na hradě.  

Chápe hist.souvislosti  

ve vzniku křesťanství.   

Český stát za vlády 

Lucemburků Karla IV., 

zná některé jeho zásluhy 

 

Nakreslí znak husitů, 

některé zbraně, 

charakterizuje osobu Husa, 

chápe hist.souvislosti 

s historií křesťanství.  

Charakterizuje osobu  

a činnost Jiřího z Poděbrad.  

 

.  

Doplní histor.text s pomocí 

na dané téma, seřadí 

panovnické rody dle vlády, 

charakterizuje postavu 

Rudolfa II. a jeho zásluhy  

o rozkvět Prahy. 

Čj, Hv, Vv, Pč,  individuální 

práce, 

projekt, 

vycházka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokus, 

hodnocení 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VLASTIVĚDA – 5.ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 
 

 

Práva  

a povinnosti 

žáků  
 

 

ČR-kapitoly z 

dějin 

Práva a povinnosti žáků  
 

-vnitřní řád školy 

-základní lidská práva a povinnosti 

 dítěte- protiprávní jednání 

Národní obrození- 

Revoluční rok 1848 

MV-etnický původ Učí se vnímat odlišnost lidí  

a řešit jejich konflikty.  

Navrhne sestavení 

vnitřního řádu školy. 

Rozebere základní lidská  

práva a povinnosti. 

Sestaví dotazník. 

Utvrzení učiva. 

Rozpozná projevy rasové 

nesnášenlivosti – prevence 

Osobnosti národního 

obrozní 

Čj, M využití  

v praxi, 

praktické 

práce 

říjen 
 

Kapitoly z dějin 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský rozvoj v českých 

zemích 

Vznik Rakousko-Uherska 

 

- 

MV- principy 

sociálního smíru  

a solidarity 

 

 

 

 

 

      Vv, Čj práce 

s knihou 

a pracovními 

listy, 

práce  

s  internetem 

 

listopad 

 

Kapitoly z dějin  

- problémy světa 

První světová válka 

Vznik čs. státu 

 Vyhledává informace  

na internetu  a v odborné  

literatuře 

Pracuje s časovými 

údaji,porovnává minulost a 

současnost. 

. 

. 

M, Čj práce 

s internetem, 

práce s daty 

a třídění 

informací 
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Dovede reprodukovat  

získané informace   

ze sdělovacích prostředků   

týkajících se současných  

válečných konfliktů. 

prosinec 

 
Zvyky a 

obyčeje 

Česká 

republika  
 

 

Mikuláš , Vánoce 
 

 

 

-liturgické a náboženské zvyky 

-památky svatého Mikuláše v     

Evropě 

-Vánoce ve světě, zvyky, srovnání  

  tradic 

- vánoční vystoupení 

První Československá republika.  

 

MV – kulturní 

diferenciace 

Uvědomuje si rasovou 

neslučitelnost intolerance 

v demokratické 

společnosti. 

Předvede scénku. 

Vyhledá na internetu  

 zajímavé informace. 

Zazpívá koledu.  

Napíše vánoční přání. 

Peče cukroví a připraví  

sváteční stůl. 

Osobnost T.G. Masaryka-

principy demokracie 

Komunikuje a dokáže žít 

 ve skupině s příslušníky 

sociokulturních skupin. 

Čj, Hv, Pč beseda, 

dramatizace, 

využití  

poznatků  

z praxe 

 

 

leden Kapitoly z dějin Československo mezi dvěma 

válkami 

Protektorát Čechy a Morava 

Na cestě ke svobodě 

Vláda jedné straně 

Obnovení demokracie 

OSV –sebepoznání  

a sebepojetí 

Uvědomuje si nutnost 

demokracie 

Rozpozná ve svém okolí 

jednání a chování,která 

porušují základní lidská 

práva nebo demokratické 

principy 

 

Vv, Pč, Čj vyvozování 

poznatků, 

práce  

s modely  

a nástěnnými  

obrazy 

 

únor Evropa- Poloha a povrch 

Podnebí a vodstvo 

MV – lidské vztahy .Vyhledává a třídí 

informace,pracuje 

s internetem a mapou 

Uvědomuje si strategickou 

polohu ČR vEvropě 

Čj, Pč beseda, 

využití  

z praxe, 

rozhovor 
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březen 

 

 

ČR- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rostliny a živočichové v různých 

oblastech 

ČR- co již známe  

Významné události našich dějin 

ČR-střed Evropy 
 

- 

OSV- mezilidské 

vztahy 

 

Vytvoří časovou přímku  

našich dějin. 

Najde informace 

o jednotlivých obdobích  

v literatuře a  seznámí 

s nimi své spolužáky. 

Uvědomuje si hodnoty 

spolupráce a pomoci 

v rodině. 

Čj, M využití  

z praxe, 

rozhovor, 

motivační  

rozhovor 
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duben Sousední státy 

 

 

 

Velikonoce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní 

výchova 

Slovenská republika náš soused 

Polská republika 

Spolková republika Německo 

Rakousko 

OSV- řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

MV –lidské vztahy 

Z literatury zjistí  výpočet  

Velikonoc 

Na základě svých znalostí    

diskutuje o různých 

zvycích v EU. 

Připraví den s MŠ. 

Vytváří postoje tolerance 

 a respektuje odlišné 

národnostní skupiny. 

Čj,  Pč , Vv motivační  

rozhovor, 

didaktická 

hra, 

skupinová  

práce 

 

 

květen Evropa a svět 
 

 

 

 

 

 

 

Dopravní 

výchova 

Evropa a svět-Velká Británie a 

Francie 
-práce s mapou 

- kontinenty 

 

 

-evropské státy 

 

 

-dopravní předpisy 

Cestujeme poEvropě 

 

 

 

 

 

Naučí se orientovat  

na různých druzích map. 

Umí vyjmenovat a ukázat 

na mapě jednotlivé 

kontinenty. 

Umí vyjmenovat a ukázat  

jednotlivé státy Evropy  

a pohovořit  

o zajímavostech  

 jednotlivých států. 

Orientuje se v dopravních 

předpisech. 

M, Čj 

 

 

 

 

shrnutí  

poznatků, 

práce  

s mapou, 

práce  

s internetem 

červen Evropa a svět 
Planeta Země 

 

Evropa a svět 
Všude žijí lidé 

 

 

- EU 

 

MV – etnický původ Umí přijmout jedince se 

stejnými právy, uvědomuje 

si rovnocennost různých 

etnických skupin.  

Umí vyjmenovat symboly 

S 

Čj, M, Vv práce 

s odborným 

textem, 

znalosti  

z praxe 
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- cestování 

EU , největší a nejznámější  

státy.   

Umí reprodukovat aktuality  

 z EU.  

Diskutuje o významu 

vstupu ČR do EU – 

výhody, nevýhody. 

Umí ukázat na mapě stát, 

do kterého cestuje,  

pohovořit o zajímavostech 

tohoto státu. 

Umí popsat a ukázat  

na mapě místo svého 

pobytu. 

Má základní znalosti  

o různých  etnických  

a kulturních skupinách. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 218 

Charakteristika vzdělávacího předmětu dějepis 

 
Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho posláním je vytváření historického vědomí jedince. Důležité je poznávání 

dějů, skutků a jevů, které ovlivnily vývoj společnosti.Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Znalost různých 

historických epoch napomáhá k pochopení současného světa. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím dějin regionálních.  

 

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu dějepis je rozdělen do tematických celků v jednotlivých ročnících. 

6.ročník se věnuje dějinám pravěku a starověku. 

7.ročník  pokračuje dějinami raného a vrcholného středověku. 

8.ročník se zabývá  dějinami pozdního středověku,počátky novověku,dějinami 18.a 19. století. 

9.ročník seznamuje žáky s dějinami 20.století. 

                

Organizační a časové vymezení   

Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět s 2 hodinovou týdenní dotací v 6. – 8. ročníku. 

V 9. ročníku je týdenní dotace 1 hodinová. 

Výuka je doplněna návštěvami muzeí,historických památek,besedami s pamětníky,projekty. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
1. Kompetence pracovní 

     - exkurze do muzeí,galerií,návštěvy historických památek 

     - využívání encyklopedíí,odborné literatury 

     - výtvarné práce,soutěže 

     - prezentace výrobků 

    -  využití internetu 

2. Kompetence k řešení problémů 

    - pozorování,rozhovor 

    - řízená diskuse 

   - skupinová práce 

   - projektové vyučování 

   - využití encyklopedií,knih 

   - využití internetu 

   - sebehodnocení 
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3. Kompetence občanské 

    - besedy s pamětníky 

    - exkurze do historických budov,muzeí a knihoven 

    - projektové vyučování 

    - ochrana památek 

4. Kompetence k učení 

     - vyhledávání a třídění informací 

     - práce s chybou   

     - kvízy, tajenky, soutěže 

     - programy z videa 

     - diskuse 

     - skupinová práce 

     - práce s knihou 

     - vyhledávání informací na internetu 

     - hodnocení, sebehodnocení 

     - referáty 

     - projekty 

5. Kompetence komunikativní 

     - řešení problémových úkolů 

     - aplikace znalostí 

     - samostatná práce 

     - skupinová práce 

     - beseda 

     - práce s textem, obrázky, časopisy 

     - vyhledávání v encyklopediích 

     - vzdělávací programy v televizi, na videu 

     - internet 

     - projekty 

     - referáty 

6. Kompetence sociální a interpersonální 

     - práce s textem 

     - práce s chybou 

     - vyhledávání na mapě 

     - přiřazování , určování 

     - internet 

     -samostatná práce 
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     - skupinová práce 

     - projekty     

  

 

 

 

PŘEDMĚT: DĚJEPIS – 6.ročník 

 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Člověk 

v dějinách   

Potřeba dějepisných znalostí 

Hmotné a písemné 

prameny,instituce 

Historický čas 

 Dovede vyjmenovat 

konkrétní příklady 

důležitosti dějepisných 

znalostí.  

Dovede si najít zdroje 

infor 

mací. 

Orientuje se v časové ose. 

Ov, M rozhovor,diskuse, 

návštěva muzea, 

encyklopedie, 

internet, literatura, 

soutěže,skupinová 

práce 

říjen – 

listopad 

 

 

 

Cesta do 

pravěku 

Starší doba kamenná-vývoj 

člověka 

Mladší doba kamenná-zemědělství 

Pozdní doba kamenná –zpracování 

                                        kovů 

Archeologické kultury na našem      

území 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Umí popsat život 

pravěkých lidí a porovnat 

se současností. 

Dovede vytvořit nástroje  

a napodobit techniky 

právě- 

kých lidí. 

Dovede posoudit význam 

vzniku zemědělství a 

zpra- 

cování kovů pro lidstvo. 

Vyhledává společné 

znaky 

předmětů jednotlivých 

archeologických kultur  

Pč, Vv, Př, Z, 

Ov, 

Čj    

skupinová práce, 

prezentace 

výrobků, video, 

soutěže, tajenky, 

návštěva Národního 

muzea 
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na našem zemí. 

Cvičí pozornost, 

soustředění,dovednost  

zapamatování a řešení 

problémů. 

listopad – 

prosinec 

 

 

 

Nejstarší 

civilizace 

Souvislost mezi přírodními 

podmín- 

kami a vznikem prvních zeměděls- 

kých civilizací 

Egypt,Mezopotámie,Indie,Čína 

Přínos pro současnost 

OSV - 

komunikace 

Dokáže zdůvodnit souvis- 

lost mezi přírodními pod- 

mínkami a vznikem prv- 

ních států. 

Dokáže porovnat 

historický a kulturní 

vývoj jednotlivých států. 

Dovede najít konkrétní 

příklady přínosu  

pro současnost. 

Rozvíjí komunikační 

dovednosti. 

Z, M, Ov, Vv, Čj  skupinová práce, 

vyhledávání  

na mapě, 

encyklopedie, 

výtvarné  práce, 

soutěže,tajenky, 

práce s textem, 

samostatná práce, 

video, četba bájí  

a pověstí 

 

leden- 

únor 

 

 

 

Řecko Nejstarší období řeckých dějin 

Náboženství,způsob života, 

Hospodářství 

Námořní obchod a kolonizace 

Athény,Sparta 

Antická demokracie 

Řecko –perské války 

Kultura,osobnosti antiky 

OSV – 

kooperace a 

kompetice 

Orientuje se v mapě a 

časové ose. 

Dovede chronologicky 

uspořádat významné 

histo- 

rické události. 

Posuzuje vliv náboženství 

na způsob života Řeků. 

Snaží se napodobit práci 

řeckých řemeslníků. 

Vysvětlí podstatu antické 

demokracie,zkouší 

vyjádřit své názory a 

obhájit je. 

Posuzuje přínos antické 

kultury a vyzdvihuje 

význam osobností antiky. 

Rozvíjí  sociální 

dovednosti 

Z, Čj, M, F, Vv, 

Ov, Tv,  

skupinová práce, 

encyklopedie, 

výtvarné práce, 

soutěže,tajenky 

práce s textem, 

samostatná práce, 

video,vyhledávání 

na mapě, četba 

řeckých bájí  

a pověstí 
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pro kooperaci ve skupině. 

březen – 

duben 

 

 

 

Řím Osídlení Apeninského poloostrova 

Nejstarší období římských dějin 

Boj o nadvládu ve Středomoří 

Republika 

Císařství 

Kultura a její přínos pro 

současnost 

Zrod křesťanství 

 Orientuje se v nejstarších 

římských dějinách. 

Zakresluje do mapy 

postupné rozšiřování 

římského území. 

Porovnává způsob vlády 

v Řecku s císařstvím  

v Římě. 

Umí zdůvodnit vznik  

křesťanství.  

Z, Čj, Ov, M, Vv,  vyhledávání na 

mapě, skupinová 

práce,samostatná 

práce,práce 

s textem, video, 

encyklopedie, 

soutěže,tajenky 

 

květen- 

červen 

 

 

 

Nový obraz 

Evropy 

Rozpad římské říše 

Příchod nových etnik 

Vznik nových států 

Islám /Arabové,Turci/ 

 Zdůvodňuje rozpad 

římské říše.Orientuje se 

na mapě. 

Vytváří přehled  nově 

vzniklých států v Evropě. 

Porovnává rozdíly  

mezi křesťanstvím a 

islámem. 

Z, Ov, Vv, Čj projektové 

vyučování ,práce 

s mapou, skupinová 

práce,práce 

s textem,samostatná 

práce, 

 

 

PŘEDMĚT: DĚJEPIS – 7.ročník 

 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září-říjen 

 

 

 

Raný 

středověk 

Složení 

společnosti,hospodářství 

Křesťanství,papežství 

Sámova říše 

Velká Morava 

Počátky českého státu 

Románská kultura 

OSV – 

rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Dovede vysvětlit základní 

pojmy/feudál,poddaný,církev/. 

Ilustruje postavení jednotli- 

vých vrstev středověké 

společnosti. 

Orientuje se v nejstarších 

českých dějinách. 

Dovede vytvořit časovou 

osu. 

Umí uvést příklady románské 

kultury. 

Ov, Z, M, Vv, Čj skupinová 

práce,samostatná 

práce,práce 

s textem,vyhledávání 

na mapě, četba 

literatury,encyklopedie 

soutěže, tajenky, 

výtvarné práce 

video 
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Cvičí dovednosti 

zapamatování a řešení 

problémů. 

listopad- 

únor 

 

 

Vrcholný  

středověk 

Zemědělství,řemesla,obchod 

Vznik měst 

Struktura středověké 

společnosti 

Rytířská kultura 

Poslední Přemyslovci 

Lucemburkové 

Gotická kultura 

 

OSV - 

komunikace 

Porovnává  hospodářství 

raného a vrcholného středo- 

věku,hledá pokrok. 

Vyhledává informace  

o dějinách našeho města  

a porovnává je s učivem 

o vzniku středověkých měst. 

Dovede rozdělit obyvatelstvo 

podle majetku a popsat 

funkce jednotlivých vrstev. 

Vytváří obraz života 

středověkých rytířů 

/vyrábí dobové oblečení, 

 zbraně/. 

Umí vytvořit časovou osu 

a zaznamenat nejdůležitější 

historické události vlády 

posledních Přemyslovců  

a Lucemburků. 

Dovede uvést  významné 

památky z doby Karla IV., 

které se staly součástí  

kulturního dědictví. 

Vyhledává rozdíly  

mezi románským slohem  

a gotikou. 

Získává dovednosti  

pro sdělování verbální 

 i neverbální. 

Ov, Z, Vv, Pč, 

Čj, M 

skupinová práce, 

samostatná práce, 

práce s textem, 

encyklopedie, 

výtvarné práce, 

soutěže,tajenky, grafy, 

prohlídka památek 

našeho města, 

exkurze- gotická Praha 

video 

únor- 

březen 

                               

 

Husitství Doba předhusitská 

Husitství 

Doba poděbradská 

Renesance a humanismus 

 Dovede posoudit význam 

husitské tradice pro český 

politický a kulturní život. 

Umí vytvořit časovou osu 

Ov, Čj, Vv, Hv, 

Z 

skupinová práce, 

samostatná práce, 

práce s textem, 

tajenky,soutěže, 
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Doba jagellonská a zaznamenat nejdůležitější 

historické události období 

husitských válek. 

Posuzuje přínos vlády 

Jiřího z Poděbrad  

pro současnost. 

Vysvětlí znovuobjevení 

antického ideálu člověka. 

Umí charakterizovat vládu 

Jagellonců,objasnit pojem 

stavovská monarchie.  

prezentace výrobků, 

výtvarné práce, 

encyklopedie 

duben- 

červen 

 

 

 

Pozdní 

středověk 

Zámořské objevy 

Pokrok ve výrobě a obchodu 

Reformace a její šíření 

Evropou 

Počátky protireformace 

Nástup Habsburků na český 

trůn 

Obrana proti Habsburkům 

v západní 

Evropě 

České stavovské povstání 

Třicetiletá válka 

 

OSV – 

kooperace a 

kompetice  

Popisuje a demonstruje  

průběh zámořských objevů, 

jejich příčiny a důsledky. 

Pracuje s mapou a vytváří 

časovou osu. 

Posuzuje vliv zámořských 

objevů na pokrok ve výro- 

bě a obchodu. 

Objasňuje nové myšlenky 

žádající reformu církve, 

včetně reakce církve na tyto 

požadavky. 

Objasňuje postavení českého 

státu uvnitř habsburské 

monarchie. 

Vytváří přehled nejdůležitěj- 

ších historických událostí. 

Sestavuje obraz Prahy  

za vlády Rudolfa II.. 

Objasňuje příčiny českého 

stavovského povstání. 

Posuzuje třicetiletou válku 

jako mocensko-ideový 

konflikt a důsledek nábo- 

ženské nesnášenlivosti. 

Z, M, Ov, F, Vv, 

Čj 

práce s mapou, 

skupinová práce, 

práce s textem, 

samostatná práce, 

soutěže,tajenky, 

video 
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Rozvíjí individuální 

dovednosti pro kooperaci, 

dovednost podřídit se,vést  

a organizovat práci skupiny. 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: DĚJEPIS – 8.ročník   
 

 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září – 

listopad 

 

 

 

Počátky nové 

doby 

Počátky kapitalismu v Anglii 

Anglická revoluce 

Zrod moderní vědy 

Přechod k průmyslové 

společnosti 

Absolutismus na evropském 

kontinentě 

Baroko 

Osvícenství 

Marie Terezie a Josef  II. 

Vznik USA 

 Dovede najít rozdíly mezi 

absolutismem,konstituční 

monarchií,republikou. 

Odůvodňuje vznik revoluce 

v Anglii. 

Vymezuje podstatné ekono- 

mické a sociální změny  

ve společnosti. 

Vysvětluje rozdílné tempo 

modernizace a prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy. 

Odůvodňuje  reformní hnutí 

některých evropských 

panovníků. 

Rozpozná  základní znaky 

jednotlivých kulturních 

stylů. 

Dovede vytvořit přehled 

reforem MarieTerezie  

a Josefa II. a posuzuje jejich 

důležitost. 

Ov, F, Př, Z, Vv, 

M 

skupinová práce, 

referáty,internet 

práce s textem, 

samostatná 

práce,vyhledávání 

na mapě, 

soutěže,tajenky, 

kvízy, 

projektové 

vyučování, 

video 
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Umí posoudit význam  

americké revoluce a ústavy 

USA. 

listopad- 

únor 

 

 

 

Vítězství 

průmyslové 

společnosti 

Francouzská revoluce 

Napoleon Bonaparte 

Rozšíření průmyslové 

revoluce 

Věda a filozofie 

Klasicismus a romantismus 

Habsburská monarchie 

1.pol.19.st. 

Národní obrození 

 

 

OSV – 

kooperace  

a kompetice 

Dovede posoudit vliv  

francouzské revoluce  

a napoleonských válek  

na okolní Evropu. 

Objasňuje společenské  

důsledky rozvoje průmyslo- 

vé revoluce. 

Zdůvodňuje boj dělníků  

za sociální spravedlnost. 

Uvede příklady 

významných 

kulturních památek a 

přehled 

představitelů klasicismu  

a romantismu. 

Porovnává jednotlivé 

fáze utváření novodobého 

českého národa. 

Rozvíjí sociální dovednosti 

pro kooperaci ve skupině. 

Ov, Z, F, M, Ch, 

Př, Vv, Čj, Hv 

vyhledávání na 

mapě,referáty, 

internet,samostatná 

práce,práce 

s textem,skupinová 

práce, 

encyklopedie, 

ukázky z krásné 

literatury 

březen- 

červen 

 

 

 

Rozvoj 

průmyslové 

společnosti 

Revoluce 1848 

Svět na počátku 2.pol.19.st. 

Sjednocení Itálie a Německa 

Občanská válka v USA 

Vznik Rakouska-Uherska 

Rozvoj průmyslu 

Charakteristika rakouského  

politického života 

Politika českého měšťanstva 

Postavení dělníků 

Diferenciace českého 

politického 

života 

OSV – 

komunikace 

 

MV – etnický 

původ 

Obhajuje myšlenky 

lidských 

a občanských práv. 

Prosazuje ústavní vládu 

před panovnickým 

absolutismem. 

Zdůvodňuje snahu  národů 

sjednotit svá území. 

Dovede najít souvislosti 

mezi zahraničními 

událostmi 

a vnitřním vývojem  

habsburské monarchie. 

Ov, Z, Čj, F, Ch, 

Hv, Vv, 

skupinová práce, 

samostatná práce, 

práce s textem, 

referáty,internet, 

video,památky 

na přelomu 19. 

a 20.st. v našem 

městě, exkurze – 

secesní Praha, 

projektové 

vyučování 
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Česká kultura Vysvětluje pojem-

dualismus. 

Posuzuje snahy českých  

politiků v rámci Rakouska- 

Uherska. 

Vytváří  přehled politických 

stran a hnutí v Čechách. 

Charakterizuje změny  

ve  výrobě a podnikání. 

Uvede příklady 

významných 

českých osobností z oblasti 

vědy,techniky,kultury. 

Učí se komunikovat 

v různých situacích,vede 

dialog. 

Uvědomí si odlišnosti lidí, 

ale i jejich  vzájemnou 

rovnost, 

postavení národnostních 

menšin. 

 

 

PŘEDMĚT: DĚJEPIS – 9.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září-říjen 

 

 

 

I.světová válka Mezinárodní vztahy 

v předvečer  

války 

Průběh války 

Ruské revoluce 

Češi ve válce 

OSV – řešení 

problémů  

a rozhodovací 

dovednosti 

Pracuje s časovou osou. 

Vyhledává na mapě průběh 

bojů na všech frontách. 

Na příkladech demonstruje 

zneužití techniky ve prospěch 

válčících stran. 

Vyhledává  politické, 

Z, Ov, F, Ch skupinová práce     

referáty, 

internet,práce 

s mapou, 

řešení úkolů, 

kvízů, 

samostatná práce 
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sociální a kulturní důsledky 

války. 

Vysvětluje vliv ruské 

revoluce na ukončení války 

na východní frontě. 

Hodnotí postavení Čechů 

v době války a jejich 

odboj proti Rakousku- 

Uhersku. 

Získává dovednosti  

pro řešení problémů  

a rozhodování. 

encyklopedie 

video 

 

listopad- 

prosinec 

 

 

 

Československo 

1918 - 1938 

Vznik ČSR 

První vláda 

Mírová konference v Paříži 

Boj o demokracii 

Československá zahraniční 

politika 

T.G.Masaryk 

Hospodářský růst 

Kultura 

Světová hospodářská krize 

Nacismus v Německu 

Osv – 

kooperace  

a kompetice 

Zhodnotí postavení ČSR 

v evropských souvislostech. 

Charakterizuje vnitřní 

sociální,politické,hospodářské 

a kulturní prostředí v ČSR. 

Vysvětlí Masarykův program 

občanské společnosti. 

Posuzuje klady a nedostatky 

demokratických systémů. 

Charakterizuje totalitní 

systémy,příčiny jejich nasto- 

lení a důsledky jejich 

existence pro svět. 

/komunismus,fašismus, 

 nacismus/. 

Rozvíjí   individuální 

dovednosti pro kooperaci 

ve skupině,seberegulaci  

v situaci 

nesouhlasu,dovednosti 

navazovat na druhé, jasnou 

a respektující komunikaci. 

Ov, Vv, Hv, Čj, 

Tv 

projektové 

vyučování, 

video, 

encyklopedie, 

řešení úkolů, 

kvízů 

samostatná práce 

 

leden-

březen 

II.světová válka Fašismus na postupu 

Zápas o Československo a 

MV – princip 

sociálního 

Vyhledává na mapě  

a pracuje s časovou osou. 

Z, Ov, Čj, F, skupinová 

práce,samostatná 
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jeho rozbití 

Vypuknutí války 

Váleční události 1940-41 

Protektorát Čechy a Morava 

Československý odboj 

Formování protihitlerovské 

koalice 

Heydrichiáda 

Přelom ve válce 

Druhá fronta a válečné úsilí 

spojenců 

Československý odboj 1943-

44 

Osvobození Československa 

Porážka fašismu 

 

 

smíru a 

solidarity  

Objasňuje důsledky 

mnichovské dohody  

pro Československo.  

Dovede popsat situaci 

v našich zemích  

po vytvoření Protektorátu 

Čechy a Morava. 

Vytváří přehled válečných 

operací. 

Na příkladech vyloží antise- 

mitismus,rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska 

lidských práv. 

Hodnotí činnost našeho 

domácího a zahraničního 

odboje. 

Dovede zmapovat události, 

které vedly k porážce 

fašismu. 

Posuzuje politické,mocenské 

a ekonomické důsledky 

války. 

Demonstruje zneužití 

techniky pro potřeby války. 

Pochopí odpovědnost  

a přispění každého jedince  

za odstranění diskriminace 

 a projevů rasové 

nesnášenlivosti. 

práce,práce 

s textem, 

encyklopedie, 

video, 

referáty,internet, 

řešení úkolů, 

vyhledávání  

na mapě,ukázky 

z literatury 

duben- 

červen 

 

 

 

Rozdělený  

a integrující se 

svět 

Studená válka-rozdělení světa 

Vnitřní situace v zemích 

východního bloku 

Československo od 

únorového převratu do roku 

1989,vznik ČR 

Rozpad koloniálního systému 

 Vysvětlí příčiny a důsledky 

vzniku bipolárního světa. 

Objasní politické,hospodářské 

sociální a ideologické 

soupeření supervelmocí. 

Srovnává země východního 

bloku se západními. 

Ov, Z, skupinová práce, 

samostatná 

práce,práce 

s textem 

encyklopedie, 

internet,diskuse, 

vyhledávání  
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Problémy současnosti Vysvětlí a na příkladech 

doloží mocenské a politické 

důvody euroatlantické 

hospodářské a vojenské 

spolupráce. 

Orientuje se v našich 

novodobých dějinách. 

Posoudí postavení 

rozvojových zemí. 

Prokáže základní orientaci 

v problémech současného 

světa. 

na mapě, 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu výchova k občanství 
Charakteristika vzdělávacího předmětu výchova k občanství 

Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu,  aby se na základě všech získaných 

poznatků 

 a dovedností dovedli orientovat v současném světě, aby se aktivně zapojili do života demokratické společnosti. Seznamuje žáky s vývojem 

společnosti  

na základě poznání dějinných, sociálních a kulturních aspektů. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, věnuje se prevenci 

rasistických, xenofobních  a extremistických projevů. Vychovává k toleranci a respektování lidských práv, k úctě ke všem hodnotám ve 

společnosti. 

 

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu výchova k občanství je na 2. stupni rozdělena na tyto tématické okruhy: 

1. Člověk ve společnosti 

2. Člověk jako jedinec 

3. Stát a hospodářství 

4. Stát a právo         

5. Mezinárodní vztahy, globální svět 

Tyto okruhy jsou zpracovány do tématických celků v jednotlivých ročnících. 

V 6. roč. se navazuje na poznatky žáků, se kterými přicházejí z prvního stupně, využívají se poznatky z denního života, učivo se opírá o zkušenosti 

žáků z kultury, města, regionu, mezilidských setkávání ve škole, rodině, na veřejnosti. 

V 7. roč. směřuje učivo k vnímání a posuzování sebe sama i druhých lidí, upevňuje systém osobních hodnot, posiluje vůli a osobní kázeň 

jednotlivce, hodnotí projevy chování, usiluje o osobní rozvoj žáků. 

V 8. roč. se žáci seznamují s různými formami vlastnictví, s funkcí peněz, s principy tržního hospodářství. 

Učivo 9. roč. přiblíží žákům lidská práva, právní řád České republiky, druhy a postihy protiprávního jednání, podstatu EU, klady a zápory 

globalizace, významné globální problémy. Součástí předmětu výchovy k občanství je v tomto ročníku práce na celoročním projektu Já, občan, 

který je začleněn jako průřezové téma  Výchova demokratického občana. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 
Výchova k občanství je v 6. – 8. ročníku vyučována jako samostatný předmět s jednohodinovou týdenní dotací  a v  9. ročníku s dvouhodinovou  

týdenní dotací. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
     Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 
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1. Kompetence k učení  

-využívání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení 

-plánování celoživotního učení 

-vyhledávání a třídění informací 

-využívání získaných poznatků v praktickém životě 

-práce s textem, čtení textů s porozuměním 

 

2. Kompetence k řešení problémů 

           -posuzování problémových situací ve škole i ve veřejném životě 

           -skupinová práce 

           -diskuse s obhajobou svých rozhodnutí a postojů 

           -hledání příčin, uvádění věcí do souvislostí 

           -referáty 

 

3. Kompetence komunikativní 

           -jasné, stručné a logické vyjadřování 

           -zdůvodňování svých tvrzení 

          -projektová výuka 

           -využití komunikativních a informačních prostředků 

           -rozhovor 

 

4. Kompetence sociální a personální 
           -skupinová práce 

           -upevňování mezilidských vztahů 

           -respektování druhých 

           -ovládání vlastního jednání 

 

5. Kompetence občanské 

           -aktivní účast v kulturním, společenském a sportovním životě 

           -výklad práv a povinností 

           -dodržování ekologických zásad 

           -poskytnutí pomoci v krizových situacích 

 

6. Kompetence pracovní 

           -plánování, hodnocení, sebehodnocení 

          -adaptace na nové pracovní podmínky 
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           -dodržování prac. povinností, návyků, termínů 

          - posilování zodpovědnosti 

             

 

  

 

PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -  6. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Proměny roku  

a jeho slavnosti   

 

Člověk v rytmu 

času 

Zařazení témat z kalendáře  

 

 

Čas nezastavíš  

Cyklus přírody  

 

 

 Zná významné dny a státní 

svátky. 

Diskutuje o známých křest. 

jménech a jejich vzniku.  

Dokáže vysvětlit význam 

pranostik, zvyků, tradic . 

Pracuje s dalšími zdroji (PC, 

tisk....).  

Využívá čas v praktickém 

životě,změří čas.  

Orientuje se v čase. 

Lit, D, Z, Inf,  M  

 

výklad,  

referáty, 

skupinová 

práce 

říjen - 

prosinec 

 

 

Rodinný život Rodina 

Rodinné a příbuzenské vztahy  

Manželství  

Rodina = místo návratů  

Děti – pokračování našeho života  

Teplo domova  

Rodina jako vzor a příklad  

Když vlastní rodina chybí  

OSV-

mezilidské 

vztahy 

 

Vysvětlí základní pojmy.  

Uvědomí si postavení rodiny 

v dnešní spol..  

Uvede typy rodiny.   

Sestaví rodokmen.  

Uvede příklady práv  

a povinností dětí a rodičů.  

Ví, kde hledat pomoc.  

Uvede výhody náhrad. rodiny 

před děts. domovy, 

vesničkami SOS.  

Vysvětlí pojem adopce  

na dálku, navrhne konkrétní 

Z, Inf, Vv,  Lit, M výklad, 

referáty, 

vyhledání 

informací, 

skupinová 

práce, 

zpracování 

informací 
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pomoc.  

Umí porozumět sobě samému 

a druhým. 

leden 

 

Život ve škole Škola- základ života  

S pravidly i ve škole  

Umění učit se 

OSV- 

mezilidské 

vztahy 

EV-vztah 

člověka  

a prostředí 

Zformuluje vlastními slovy, 

proč je hrdý na svou školu.  

Zná její tradice.  

Respektuje pravidla škol. 

života  

Zapojí se do dění ve škole.  

Chrání majetek třídy, školy . 

Vhodně využívá čas k učení  

a odpočinku. 

Přispívá k utváření dobrých 

mezilidských vztahů 

 ve škole,třídě. 

 výklad, 

porovnávání, 

projektová 

výuka, 

ankety 

únor 

 

 

Domov je tam Místo, kde žijeme  

Obec  

Obecní zřízení  

Životní prostředí 

EV-vztah 

člověka  

a prostředí 

EV-lidské 

aktivity  

a problémy 

životního 

prostředí 

Zná významné rodáky  

a slavné osobnosti . 

Uvede příklady význ. staveb.  

Orientuje se v obci podle 

plánu . 

Zamýšlí se nad ochranou 

život. prostředí v obci.  

Zapojí se do sběru, třídění 

odpadu.  

D,  Z,  Pč,  Vv výklad, 

vyhledávání 

informací 

březen 

 

 

Má vlast Život v regionech  

Kolik řečí znáš  

Státní symboly  

 Posoudí odlišnost 

regionu,porovná s ostatními.  

Diskutuje o důležitosti 

hovořit cizími jazyky.  

Zná státní symboly, je na ně 

hrdý. 

D, Z, Cj, Hv, Lit  referáty, 

skupinová 

práce, 

výklad 

duben 

 

Ekologie Odpady, globální problém  Ví jak se třídí odpad, co 

následuje po třídění. 

Zná aktuální globální 

problémi – povodně, 

oteplování, hladomor, situace 

v Africe. 

Př, Z výklad, 

referáty 
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květen - 

červen 

 

 

V Praze se už 

neztratím  

Miniúvod  

do lidských práv 

13 zastavení Prahy  

 

Ty, já, on – jsme rozdílní 

První krok k lidským právům  

Dvě strany mince                                         

 

Moje práva – tvoje práva 

OSV-

sebepoznání  

a sebepojetí 

Orientuje se v hlav. ulicích 

metropole.  

Zná památky, z různých 

zdrojů získá o nich 

informace.  

Vyhledá vlakové  

a autobusové spojení.  

Prezentuje své poznatky  

na nástěnce, webových 

stránkách školy.  

Seznámí se s dokumenty, 

pracuje s nimi . 

Uvědomí si důležitost práv  

a povinností, navrhne různá 

řešení konfliktů. 

Dokáže přispět 

k uvědomování si mravních 

rozměrů různých způsobů 

lidského chování. 

 práce s mapou, 

vyhledávání 

informací, 

zpracování 

informací, 

výklad, 

skupinová 

práce, 

diskuse 

 

 

PŘEDMĚT :  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - 7. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  

 

 

 Život mezi lidmi Patříme k lidem. 

Vliv rodiny. 

Ve škole. 

Mezi vrstevníky.  

Komunikace. 

OSV- řešení 

problémů  

a rozhodovací 

dovednosti 

Seznámí se s pojmy,rozlišuje 

sociál. skupiny. 

Upevňuje vztahy v rodině. 

Umí poskytnout pomoc 

spolužákům, předchází 

konfliktům.. 

Čj, Cj, M výklad, 

dramatická 

výchova-

scénky, 

referáty 

říjen 

 

 Člověk a zdraví Civilizační choroby 

HIV 

Stres 

 Naučí se jak pečovat o své 

zdraví. 

Seznámí se s nejčastějšími 

D  
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civilizačními chorobami. 

Poradí si se stresem. 

Listopad – 

prosinec 

Člověk a kultura - 

Etiketa 

Slušnost pro každý den 

Kam za kulturou 

 Seznámí se s pojmem slušné 

chování. 

Uvědomí si jak se správně 

chovat v určitých 

situacích(divadlo, 

restaurace,kino.) 

  

leden 

 

 Přírodní a 

kulturní bohatství 

Krásy naší země 

Ochrana přír. a kultur. bohatství 

EV-lidské 

aktivity  

a problémy 

životního 

prostředí 

Ocení krásy naší země. 

Aktivně přistupuje k ochraně 

životního prostředí. 

Z, D, Př referáty, 

prezentace 

referátů, 

sebehodnoc., 

diskuse 

únor 

 

 Majetek v našem 

životě 

Naše potřeby 

Majetek a vlastnictví 

Mít nebo být? 

EV-vztah 

člověka  

k prostředí 

Rozlišuje důležité potřeby, 

snaží se je uspokojovat,  

aniž by poškodil druhé. 

Respektuje cizí majetek, 

využívá a chrání majetek 

vlastní. 

D, Z, Lit, Čj výklad, 

skupinová 

práce, 

projektové 

vyučování 

březen  

 

 Řízení 

společnosti 

Stát 

Cesta k demokracii 

Volby 

Začlenění do veřejného života 

 Uvědomí si vlastní 

spoluzodpovědnost  

za fungování státu. 

Seznamuje se s různými 

způsoby podílení se  

na veřejném životě. 

Z, D, M výklad, 

referáty, 

diskuse 

duben – 

květen 

 

 Svět kolem nás Spolupráce mezi zeměmi Evropy 

Tolerance k národnostním menšinám 

Ochrana obyvatel za mimoř. událostí 

 Seznámí se s EU, uvědomuje 

si vzájemnou spolupráci 

mezi zeměmi, zajímá se  

o dění ve světě. 

Vnímá rozdíly mezi  občany 

jednotl. zemí a nepovažuje 

toto za důvod k nepřátelství. 

Vcítí se do situace 

diskriminovaného člověka. 

Pochopí metodu konsensu.                                   

Z, D, M, Lit, Cj výklad, 

zjištění 

informací 

porovnání 

zjištěných 

informací, 

referáty 

červen Lidská práva Lidská práva v dokumentech OSV-hodnoty, Seznámí se s některými Čj, Lit, D výklad, 
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Rovnost a nerovnost 

Svoboda 

Morálka a mravnost 

Všeobecná deklarace lidských práv 

postoje, 

praktická etika 

dokumenty LP. 

Uplatňuje lid. práva v reál. 

situacích, posuzuje vlastní 

práva a práva jiných. 

Zamyslí se nad původem 

diskriminace a xenofobie, 

rozpozná, co je dobré a 

morální. 

referáty, 

skupinová 

práce, 

diskuse 

 

 

 

PŘEDMĚT : VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - 8. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září - říjen 

 

 

 

Člověk jako 

osobnost 

Osobnost člověka  

Vlastnosti, dovednosti, charakter  

Volní vlastnosti 

OSV- 

sebepoznání  

a sebepojetí 

Popíše chování jednotlivých 

charakterů.  

Pochopí rozdílnost charakterů 

a diskutuje o nich. 

Diskutuje o svém pojetí 

vlastního já. 

Čj, Př, Inf výklad, 

ankety a jejich 

vyhodnocení 

listopad - 

prosinec 

 

 

 

Člověk a citový 

život 

Základní projevy lids. života  

Citové stavy, nálady a vztahy  

Vyšší city  

Potřeby, motivy, zájmy  

Náročné životní situace 

OSV- 

kreativita 

Chápe z růz. úhlů pohled  

na vnější a vnitřní svět.  

Uvědomí si rozdílné role 

rodičů a dětí, seznámí se 

s kategoriemi : chování, 

prožívání, utřídí si dosavadní 

zkušenosti s vlastnostmi lid. 

citů. 

Snaží se o tvořivost v lidských 

vztazích. 

Lit, Rv výklad, 

vyhledání a 

zpracování 

informací, 

sebehodnoc., 

diskuse 

prosinec- 

leden 

 

Umění rozhovoru Různé druhy komunikace – mimika, 

gesta atd. 

 Umí vysvětlit různé druhy 

komunikace.  

Z,  D výklad, 

vyhledání  

a zpracování 
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 informací, 

prezentace 

skupinová 

práce, 

sebehodnoc. 

únor - 

březen 

Stát a právo Státní režimy  

Demokratické základy státu  

Státní moc,součinnost stát. správy a 

samosprávy, ústava 

Aktivní a pasivní volební právo  

Komunální a parlamentní volby  

Zastupitelské orgány 

 Vyjmenuje příklady státních 

režimů, objasní zásady 

demokratického státu. 

Vysvětlí rozdíl mezi aktivním 

a pasivním volebním právem. 

Posoudí důležitost 

komunálních a parlamentních 

voleb. 

D,  Z 

 

 

Duben 

 

Člověk  

a občanský život 

Právo občana, svoboda, odpovědnost  

Nabývání občanských práv, udělování 

občanství  

Význam znalosti občanských práv 

 Odlišuje vlastní i cizí práva  

a povinnosti.  

Aplikuje znalosti o právních 

vztazích. 

 porovnávání, 

výklad, 

referáty 

květen-  

červen 

 

 

Člověk a rodinný 

život     

 

Konflikty v rodinných vztazích, 

rozvodovost  

Rodinné a manželské poradenství  

Příprava na bživu a osobní 

i společenské uplatnění  

Profesní profil člověka  

Pracovní píležitosti v regionu 

OSV- 

Seberegulace 

 a 

sebeorganizace 

Vysvětlí dané pojmy  

Diskutuje o nich  

Zamýšlí se nad volbou 

povolání 

Diskutuje o vhodných 

vlastnstech podnikatele   

Dokáže  přemýšlet 

 o organizaci svého volného 

času, o plánování studia 

 a učení. 

Př,  Rv,  M výklad,  

skupinová 

práce, 

referáty, 

zpracování 

informací 

 

 

 

PŘEDMĚT :  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - 9. ročník 

 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 
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září - říjen 

 

 

Člověk  

a pracovní život 

Zásady zodpovědné volby 

povolání 

Způsoby získávání profesních 

informací 

Pracovní smlouva,pracovní 

podmínky 

Práva a povinnosti zaměstnance 

 Získá přehled o situaci na trhu práce. 

Vybere nejdůležitější ustanovení 

v Zákoníku práce. 

Pozná smysl práce,uvědomí si 

důležitost práce a začlenění člověka 

do společnosti. 

Uvědomuje si, co má být obsahem 

pracovní smlouvy. 

D, Rv, Čj získání  

a porovnání 

informací, 

výklad, 

referáty 

říjen - 

listopad 

 

Člověk 

 a občanský 

život 

Občanské právo jako součást 

soukromého práva 

Občanský zákoník 

Typy občansko právních smluv 

Sociální příspěvky a zabezpečení 

Způsobilost nabývat práv a 

povinností 

 Zná pojem lidské svobody a význam 

pojmu demokracie. 

Rozlišuje typy různého práva,dokáže 

říci,co je obsahem Občanského 

zákoníku a aplikovat do praxe. 

Umí se orientovat v systému 

sociálního zabezpečení. 

D, Rv výklad, 

skupinová 

práce, 

zpracování 

referátů, 

prezentace 

listopad 

 

 

Člověk 

 a rodinný  život 

Právní aspekty rodinného života 

Zákon o rodině 

Mravní a právní odpovědnost 

rodičů za péči o děti. 

OSV-

hodnoty, 

postoje, 

praktická 

etika 

Diskutuje o rizikových faktorech 

volby životního partnera. 

Seznámí se s právními předpoklady 

manželství,dokáže diskutovat  

o pojmech manželství a rodičovství. 

Diskutují o rodičovské 

zodpovědnosti. 

Analyzuje vlastní a cizí postoje. 

D, Př, Rv vyhledání 

informací, 

výklad, 

referáty 

prosinec 

 

Trestní právo Nejzávažnější protispolečenské 

jevy 

Postihy a prevence 

Zodpovědnost za vlastní jednání 

Nákup,držení,výroba 

drog,prodávání alkoholu 

nezletilým 

OSV- 

hodnoty, 

postoje, 

praktická 

etika 

Pochopí základní rozlišení trestního 

práva, visvětlí a pochopí rozdíly mezi 

pojmy prevence a postih, posoudí 

význam vlastního názoru na otázku 

zodpovědnosti za vlastní jednání. 

Vyjmenuje základní druhy drog, 

dokáže diskutovat o problému 

prodávání alkoholu mladistvým. 

Vytváří si povědomí o kvalitách typu 

odpovědnost,spolehlivost, 

spravedlivost. 

Př, Rv, Čj projektové 

vyučování, 

výklad, 

prezentace, 

diskuse 

leden 

 

Stát a právo Význam vnitřní a vnější ochrany 

státu 

 Je schopen kvalifikovaně hodnotit 

záměry politických stran. 

D získání a 

porovnání 
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Politická pluralita,politické 

spektrum-politické 

strany,programy 

Národnostní menšiny-

práva,charakteristika 

Právní ochrana občanů 

Zná jejich rozlišení, pochopí jejich 

základní činnost i účel. 

Dokáže definovat a vysvětlit základní 

strukturu ozbrojených složek státu. 

Pochopí základní pojmy národ  

a národnostní menšiny. 

informací, 

prezentace, 

výklad, 

skupinová 

práce 

únor 

 

 

Stát a 

hospodaření 

Hospodářská politika státu,státní 

rozpočet,národní důchod,daňový 

systém 

Sociální politika státu 

Postavení českého hospodářství 

ve světové ekonomice 

 Umí vysvětlit základní funkci trhu  

a tržní ekonomiky ve státě. 

Seznámí se se základními poznatky  

o hospodářské politice státu. 

Pochopí, proč občané platí 

daně,pozná,jak potřebným občanům 

pomáhá stát. 

D, Z, M výklad, 

referáty 

březen - 

duben 

Globální svět Mezinárodní spolupráce  

na úrovni vládních a nevládních 

organizací 

Kolektivní bezpečnost(NATO) 

Nejvýznamnější mezinárodní 

společenství a jejich orgány 

Významné planetární problémy 

Odpovědnost člověka za osud 

planety 

Lidské zásahy do přírody – 

osídlování, industrializace 

Národní a náboženská 

snášenlivost 

 Uvědomuje si důvody začleňování 

ČR do mezinárodních struktur. 

Dokáže na příkladu ČR vyložit a 

zdůvodnit podmínky členství v Radě 

Evropy a EU,jaké výhody a nevýhody 

to přináší. 

 Dokáže uvést příklady činností 

významných mezinárodních 

společenství(OSN,UNESCO,UNICEF 

atd.). 

Pochopí význam bezpečnosti státu  

pro život občanů, uvědomuje si 

potřebu členství našeho státu 

v NATO. 

D, M, Z skupinová 

práce, 

projektové 

vyučování, 

prezentace, 

výklad, 

dramatická 

výchova 

červen 

 

 

Životní 

perspektivy 

Životní aspirace 

Efektivní rozhodování 

Hodnocení vlastních dovedností, 

schopností a předpokladů 

Hledání smyslu lidského života 

OSV- 

řešení 

problémů  

a rozhodovací 

dovednosti 

Uvědomuje si existenci sociálních 

pozic a rolí, pokouší se s nimi 

vypořádat. 

Odpovědně volí životní cíle, hledá 

cesty k jejich realizaci. 

Zná cesty, jak zvládat neúspěchy  

a krize. 

Rozlišuje pojmy vandalismus  

a agresivita. 

Rv dramativcká 

výchova, 

prezentace, 

výklad, 

referáty, 

skupinová 

práce, 

sebehodnoc. 
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Uvědomuje si vliv víry a náboženství 

v životě člověka.Zamýšlí se nad 

smyslem lidského života, dokáže 

pochopit,proč má lidský život smysl 

v konání dobra nejen pro sebe,ale  

i pro ostatní. 

Získá dovednost pro řešení problémů. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika vzdělávacího předmětu fyzika 
VVV   pppřřřeeedddmmměěě tttuuu   fffyyyzzziiikkkaaa   sssiii    žžžáááccciii    ooosssvvvooojjjuuujjj ííí ,,,    pppřřřeeedddeeevvvšššííímmm   nnnaaa   zzzááákkklllaaaddděěě    pppooozzzooorrrooovvvááánnn ííí ,,,    mmměěěřřřeeennnííí    aaa   eeexxxpppeeerrriiimmmeeennntttooovvvááánnnííí ,,,    nnneeejjjdddůůůllleeežžžiii tttěěějjjšššííí    fffyyyzzziiikkkááá lllnnn ííí    pppooojjjmmmyyy,,,    vvveeelll iiiččč iiinnnyyy      

aaa   zzzááákkkooonnniii tttooosssttt iii    pppoootttřřřeeebbbnnnééé    kkk   pppooorrrooozzzuuummměěěnnn ííí    fffyyyzzziiikkkááá lllnnn ííímmm   jjjeeevvvůůůmmm   aaa   ppprrroooccceeesssůůůmmm,,,    vvvyyyssskkkyyytttuuujjj ííícccííímmm   ssseee   vvv   pppřřřííírrroooddděěě ,,,    vvv   bbběěěžžžnnnééémmm   žžžiiivvvoootttěěě    iii    vvv   ttteeeccchhhnnniiiccckkkééé    ppprrraaaxxxiii ...    PPPřřřiiissspppííívvvááá    

kkk   rrrooozzzvvvooojjj iii    rrrooozzzuuummmooovvvýýýccchhh   sssccchhhooopppnnnooossstttííí    žžžááákkkůůů ,,,    uuučččííí    žžžááákkkyyy   pppřřřeeesssnnnééémmmuuu   vvvyyyjjjaaadddřřřooovvvááánnn ííí ,,,    rrrooozzzvvvíííjjj ííí    jjjeeejjjiiiccchhh   ssspppeeeccciiifffiiiccckkkééé    zzzááájjjmmmyyy   aaa   uuuvvváááddd ííí    jjjeee   dddooo   mmmooožžžnnnooosssttt ííí    aaa   pppeeerrrssspppeeekkkttt iiivvv   

mmmooodddeeerrrnnn íííccchhh   ttteeeccchhhnnnooolllooogggiiiííí ...       

   

   

Obsahové vymezení předmětu 
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VVV   666...    rrrooočččnnníííkkkuuu   ssseee   nnnaaavvvaaazzzuuujjjeee   nnnaaa   pppřřřííírrrooodddooovvvěěědddnnnééé    pppooozzznnnaaatttkkkyyy   zzz   111...    ssstttuuupppnnněěě ,,,    OOOpppaaakkkuuujjjeee,,,   uuupppeeevvvňňňuuujjjeee   aaa   ppprrrooohhhllluuubbbuuujjjeee   ssseee   uuuččč iiivvvooo   ooo   tttěěě llleeessseeeccchhh   aaa   lllááá tttkkkáááccchhh,,,    mmmaaagggnnneeettt iiisssmmmuuu      

aaa   eeellleeekkktttrrriiiccckkkýýýccchhh   ooobbbvvvooodddeeeccchhh...NNNooovvvěěě    ssseee   žžžáááccciii    ssseeezzznnnaaammmuuujjj ííí    sss   eeellleeekkktttrrriiiccckkkýýýmmmiii    vvvlllaaassstttnnnooossstttmmmiii    lllááá ttteeekkk   aaa   zzzááákkklllaaadddnnn ííímmmiii    fffyyyzzziiikkkááá lllnnn ííímmmiii    vvveeelll iiiččč iiinnnaaammmiii    aaa   jjjeeejjj iiiccchhh   mmměěěřřřeeennn ííímmm...    

VVV   777...    rrrooočččnnníííkkkuuu   ssseee   zzznnnaaalllooossstttiii    žžžááákkkůůů    rrrooozzzššš iiiřřřuuujjj ííí    ooo   pppooohhhyyybbbyyy   aaa   vvvzzzááá jjjeeemmmnnnééé    sssiii lllooovvvééé    pppůůůsssooobbbeeennn ííí    tttěěěllleeesss...    DDDááá llleee   pppooozzznnnááávvvaaajjj ííí    mmmeeeccchhhaaannniiiccckkkééé    vvvlllaaassstttnnnooossstttiii    kkkaaapppaaallliiinnn   aaa   ppplllyyynnnůůů       

aaa   zzzááákkklllaaadddyyy   ooopppttt iiikkkyyy...    

VVV   888...    rrrooočččnnníííkkkuuu   ssseee   ssseeetttkkkááávvvaaajjj ííí    sss   dddaaalllšššííímmmiii    fffyyyzzziiikkkááá lllnnn ííímmmiii    vvveeelll iiiččč iiinnnaaammmiii    ppprrráááccceee,,,    vvvýýýkkkooonnn   aaa   eeennneeerrrgggiiieee   aaa   rrrooozzzšššííířřř ííí    sssiii    sssvvvééé    vvvěěědddooommmooosssttt iii    ooo   eeellleeekkktttrrriiiccckkkééémmm   ppprrrooouuuddduuu,,,    

ttteeepppeeelllnnnýýýccchhh      

aaa   zzzvvvuuukkkooovvvýýýccchhh   jjjeeevvveeeccchhh...   

VVV   999...    rrrooočččnnníííkkkuuu   jjjeee   uuuččč iiivvvooo   rrrooozzzvvvrrržžžeeennnooo   nnnaaa   tttééémmmaaattt iiiccckkkééé    ccceeelllkkkyyy   eeellleeekkktttrrrooommmaaagggnnneeettt iiiccckkkééé    jjjeeevvvyyy,,,    aaatttooommmyyy   aaa   zzzááářřřeeennn ííí ,,,    jjjaaadddeeerrrnnnááá    eeennneeerrrgggiiieee   aaa   vvveeesssmmmííírrr ...    ZZZaaavvvrrršššeeennnooo   tttééémmmaaattteeemmm   

   „„„kkkaaammm   sssmmměěěřřřuuujjjeee   fffyyyzzziiikkkaaa???“““ ...  

 

 

ČČČaaasssooovvvééé   aaa   ooorrrgggaaannniiizzzaaačččnnnííí   vvvyyymmmeeezzzeeennnííí   pppřřřeeedddmmměěětttuuu   
Fyzika je vyučována v 6. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací a v 7.-9. ročníku po jedné hodině týdně...    

 

 

VVVýýýccchhhooovvvnnnééé   aaa   vvvzzzddděěělllááávvvaaacccííí   ssstttrrraaattteeegggiiieee   
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

1.Kompetence k učení 

- práce s textem (učebnicemi, pracovními listy, odbornou a populárně vědeckou literaturou, časopisy) 

- projektové vyučování 

- skupinová práce 

- vypracovávání referátů, laboratorní práce 

- práce s počítačem, Internet 

 
2.Kompetence k řešení problému 

- pozorování, rozhovor, řízená diskuze 

- demonstrační a frontální pokusy 

- problémové vyučování 

- metoda analýzy a syntézy 

- skupinová práce 

 
3.Kompetence komunikativní 

- diskuse 

- řešení výukových problémů 
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- aplikace znalostí 

- prezentace výsledků vlastní práce 

- pojmenovávání jevů, problémů 

- hodnocení a sebehodnocení 

- používání terminologie 

 
4.Kompetence sociální a personální 

- skupinová práce (dělba rolí při práci) 

- laboratorní práce 

- výukové programy na videu 
 
5:Kompetence občanské 

- výchova k zodpovědnosti za životní prostředí (sběr papíru, třídění odpadu, úklid okolí školy) 

- výchova k uvědomování si negativních dopadů některých objevů 

- nácvik první pomoci 

- nácvik k chování v krizových situacích 

 
6.Kompetence pracovní 

- samostatnost při práci 

- spolupráce ve skupině 

- příprava a prezentace pokusů 

- výchova k zodpovědnosti 

- seznámení a dodržování bezpečnosti práce 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT :  FYZIKA -  6. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová Očekávané výstupy Mezipředmětové Poznámky 
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témata vztahy 

září 

 

 

 

Těleso a látka Co nás obklopuje? 

 

 

Vlastnosti látek 

 

 

Skupenství látek 

 

Atomy a molekuly 

 

Pohyb částic 

 

 

 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Získává představu o tělesu 

Osvojí si poznatek, že těleso 

je složeno z látky. 

Experimentálně dokáže určit, 

že různé látky mají různé 

vlastnosti. 

Dokáže o každé látce říci,  

zda je pevná, kapalná či 

plynná. 

Vytváří si názor na složení 

hmoty. 

Seznámí se s projevy pohybu 

– s Brownovým pohybem  

a difúzí. 

Osvojí si smyslové vnímání. 

Př 

 

práce  

se soupravami, 

demonstrační 

a frontální 

pokusy 

říjen – 

listopad 

 

 

 

Fyzikální veličina 

 

 

 

 

Délka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost těles 

Pojem a charakterizující znaky 

 

 

 

 

Rozměr těles 

Jednotky délky 

 

Měření délky 

 

 

Přesnost a chyby měření 

 

 

 

Pojem 

Jednotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umí rozeznat, co je a není 

veličina. 

Zná tři základní 

charakterizující znaky 

(značka, jednotka, měřidlo). 

Naučí se odhadovat rozměry 

 i vzdálenosti a přepočítávat 

údaje v různých jednotkách. 

Pozná základní měřidla, 

jejich přesnost a zásady jejich 

používání. 

Pochopí, že každé měření má 

omezenou přesnost. 

Umí vypočítat aritmetický 

průměr. 

Poznává veličinu popisující 

množství látky v tělese. 

Naučí se odhadovat 

hmotnosti těles a převádět 

údaje v různých jednotkách. 

M, Z,  Př, Tv  

 

 

 

 

referáty, 

internet, 

skupinová 

práce 

s různými 

druhy měřidel, 

LP – určení 

hmotnosti 

tělesa 
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Měření hmotnosti OSV –

sebepoznání a 

sebepojetí 

Seznámí se s několika druhy 

vah. 

Naučí se určovat hmotnost 

různých těles. 

Snaží se o sebeovládání  

při cvičení dovedností. 

prosinec 

 

 

Objem těles Pojem 

Jednotky 

 

 

Měření objemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámí se s jednotkami 

objemu a naučí se objemy 

v těchto jednotkách 

přepočítávat. 

Naučí se používat odměrné 

nádoby a válce jak k měření 

objemu kapalin, tak  

i pevných a plynných těles. 

M, Př 

 

 

skupinová 

práce – měření 

objemu těles 

leden – 

únor 

 

 

Hustota  Pojem 

Jednotky 

 

 

 

 

Výpočet hustoty 

Výpočet hmotnosti 

OSV –  

kreativita 

Naváže na znalosti, které 

získal v prvouce. 

Pozná dvě jednotky a osvojí 

si převádění údajů.  

Naučí se pracovat 

s tabulkami. 

Řeší jednoduché příklady 

z praxe. 

Umí dotáhnout nápady  

do reality 

M  práce s MFT, 

referáty, 

LP – určení 

hustoty pevné 

látky 

 

březen 

 

 

Roztažnost těles 

 

 

Teplota 

Objemová a délková roztažnost 

 

 

Pojem 

Jednotky 

 

 

Měření teploty 

EV – vztah 

člověka k 

přírodě 

Dovede jmenovat příklady 

z praxe, ve kterých se 

projevuje roztažnost. 

Osvojí si poznatek, že teplota 

souvisí s pohybem atomů. 

Pochopí konstrukci Celsiovy 

stupnice. 

Pochopí konstrukci 

základních teploměrů 

(kapalinových  

a bimetalových). 

Naučí se měřit teplotu. 

Z, Př, M  referáty, 

video, 

internet, 

LP – měření 

teploty vody 
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Zopakuje si grafické 

zaznamenávání průběhu 

teploty. 

Uvědomuje si, že oteplování 

Země je důsledek spalování 

fosilních paliv. 

duben 

 

 

Elektrické 

vlastnosti látek 

Elektrování třením 

 

 

Dva druhy elektrického náboje 

 

 

Model atomu 

 

Elektroskop 

 

Elektrické vodiče a nevodiče 

 

 

Elektrické pole 

 Na pokusech pozná,  

že elektrické síly mohou být 

přitažlivé i odpudivé. 

Vytvoří si představu  

o dvojakosti elektrického 

náboje. 

Pozná strukturu atomu  

a pochopí podstatu 

elektrování. 

Naučí se s přístrojem 

pracovat. 

Pozná jednu 

z nejdůležitějších vlastností 

látky – elektrickou vodivost.  

Pozná, že elektrické pole se 

projevuje silovým působením 

na všechna tělesa. 

Ch, D  video- 

elektrostatika, 

frontální  

a demonstrač- 

ní pokusy 

 

 

květen – 

červen 

 

 

Elektrický obvod Elektrický proud a elektrické napětí 

 

Elektrické spotřebiče 

 

 

Elektrický obvod a jeho schéma 

 

 

 

 

Bezpečnost při práci s elektřinou 

OSV – řešení 

prolémů  

a rozhodovací 

dovednosti 

Naučí se používat pojmy 

elektrický proud a napětí. 

Naučí se na příkladech  

ze života ukázat, jaké jsou 

účinky elektrického proudu. 

Pochopí, jaké podmínky musí 

být splněny, aby obvodem 

procházel elektrický proud. 

Bude umět používat základní 

schématické značky. 

Seznámí se s hlavními 

zásadami bezpečného 

zacházení s elektrickými 

Př, Hv 

 

video – el. 

proud 

v pevných 

látkách, 

práce  

se soupravami 

MFT, 

nácvik první 

pomoci 
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spotřebiči. 

Umí poskytnout první pomoc 

při úrazu elektřinou, zná 

ochranu před bleskem. 

 

 

PŘEDMĚT :  FYZIKA -  7. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září – říjen 

 

 

Pohyb tělesa Klid a pohyb tělesa 

 

 

Pojmy: dráha, čas, rychlost 

Jednotky 

 

 

 

 

 

Druhy pohybu 

 

Výpočet pohybu 

Průměrná rychlost 

OSV –

seberegulace  

a sebeorganizace 

Rozpozná, zda je těleso 

v klidu nebo v pohybu vůči 

jiným tělesům. 

Rozšíří si poznatky o čase. 

Získá praxi v převádění 

jednotek času. 

Seznámí se s funkcí stopek 

Pozná běžné jednotky 

rychlosti a naučí se je 

převádět. 

Dokáže určit, zda je pohyb 

rovnoměrný či 

nerovnoměrný. 

Pochopí vzájemný vztah mezi 

dráhou, rychlostí a časem.. 

Umí sestrojit graf závislosti 

dráhy na čase a odečítat 

z něho potřebné hodnoty. 

Osvojí si řešení problémů.. 

Z, Ov, Tv, M  

 

 

video – 

mechanika 

pevných 

těles1, 

referáty, 

internet, 

technické 

časopisy 

LP – určení 

průměrné 

rychlosti tělesa 

listopad 

 

 

Síla 

Skládání sil 

Pojem  

 

 

Jednotky 

 

OSV –  

sebepoznání  

a sebepojetí 

Ujasní si, že síla může 

působit při dotyku i na dálku. 

Určí druhy sil. 

Získá představu o velikosti 

jednotky síly. 

Tv, Z , M  

M – tečny a 

těžiště 

video – 

mechanika 

pevných 

těles2, 

skupinová 
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Grafické znázornění 

 

Gravitační síla 

 

 

Skládání sil (rovnováha) 

 

 

Těžiště tělesa  

Umí změřit sílu siloměrem. 

Pozná účinky síly. 

Pochopí, proč se síla graficky 

znázorňuje. 

S porozuměním používá 

vztah mezi gravitační silou  

a hmotností. 

Určí graficky i výpočtem 

výslednici dvou sil 

působících na těleso. 

Určí experimentálně těžiště 

tělesa. 

Osvojí si cvičením dovednosti 

(sebepoznávání). 

práce  

se soupravami  

prosinec 

 

 

Posuvné účinky 

síly 

Pohybové zákony 

I. Newton 

Zákon setrvačnosti 

Zákon akce a reakce 

 Pomocí Newtonových 

zákonů umí objasnit či 

předpovědět změny pohybů 

těles. 

D  referáty 

práce s 

encyklopedie

mi 

leden 

 

 

Otáčivé účinky 

síly 

Páky 

Moment síly 

Rovnovážná poloha 

Kladky – pevná, volná, kladkostroj 

OSV –  

kreativita 

Umí objasnit funkci páky  

a kladky v různých 

technických zařízeních. 

Řeší praktické úlohy. 

Umí dotáhnout nápady  

do reality. 

D  

 

 

problémové 

vyučování, 

LP – 

rovnovážná 

poloha páky 

únor 

 

 

Deformační 

účinky síly 

Tlak 

Pascal 

Tlaková síla 

Síla třecí 

Tření smykové, valivé a klidová 

třecí síla 

 Umí vyjádřit tlak ve zvolené 

jednotce. 

Používá s porozuměním 

vztah pro tlak a tlakovou sílu 

při řešení problémů a úloh. 

Řeší praktické úlohy na tření. 

M  video – 

mechanika 

kapalin 1, 

skupinová 

práce 

březen 

 

 

Mechanické 

vlastnosti kapalin 

Hydrostatický tlak 

Tlaková síla v kapalině 

 

 

Pascalův zákon 

 

EV – ekosystémy 

(vodní zdroje) 

Umí objasnit vznik 

hydrostatického tlaku  

a předpovědět jeho vliv  

na těleso. 

Používá vztah  

pro hydrostatický tlak  

M  video – 

mechanika 

kapalin 1, 

referáty, 

video – 

mechanika 
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Hydraulická zařízení 

 

Vztlaková síla 

Archimédův zákon 

Plování těles 

a Pascalův zákon. 

Řeší praktické úlohy  

na hydrostatiku. 

Umí předpovědět, zda se 

těleso budu v tekutině 

potápět, vznášet nebo plovat. 

Zná lidské aktivity spojené 

s vodním hospodářstvím. 

kapalin 2, 

LP – 

podmínky 

plování těles 

 

duben 

 

 

Mechanické 

vlastnosti plynů 

Atmosférický tlak 

Torricelliho pokus 

Manometr, výškoměr, aneroid, 

tlakoměr 

Tlak plynu v uzavřené nádobě 

(přetlak, podtlak, normální tlak) 

EV – základní 

podmínky života 

(ovzduší) 

Pokusem prokáže 

atmosférický tlak. 

Měří tlak. 

 

Řeší praktické úlohy na tlak 

plynu. 

Zná problémy ovzduší jako 

výsledek chybných zásahů 

člověka a poznává možnosti 

k nápravě. 

Z  video – 

mechanika 

plynů 1, 2, 

referáty 

květen - 

červen 

 

Světelné jevy Zdroje světla 

Šíření světla, světelný paprsek 

Stín Měsíce a Slunce 

 

Rychlost světla 

 

 

Odraz světla 

Rovinné a kulové zrcadlo 

 

Lom světla 

Spojka a rozptylka 

Optický hranol 

Optické spektrum 

OSV –  

rozvoj schopností 

poznávání 

Umí objasnit vznik stínu  

a vznik zatmění Slunce  

a Měsíce. 

Ví, že rychlost světla je 

konečná a největší ve vakuu. 

Řeší příklady z praxe. 

Řeší praktické úlohy  

se zrcadly. 

Určí pokusně ohnisko. 

Umí objasnit krátkozrakost  

a dalekozrakost oka a způsob 

jejich odstraňování brýlemi. 

Dokáže pokusem barevný 

rozklad světla. 

Cvičí si smyslové vnímání. 

Z, D, Př, Vv  referáty, 

skupinová 

práce  

se soupravami 
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PŘEDMĚT :  FYZIKA - 8. ročník  
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Co jsme se naučili 

v 7. roč. 

Zákl. pojmy-veličiny jednotky 

Vzorce  

Užití v praxi 

    

říjen Energie Mechan. Práce 

Joule 

Výkon – Watt  

Účinnost 

Formy energie – informativně 

Pojmy - energie pohybová, 

polohová 

 Chápe pojmy nových 

jednotek –joule a watty, 

jejich převody. 

Řeší prak. úlohy na práci 

a na výkon. 

Chápe procesy přeměny 

energie a využívá 

poznatky o Ek a Ep. 

Ch prakt. cvičení, 

využitím  P=F.v 

si mohou žáci ověřit 

svůj výkon 

A)šplh 4 m, čas 

B)vyběhnu do 1. 

patra, čas 

LP 

říjen-

listopad 

Energie tepelná Vnitřní energie tělesa a její 

změny –zahříváni těles 

Teplo, tepelná měrná kapacita 

Výpočet tepla přijatého, 

odevzdaného 

Tepelná výměna 

-proudění 

-záření 

Zdroje tepla-obnovitelné 

EV – základní 

podmínky 

života, 

energie (zdroje, 

spotřeba, 

úspora) 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Chápe a umí vysvětlit 

energet. změny při 

pohybu částic tělesa. 

Chápe pojem „c“. 

Umí se orientovat ve fyz. 

tabulkách. 

Řeší prakt. úl. výpočtu 

tepla. 

Zná zdroje tep. energie  

a chápe, který je 

úspornější. 

Má představu o spotřebě 

M, Z  video- Termika I., 

celoroční statistika- 

čerpání tepelné 

energie ve škole (viz. 

finanční rozpočet 

školy) 
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energie v domácnosti  

a ve škole. 

Chápe svou zodpovědnost 

a potřebu podílet se  

na úsporách energie. 

prosinec 

 

Přeměny skupenství Skupenství l.  

Tání, tuhnutí 

Teplota tání, teplota varu, var, 

skupenské teplo varu 

Vypařování, kaplnění 

Sublimace, desublimace 

EV – základní 

podmínky 

života 

ovzduší 

Umí vysvětlit všechny 

změny skupenství. 

Umí hledat příslušné 

údaje v tab. a použít je  

při výpočtech. 

Řeší prakt. úlohy na 

změny skupenství látek. 

Uvědomuje si význam 

čistého ovzduší pro život 

na Zemi. 

Ch, Př video Termika II., 

rozšiřující učivo 

,,výhřevnost“, 

funkce výparníků  

u ledniček  

a ,,mrazáků“, 

LP- výměna tepla 

tepelné motory, 

spalovací motory 

leden 

 

Elektrostatika Elektrické náboje 

Elektrování těles 

a) třením,dotykem těles 

b) elektrostatická indukce  

el. pole  

Polarizování izolantu 

 Umí vysvětlit elektrování 

těles na základě pohybu 

elektronů. 

Umí pokusem zjistit  

el. náboj v tělese. 

 

D  video- Elektrostatika, 

skupinová práce 

únor Jednoduchý 

elektrický obvod 

Pravidla sestavování el. obvodu 

Pojmy: spotřebič, spínač, zdroj 

el. napětí  

Elektrotechn. značky  

Zdroje napětí 

Stejnosměrný proud 

 Umí sestavit el. obvod. 

Umí zakreslit. 

 

Zná značky el. prvků. 

Zná zdroje napětí. 

D  práce se soupravami,  

práce s usměrňovači, 

zmechanizovat zásady 

sestavování  

el. obvodů 

únor-

březen 

Intenzita 

elektrického proudu  

Obvod – zapojení spotřebičů  ,, 

za sebou “ seriově 

El. proud, ampér; ampérmetr  

Měření el. proudu  

Izolanty  

Pojistky 

OSV –  

seberegulace  

a 

sebeorganizace 

Umí sestavit seriové 

zapojení spotřebičů.  

Zná převod jednotek 

proudu. 

Umí správně zapojit 

ampérmetr.  

Zná princip a druhy 

tavných pojistek. 

Snaží se o sebeovládání 

 problémové 

vyučování, 

 skupinová práce  

se soupravami 
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při cvičení dovedností. 

březen Větvený elektrický 

obvod 

Zapojení spotřebičů vedle sebe 

– paralelně. 

Měření napětí – seznámení 

s voltmetrem 

Voltův článek 

Kombinované obvody 

Lab. práce 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

Umí sestavit paralelní 

zapojení, nakreslit 

schéma.. 

Umí dle schéma sestavit 

různé kombinované 

obvody. 

Umí připravit a zapojit 

voltmetr. 

Vyčíst napětí. 

Osvojí si řešení problémů 

 

 problémové 

vyučování, 

práce se soupravami 

(frontální  

a demonstrační 

pokusy), 

LP - obvody 

 

březen-

duben 

Ohmův zákon Odpor – pojem a typy – stálý 

nebo proměnný  

Funkce reostatu – jako děliče 

napětí 

Ohmův zákon 

Výpočty 

Řazení odporu v nevětveném 

obvodu  

Výpočty 

 Chápe závislost  

na parametrech vodiče. 

Umí z naměřených 

hodnot vypočítat U, I, R . 

Umí zapojit proměnný 

odpor jako reostat i jako 

dělič napětí. 

Zvládá výpočty R, U  a I 

v řazení odporů sériově. 

M  ohmetr- pouze 

informativně využít 

digitální měřič 

květen Ohmův zákon ve 

větveném obvodu 

 

 

 

 

 

Práce a výkon 

elektrického proudu 

Řazení odporů paralelně 

Zákony pro větvený obvod 

Výpočty 

a)   R 

b)   I1 ; I2; U1; U2; I; U 

Příklady v praxi LP 

 

Vyvození pojmů: práce, výkon, 

příkon, spotřeba el. proudu 

Elektroměr 

Účinnost 

Vztah mezi prací elektrického 

proudu a přeměnou na tepelnou 

energii 

Výpočty 

EV – základní 

podmínky 

života 

EV – lidské 

aktivity 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

Zná zákonité vztahy R, I, 

U  ve větveném obvodu. 

Umí vypočítat jednotl. 

veličiny. 

Řeší prakti. příklady 

kombinovaných  

el. obvodů. 

Chápe rozdíl jednotlivých 

pojmů. 

Umí řešit př. z praxe. 

Umí vypočítat spotřebu 

el. energie. 

Umí využít výpočtů 

k výpočtu tepla. 

Zná zdroje elektrické 

M, Rv, Ov  

 

 

problémy- 

proč při zapojení více 

spotř. na 1 zásuvku 

vypadne jistič, 

LP – řazení rezistorů 

spotřeba elektrické 

energie v jedné třídě, 

v celé škole – viz, 

finanční rozpočet 

školy 
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energie v okrese 

Chápe význam a výhody 

a její využití 

Chápe svůj podíl 

zodpovědnosti  

na úsporách elektrické 

energie 

červen 

 

Akustika Zvuk 

Zdroje, rychlost 

 Šíření zvuku v látkách.  

Tón: výška, barva, hlasitost 

Rezonance 

Odraz, ozvěna práh slyšitosti 

Hygiena hluku 

EV – lidské 

aktivity 

Chápe vztahy  

mezi kmitočtem a výškou 

tónu. 

Zná pravidla ochrany 

proti hluku. 

Uvědomuje si negativní 

vliv hluk na životní 

prostředí 

Hv, Př, Ov, Rv  video- akustika, 

referáty 

 

 

PŘEDMĚT :  FYZIKA -  9. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

Co jsme se naučili v 8. 

ročníku 

Základní pojmy veličin, vzorce 

Užití v praxi 

    

říjen Elektromagnetické jevy Magnet. pole cívky s proudem 

Elektromagnet 

Užití elektromagnetu 

Elektromagnet. indukce 

Dynamo 

Alternátor 

OSV – 

rozvoj 

schopností 

poznávání 

Řeší úlohy 

elektromagnetu 

formou pokusů. 

Zná pojmy: kotva, rotor, 

stator komutátor, 

kolektor. 

Zná princip dynama- 

výroba proudu, 

stejnosměrného. 

Ví, kde se stejnosměrný 

proud používá. 

D, Ov veškeré pokusy 

za pomoci 

souprav, 

skupina = žáci 

v lavici. 

vyvozování. 

experimentem 

LP – elektrická 

indukce 
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Osvojí si cvičení 

dovedností. 

listopad 

 

Střídavý proud Vznik 

Zobrazení-Sinusoida- pojmy: 

délka vlny, kmit, frekvence, 

perioda 

Jednotka-1Hz 

 

Parametry stříd. proudu v naší el. 

síti 

 Ovládá pojmy, zobrazení 

stříd.  proudu. 

Zná princip vzniku stříd. 

proudu. 

Zná hodnotu efektivního 

napětí. 

Zná parametry stříd. 

proudu   naší sítě. 

M  referáty, 

internet 

listopad Elektromotory Elektromotory na stejnosměrný 

proud 

Elektromotory  na střídavý proud 

Užití elektromotorů v praxi 

OSV –  

seberegula- 

ce a sebeor- 

ganizace 

Zná princip obou typů 

elektromotorů. 

Zná použití v domácnosti, 

v průmyslu, v dopravě. 

Umí modelovat 

elektromotor ze soupr. 

SET. 

Cvičí se v seberegulaci. 

 třífázový proud-

rozšíř. uč. 

prosinec Transformátor a rozvod 

elektrického proudu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Části transformátoru.  

Princip  

Transformační poměr 

Transformace nahoru a dolu. 

Vztah mezi transf. U a I 

Výpočty 

Užití transf. 

Transformace od elektrárny ke 

spotřebiteli 

 

 

 

EV – vztah 

člověka 

k přírodě, 

problemati-

ka hledání 

nových 

zdrojů 

OSV –  

řešení 

problémů  

a 

rozhodova- 

Umí sestavit 

transformátor a zapojit  

na požadovanou 

transformaci. 

Umí vypočítat U, I, počet 

závitů. 

Zná využití 

transformátoru 

Zná rozvod el. energie. 

Zná základní pravidla  

při práci s el. spotřebiči. 

Seznámí se s ekologicky 

M, Př, Ch  rozšiřující 

učivo- 

naše elektrárna 

na Labi 

v Nymburce 

veškeré 

parametry, 

LP-výkon el. pr., 

účinnost vařiče, 

video- 

články ABC 

nácvik první 
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Elektrický proud 

 

 

 

 

Elektrický proud v kapalinách 

Elektrický proud v plynech 

cí doved- 

nosti 

výhodnými zdroji výroby 

el. proudu. 

Zná první pomoc  

při úrazu el. proudem. 

Umí vysvětlit pohyb 

částic ve vodičích. 

pomoci 

leden 

 

Polovodiče Polovodič typu P-N 

Přechod 

Usměrnovač 

Polovodičová dioda 

Užití 

 Chápe propustnost 

polovodiče. 

Umí zapojit polovodič. 

diodu. 

Ch obvody 

s polovodičovou 

diodou, 

LP 

únor 

 

Světelné jevy Návaznost na optiku ze 7. 

ročníku Zobraz. čočkou 

Optické př: mikroskop, 

dalekohledy, triedr, fotoaparát 

Světlo jako element vlnění 

 Zná zobrazování 

čočkami. 

Zná principy utváření 

obrazů u optických 

přístrojů. 

Umí pracovat  

s mikroskopem. 

Ověří si zobrazování 

čočkami, optické 

přístroje. 

Př, D  

 

veškeré pokusy 

se soupravami  

„ Mladý optik “ 

LP 

březen-

duben 

 

 

Vesmír Sluneční soustava 

Planety, hvězdy, vesmírná tělesa, 

denní pohyb, souhvězdí, černá 

díra, červený obr, trpaslík, 

supernova, světelný rok, galaxie 

EV – lidské 

aktivity 

Ekosystémy 

Zná sluneční soustavu  

a základní údaje o Slunci, 

Zemi a Měsíci. 

Zná rozdíly: hvězda, 

planeta, kometa, meteor. 

Zná vel. svět. roku. 

Zná známá souhvězdí. 

Chápe výzkum vesmíru 

jako nutnost pro budoucí 

život naší planety. Má 

přehled o historii 

dobývání kosmu a zná 

podíl našeho státu 

v rámci „Interkosmos“ 

Z  využít – 

pozorování 

noční oblohy – 

dalekohled 

ZŠ Komen., 

referáty 

a) historie 

dobývaní kosmu 

b) Procházka  

po měsíci 

c) náš 1. 

kosmonaut, 

znalosti 

z planetária, 

referáty 
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duben-

květen 

 

Jaderná energie Atom štěpení jader 

 Záření řetězové reakce 

Jader. syntéza 

Využití 

Zneužití 

Řízená at. reakce 

EV – vztah 

člověka 

k přírodě 

Zdroje 

energie 

Zná princip vzniku 

radioaktivity. 

Zná využití řízené štěpné 

reakce v jader. elektrárně. 

Zná ochranu  

proti radioakt. záření. 

Zná význam atomových 

elektráren pro zásobování 

světa energií. 

Zná problémy související 

s likvidací jaderného 

odpadu. 

Ch, Z  referáty- 

Hirošima 

Nagasaki 

 

červen 

 

Meteorologie Počasí, podnebí 

Meteorol. sledované prvky 

Tlak, výše, níže 

Skleníkový efekt 

Meteorolog. mapy 

EV – 

základní 

podmínky 

života, 

problémy 

ovzduší 

Zná základní údaje  

pro čtení z mapy. 

Zná příčiny škodlivých 

účinků a možnosti 

k nápravě. 

Př, Z  referáty, 

internet 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu přírodopis a jeho aplikace 
Vzdělávací předmět Přírodopis je oborem pro 6. – 9. ročník. Žákům poskytuje přehled o rozmanitostech české i cizokrajné přírody, jejich živých i 

neživých složek, seznamuje je s jednotlivými přístupy a metodami k jejímu poznávání a ochraně. Učí chápat přírodu celistvě, v souvislostech a 

porozumět přírodním zákonitostem. Člověka představuje jako součást přírody. Posiluje pozitivní postoje k sobě samému, svému tělu a zdraví, 

jakož i k okolnímu životnímu prostředí. 

 

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu přírodopis a jeho aplikace je rozdělen  na jednotlivé tématické okruhy: 

V 6. -  9. ročníku vyučujeme vzdělávací obor Přírodopis samostatně.  

V 6. – 7. ročníku navazujeme na přírodovědné poznatky z 1. stupně. Nejprve zkoumáme českou přírodu a krajinu. Poznáváme rozmanitosti 

jednotlivých ekosystémů, jak přirozených, tak těch které ovlivňuje a utváří člověk. Zaměřujeme se na konkrétní rostliny, živočichy a houby, které 

nás obklopují, snažíme se porozumět jejich způsobu života, významu na této planetě. Učíme se, jak je chránit v jejich prostředí a využít je ke 

svému prospěchu. 

Na praktické poznání přírody navazujeme v druhém pololetí sedmého ročníku odlišným přístupem. Organismy, které jsme poznali v předchozích 

letech, řadíme do biologického systému, zkoumáme podrobnější stavbu a funkci jejich těla. Poznáme rovněž jejich příbuzné z jiných kontinentů. 

Snažíme se porozumět přírodním zákonitostem a souvislostem. 

V 8. ročníku v přírodopisu je předmětem našeho zájmu lidské tělo, jeho stavba a funkce, jakož i vývoj v jednotlivých etapách života  

a zákonitosti dědičnosti. Nedělitelnou součástí je zdraví lidského organismu, které chápeme jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. 

Poznáváme jednotlivé aspekty, které zdraví ovlivňují – styl života, kvalitu mezilidských vztahů, kvalitu životního prostředí, patogenní organismy 

(viry a bakterie) atd. Snažíme se rozvíjet u žáků pozitivní vztah k vlastnímu zdraví i zdraví druhých. Učíme žáky aplikovat předlékařskou první 

pomoc a obstát při setkání s návykovými látkami i jinými rizikovými faktory. 

V 9. ročníku poznáváme neživé části přírody – horniny a nerosty, zákonitosti jejich vznik a význam pro člověka. Zkoumáme podmínky  

a okolnosti vzniku a vývoje života na planetě, a to nejen v historické minulosti, ale i současnosti a budoucnosti – zabýváme se globálními 

problémy, jejich příčinami a důsledky. Učíme se pracovat s důležitými a seriozními zdroji přírodovědných informací u nás i ve světě. 

 

Časové a organizačními vymezení 
V 6. a 7. ročníku vyučujeme předmět Přírodopis s 2hodinovou týdenní dotací, v 8.ročníku s 1hodinouvou týdenní dotací a 9. ročníku s 2hodinouvou týdenní  

dotací.  

Klasickou vyučovací hodinu se snažíme nahrazovat praktickým cvičeními, laboratorními pracemi, exkurzemi a terénními pracemi. Výuka probíhá 

v 90-ti minutových blocích. Některá témata komponujeme jako projekty s vyšší časovou náročností. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

1. Kompetence k učení  
- rozvíjení prací s různými informačními zdroji (knihy, učebnice, noviny, časopisy, nástěnné obrazy, internet, …) 

- snaha rozpoznat a posoudit seriózní a objektivní zdroje 

- práce žáků samostatně nebo ve skupinách 

- vyhledávání a rozlišení nejpodstatnější informace či údaje zadané učitelem 

- zpracování referátů, posterů či vyplňování tématických pracovních listů na základě získaných informací  

 

2. Kompetence k řešení problémů  
- využívání vlastních pozitivních i negativních zkušeností při řešení problémů 

- učíme žáka odhadnout své možnosti a síly při řešení různé obtížnosti úkolů  

- řešení teoretických i praktických úkolů žáky samostatně či ve dvojících a skupinách 

- přebírají zodpovědnost za svůj díl práce. Pracovní motivace je zvyšována podílením se žáků na výběru úkolu 

- vedení k samostatnému pozorování jevů, jejich vyhodnocování a vyvozování praktických závěrů 

 

3. Komunikativní kompetence  
- rozvíjení prostřednictvím diskusí, dialogu, anket, jakož i při tvorbě plakátů 

- dávání žákovi dostatečný prostor k vyjádření vlastního názoru 

- důraz na rozvíjení komunikativních dovedností (asertivní chování) 

- umění naslouchání a kompromisu 

 
4. Kompetence sociální a personální 

- rozvíjení především v situačních a simulačních hrách a diskuzí 

- skupinové práce 

- hájí a prosazují svůj názor 

- učení vidět daný problém z více úhlů 

- navozování modelových situacích v uplatnění vědomostí a dovedností v praktickém životě 

 

5. Kompetence občanské 

- samostatnost při práci, spolupráce ve skupinách- snaha vést žáky k zodpovědnosti za své zdraví a zdravé životní prostředí 
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- komunikace s veřejnými institucemi činnými v přírodovědné oblasti 

- výchova k uvědomování si negativních dopadů některých objevů 

- diskuse 

 

6. Kompetence pracovní 

 

- sestavování jednotlivých modelů 

- práce se základními optickými pomůckami – mikroskopem 

- zacházení s živým biologickým materiálem 

- seznamování a dodržení bezpečnosti práci 

- hodnocení, sebehodnocení 

- rozvíjení při laboratorních a terénních prací a praktických cvičení 

 

 

 

  

PŘEDMĚT: PŘÍRODOPIS - 6. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

Planeta Země  

a vznik života  

na Zemi 

Život na Zemi 

Úvod, vstupní motivační 

dvoustrana 

Planeta Země 

Vznik života na Zemi 

Projevy života 

Podmínky života; Rozmanitost 

přírody 

Vztahy mezi organismy 

 Zná postavení Země  

ve vesmíru, pozná některé 

teorie o jejím vzniku 

 a vzniku života na ní, umí 

popsat stavbu zemského 

tělesa. 

Pochopí projevy života 

organismů jako celek.  

Pochopí, že bez vody, 

živin, kyslíku a slunečního 

záření by nebyl život na 

Zemi možný.   

Pochopí potravní vztahy 

Z, D 

 

 

 

 

projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 
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mezi organismy a také 

okolnost, že člověk je též 

součástí těchto vztahů. 

Porozumí potravnímu 

řetězci a potravní 

pyramidě, umí sestavit 

potravní řetězec. 

říjen 

 

 

 

Základní 

struktura života 

Jak zkoumáme přírodu; 

Mikroskop 

Buňka – základní stavební 

jednotka 

Rostlinná a živočišná buňka – 

srovnání 

Jedno – a mnohobuněčné 

organismy 

Soustava organizmů 

Viry – „život“ bez buňky 

1. laboratorní práce 

 

 Pochopí poznávání přírody 

člověkem jako proces, 

který má velký praktický 

význam.  

Umí rozlišit základní 

metody zkoumání přírody. 

Zná přístroje sloužící 

k poznání přírody. 

Umí používat mikroskop  

a zhotovovat 

mikroskopické preparáty. 

Pochopí, že život je vázán  

na buňku – elementární 

živý útvar. 

Umí popsat její stavbu  

a uvědomí si shodné i 

rozdílné znaky 

jednotlivých typů buněk. 

Umí zařadit příklady částí 

těl organismů k příslušným 

hierarchicky uspořádaným 

skupinám živých soustav  

a naopak. 

Pochopí význam třídění 

organizmů do systému  

a jejich pojmenování podle 

principů mezinárodního  

i národního odborného 

názvosloví. 

 práce 

s textem, 

projektové 

vyučování 
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Zná základní systematické 

skupiny a umí do nich 

(zjednodušeně) zařazovat 

organismy. 

Pochopí, že viry jsou 

biologické struktury  

bez vlastního metabolismu, 

které se množí „na účet“ 

hostitelské buňky. 

Zná choroby virového 

původu a způsoby ochrany 

před virovými nákazami. 

listopad 

 

 

 

Přehled 

organismů 

Bakterie – nejstarší obyvatelé 

Země 

Sinice – modrozelené organismy 

Houby – rostliny nebo 

živočichové? 

Lišejníky – průkopníci života 

 Pochopí, že bakterie jsou 

nejen původci mnoha 

onemocnění, ale jsou též 

důležitým činitelem oběhu 

látek v přírodě a jsou 

významné pro některé 

biotechnologie.  

Zná tvary bakteriálních 

buněk, způsob života 

bakterií a choroby 

bakteriálního původu.  

Zná způsoby ochrany  

před bakteriálními 

onemocněními. 

Pochopí sinice jako 

mikroorganismy, v nichž 

probíhá fotosyntéza. 

Zná stavbu buněk sinic  

a způsob jejich života. 

Zná rizika vyplývající 

z přemnožení sinic 

v letním období. 

Pochopí, že houby jsou 

stélkaté organismy závislé  

 projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 
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na přijmu organických 

látek. Zná stavbu jejich 

stélky (hyfy, podhoubí, 

plodnice), princip 

rozmnožování, jejich místo 

v potravním řetězci  

a jejich vztahy k jiným 

organizmům.  

Umí rozeznat běžné druhy 

hub podle plodnic, umí 

rozlišit jedlé a jedovaté 

druhy, ví o významu hub  

pro člověka.  

Ovládá zásady sběru hub. 

Pozná složení lišejníkové 

stélky.  

Pochopí význam soužití 

dvou různých organizmů 

(řasové a houbové složky).  

Rozlišuje základní typy 

stélek.  

Určuje běžné druhy.  

 

prosinec 

 

 

 

 Řasy – stélkaté rostliny 

Prvoci – jednobuněční 

živočichové 

Žahavci – žahaví dravci 

2.  laboratorní práce 

 

 Pochopí souvislosti mezi 

způsobem výživy vodních 

řas a jejich významem  

pro ostatní vodní 

organismy. 

 Pochopí rozdíl mezi 

mnohobuněčným 

organismem a souborem 

buněk.  

Uvědomí si rozmanitost 

prostředí, ve kterém se řasy 

vyskytují.  

Pochopí, že i jediná buňka 

Z projektové 

vyučování 
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je schopna samostatné 

existence, že vykonává 

všechny důležité životní 

funkce.  

Pozná rozmanitost 

prostředí, kterému se 

prvoci přizpůsobili.  

Umí zařadit zástupce 

prvoků do skupin podle 

způsobu pohybu. 

Pochopí význam názvu 

skupiny živočichů – funkce 

žahavých buněk.  

Umět popsat tělo, způsob 

získávání potravy a způsob 

rozmnožování. 

leden 

 

 

 

 Ploštěnci – živočichové 

s plochým tělem 

Hlísti – cizopasníci rostlin a 

živočichů 

Měkkýši – živočichové s měkkým 

tělem 

 Pochopí rozdíl ve způsobu 

života volně žijících 

ploštěnců a cizopasných 

ploštěnců, zejména způsob 

výživy a rozmnožování.  

Umí vysvětlit pojem 

vnitřní cizopasník. 

Pochopí nebezpečí 

cizopasných hlístů  

pro člověka.  

Zná zásady dodržování 

hygieny jako jediného 

způsobu ochrany proti 

nákaze. 

Umí rozlišovat zástupce 

měkkýšů podle různých 

typů schránek, pochopí 

rozdíl mezi lasturou a 

ulitou.  

Umí popsat tělo a vnitřní 

Z, Pč projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 
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orgány hlemýždě, škeble  

a sépie.  

Rozezná běžné zástupce 

plžů, mlžů a hlavonožců. 

únor 

 

 

 

 Kroužkovci – článkovaní „červi“ 

Členovci – nejpočetnější skupina 

živočichů 

Pavoukovci 

Korýši 

3. laboratorní práce 

 

 Seznámí se se stavbou těla 

žížaly a pozorováním 

vyvodí znaky, které 

dokazují přizpůsobení se 

k životu  

ve vlhké půdě.  

Umí vysvětlit hospodářský 

význam žížaly. 

Zná základní členění těla, 

pochopí pojem vnější 

kostra, umí popsat vnitřní 

stavbu těla členovců. 

Zná členění těla 

pavoukovců a jeho vnitřní 

stavbu.  

Pochopí princip 

mimotělního trávení.  

Zná zástupce uvedených 

řádů pavoukovců (pavouci, 

sekáči, roztoči, štíři).  

Uvědomí si vliv některých 

zástupců roztočů na zdraví 

člověka.  

Uvědomí si velkou 

rozmanitost této skupiny 

živočichů – velikost, 

způsob pohybu, stavbu těla  

a rozmanitost životního 

prostředí, kterému se 

přizpůsobili.  

Umí zařadit jednotlivé 

zástupce do prostředí,  

 projektové 

vyučování 
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ve kterém žijí, a zná jejich 

význam pro člověka. 

březen 

 

 

 

 Vzdušnicovci 

Hmyz 

Rozmnožování hmyzu 

Hmyz s proměnou nedokonalou 

 Vyvodí souvislosti  

mezi pojmenováním této 

skupiny členovců  

a způsobem jejich dýchání.  

Pozná rozdíly se stavbě 

těla  

a způsobu života 

mnohonožek a stonožek. 

Umí popsat vnější i vnitřní 

stavbu těla hmyzu, 

rozeznat různé typy ústních 

ústrojí  

a jejich přizpůsobení se 

druhu přijímané potravy.  

Pochopí rozdíl ve způsobu 

rozmnožování hmyzu 

s proměnou nedokonalou  

a s proměnou dokonalou.  

Zná jednotlivé fáze 

proměny od vajíčka 

v dospělce.  

Umí zařadit uvedené řády  

do skupin podle způsobu 

rozmnožování a popsat 

jednotlivé druhy tohoto 

hmyzu. 

F, Z, Pč projektové 

vyučování 
 

duben  Blechy, síťokřídlí 

 

 

 

 

 

 

 

 Umí popsat přizpůsobení 

stavby těla blechy 

parazitickému způsobu 

života.  

Ví o přenosu 

nebezpečného onemocnění 

– moru, uvědomí si 

souvislosti s morovými 

D, F, Z, Ch, Pč projektové 

vyučování, 

skupinové 

práce 
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Motýli 

Brouci 

Dvoukřídlí 

epidemiemi  

v historii, vyvodí závěr,  

co bylo příčinou rychlého 

šíření nemoci.  

Zná způsob ochrany proti 

blechám. 

Vyvodí souvislosti mezi 

názvem řádu a typem 

žilnatiny křídel.  

Umí rozlišit a pojmenovat 

dva hlavní zástupce této 

skupiny hmyzu. 

Zná stavbu těla a typické 

ústní ústrojí motýlů.  

Pochopí význam šupinek  

na křídlech.  

Umí rozlišit a pojmenovat 

hlavní denní a noční 

motýly. Umí rozeznat 

motýlí škůdce.  

Umí popsat stavbu těla 

brouka, pochopí funkci 

krovek.  

Umí rozlišit a pojmenovat 

hlavní zástupce brouků a 

zná jejich význam 

v přírodě. 

Pochopí souvislosti  

mezi názvem řádu a 

počtem křídel, zná význam 

kyvadélek. 

Umí rozlišit a pojmenovat 

hlavní  zástupce řádu. 

květen  Blanokřídlí 

Přírodopisná vycházka 

Ostnokožci – „mořské hvězdy, 

 Umí popsat stavbu těla 

blanokřídlého hmyzu. 

Umí rozlišit a pojmenovat 

 projektové 

vyučování 
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kalichy a okurky“ 

4. laboratorní práce 

běžné zástupce tohoto řádu 

hmyzu.  

Pochopí způsob života ve 

společenstvu u mravenců  

a včel. 

Zná základní společné 

znaky stavby těla 

ostnokožců,  

ví o jejich regenerační 

schopnosti. Ví o nebezpečí 

poranění ostny ježovky.  

červen Člověk a příroda Společenstvo organismů 

Jak člověk zasahuje do přírody 

Vývoj zásahů člověka do přírody 

Ochrana přírody 

EV – základní 

podmínky 

života 

Porozumí pojmům 

společenstvo a ekosystém. 

Pochopí závislost člověka  

na přírodě a nutnost její 

ochrany. 

Popíše možnosti ochrany 

různých biologických 

druhů, důvody ochrany a 

způsoby ochrany. 

 

Z projektové 

vyučování 
 

 

 

 

PŘEDMĚT: PŘÍRODOPIS -  7. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

Zoologie – 

nauka o 

živočiších 

Úvod – opakování učiva  

ze 6. ročníku 

Strunatci – struna, nebo páteř? 

Kruhoústí a paryby 

Ryby – nejpočetnější skupina 

obratlovců 

Sladkovodní ryby 

Nejznámější sladkovodní ryby 

 Chápe, proč obratlovce 

řadíme mezi strunatce.  

Umí odlišit vývojově nižší 

strunatce od vyšších, zná 

společné znaky strunatců. 

Umí podrobněji 

charakterizovat na příkladu 

kapra.  

Z, F, Pč, Ch projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 
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Dokáže vysvětlit, jak jsou 

ryby přizpůsobeny životu  

ve vodě. 

Chápe, že sladkovodní 

ryby jsou přizpůsobeny 

pouze životu 

v pevninských vodách. 

Umí rozlišit ryby rychle 

tekoucích a stojatých vod.  

Ví, čím se ryby živí. 

Umí odlišit jednotlivé 

druhy ryb podle 

charakteristických znaků. 

říjen  Rozmnožování a chov ryb 

Významné mořské ryby 

Obojživelníci – ve vodě i na souši 

Naši obojživelníci 

Plazi – svědkové dávných věků 

Želvy a krokodýli 

1.laboratorní práce 

EV - 

ekosystémy 

Chápe význam chovu ryb 

pro člověka 

Zná významné zástupce 

mořských ryb a jejich 

využití člověkem.  

Vyjmenuje základní 

zástupce obojživelníků. 

Zná společné a odlišné 

znaky želv a krokodýlů. 

Z, F, Pč projektové 

vyučování 

 

listopad  Šupinatí – ještěři a hadi 

Cizokrajní ještěři a hadi 

Ptáci – vnější stavba těla 

Ptáci – vnitřní stavba těla 

Chování ptáků 

2.laboratorní práce 

 Zná společné a odlišné 

znaky ještěrů a hadů  

a zástupce těchto 

šupinatých na našem 

území.  

Umí rozeznat užovku 

obojkovou od zmije 

obecné. Zná zásady první 

pomoci  

při uštknutí zmijí. 

Zná zástupce cizokrajných 

ještěrů a hadů.  

Umí zhodnotit vnější  

a vnitřní stavbu ptačího 

Z, D, F projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 

 



 269 

těla v souvislosti s ptáky 

samými a také ve srovnání 

s dalšími skupinami 

obratlovců. 

 Ekologickou úspěšnost 

ptáků chápe jako souhrn 

jejich morfologických  

a fyziologických 

přizpůsobení (přeměna 

předních končetin v křídla, 

opeření, výkonná dýchací 

soustava, řízená tělesná 

teplota, vejcorodost, 

rozvinuté instinkty). 

Chápe složité prvky 

v chování ptáků 

(rozmnožování, hnízdění, 

dorozumívání, tahy).  

Umí dát do souvislostí 

druh přijímané potravy a 

způsob jejího získávání se 

stavbou zobáku a nohou. 

prosinec  Vodní ptáci 

Mokřadní ptáci 

Mořští ptáci 

Dravci a sovy 

Lesní stromoví ptáci 

 Zná běžné druhy vodních 

ptáků. 

Zná běžné druhy 

mokřadních ptáků. 

Odliší uvedené ptáky  

od našich druhů. 

Zná běžné druhy dravců  

a sov. 

Zná běžné druhy lesních 

stromových ptáků.  

Zná způsoby zimního 

přikrmování stálých ptáků  

a vytváření vhodných 

podmínek k hnízdění. 

D, F,Ov, Z projektové 

vyučování, 

skupinové 

práce 
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leden  Ptáci okraje lesa, křovin a 

otevřené krajiny 

Ptáci otevřené krajiny 

Ptačí obři a trpaslíci 

Vznik a vývoj ptáků  

 Umí zhodnotit tělesné 

znaky a životní projevy 

ptáků okraje lesa, křovin  

a otevřené krajiny (ptáci 

žijící v místech měnícího  

se charakteru krajiny, nohy 

přizpůsobené pohybu  

ve větvích i po zemi, 

potravní zdroje v otevřené 

krajině).  

Zná běžné druhy ptáků 

tohoto biotopu. 

Zhodnotí tělesné znaky  

a životní projevy ptáků 

otevřené krajiny (hrabaví – 

silné hrabavé nohy, pohyb 

po zemi; rorýsi, vlaštovky  

a jiřičky – výborní letci, 

pohyb převážně ve 

vzduchu; ostatní pěvci).  

Zná běžné druhy ptáků 

otevřené krajiny. 

Zná běžné druhy ptáků 

břehů tekoucích vod. 

Zná vybrané zástupce 

těchto skupin. 

Uvědomuje si vývojové 

souvislosti mezi plazy  

a ptáky.  

Chápe shody a rozdíly 

plazích a ptačích znaků  

a současný pohled na 

nálezy archeopteryxe.  

Čj, Hv, M, Z, Vv projektové 

vyučování, 

skupinové 

práce 

 

únor Botanika – 

nauka o 

rostlinách 

Přehled systému rostlin, přechod 

rostlin na souš 

Mechorosty 

 Umí popsat odlišnosti  

ve stavbě těla nižších a 

vyšších rostlin, zná 

Z, Ch, F, Čj projektové 

vyučování, 

práce 
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Plavuně, přesličky 

Kapradiny 

Kořen 

Stonek 

3.laboratorní práce 

základní společné znaky 

vyšších rostlin a má 

představu  

o rozmanitosti rostlinné 

říše a jejím členění. 

Zná a dokáže popsat stavbu 

těla mechorostů a jejich 

životní cyklus.  

Umí vysvětlit význam 

mechů v přírodě a je 

schopen určit nejběžnější 

druhy vyskytující se u nás. 

Dokáže popsat stavbu těla 

kapraďorostů a jejich 

životní cyklus.  

Chápe význam těchto 

rostlin v přírodě a umí 

vysvětlit jejich úlohu při 

vzniku černého uhlí.  

Pozná vybrané zástupce 

plavuní, přesliček  

a kapradin. 

Umí vysvětlit funkci 

kořene, zná jeho stavbu a 

dokáže popsat jeho 

přeměny. 

Dokáže vysvětlit, jaký 

význam má stonek  

pro rostlinu, umí popsat 

jeho stavbu a rozpozná 

základní typy stonků. 

s textem 

 

březen  List 

Květ 

Květenství, opálení a oplození 

Semena a plody 

Rozmnožování rostlin 

 Umí objasnit hlavní děje, 

které probíhají v listech. 

Dokáže vysvětlit, které 

látky rostlina přijímá a 

které látky rostlina přijímá 

Čj, M, Rv, Z, Ch projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 
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Nahosemenné rostliny 

4.laboratorní práce 

5.laboratorní práce 

a které vznikají při 

fotosyntéze  

a dýchání.  

Popíše jednotlivé části listu 

 a zná hlavní morfologické 

znaky listů. 

Dokáže popsat stavbu 

květu a umí vysvětlit, jaký 

význam má květ pro 

rostlinu. 

Dokáže rozlišit hroznovité  

a vrcholičnaté květenství  

a pozná základní typy 

květenství. 

Umí popsat proces opylení  

a oplození a chápe rozdíl 

mezi nimi.  

Dokáže vysvětlit význam 

těchto procesů vzhledem 

k rozmnožování rostlin.  

Zná rozdíl ve způsobu 

opálení větrosnubných  

a hmyzosnubných rostlin. 

Dokáže popsat stavbu 

semene a uvést jeho 

význam.  

Umí rozlišovat základní 

typy plodů. 

Rozumí rozdílu mezi 

pohlavním a nepohlavním 

rozmnožováním.  

Umí využít některé 

jednoduché metody 

vegetativního 

rozmnožování rostlin. 

Dokáže vyjmenovat 
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příklady jednoletých a 

dvouletých rostlin. 

Umí vysvětlit pojem 

nahosemenná rostlin, 

dokáže popsat její stavbu  

a charakteristické 

vlastnosti a je schopen na 

příkladech demonstrovat 

hospodářský význam 

jehličnanů. 

duben  Srovnání jednoděložných  

a dvouděložných rostlin 

Listnaté stromy a keře 

Pryskyřníkovité 

Brukvovité 

Růžovité 

Bobovité 

Miříkovité 

Hluchavkovité 

 Umí vysvětlit pojem 

krytosemenná, 

dvouděložná a 

jednoděložná rostlina.  

Pozná rozdíly mezi 

dvouděložnými  

a jednoděložnými 

rostlinami. Je schopen 

uvést příklady těchto 

rostlin. 

Rozpozná a dokáže 

pojmenovat naše listnaté 

dřeviny. 

Rozezná  vybrané zástupce 

pryskyřníkovitých rostlin. 

Umí popsat stavbu těla  

a charakteristiku znaky 

těchto rostlin. 

Umí popsat znaky čeledi 

brukvovitých.  

Zná význam hospodářsky 

využívaných zástupců 

těchto čeledi.  

Dokáže rozeznat a správně 

pojmenovat vybrané 

zástupce brukvovitých. 

Čj, Z, Rv projektové 

vyučování, 

skupinové 

práce 
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Zná stavbu těla růžovitých 

rostlin a hlavní typy plodů. 

Zná význam hospodářsky 

využívaných zástupců této 

čeledi.  

Umí rozeznat bobovitou 

rostlinu podle jejích znaků  

a dokáže popsat stavbu těla 

bobovitých.  

Zná využití hospodářsky 

významných zástupců této 

čeledi a umí uvést příklady 

našich zástupců bobovitých 

rostlin. 

Dovede popsat základní 

znaky miříkovitých rostlin. 

Zná využití významných 

zástupců této čeledi.  

Umí pojmenovat zástupce 

našich miříkovitých rostlin. 

Umí vysvětlit, čím se 

hluchavkovité rostliny 

odlišují stavbou těla  

od ostatních čeledí.  

Zná význam hospodářsky 

využívaných zástupců této 

čeledi a umí rozeznat 

některé zástupce 

hluchavkovitých. 

květen  Lilkovité  

Hvězdnicovité 

Liliovité 

Lipnicovité 

Vstavačovité 

Cizokrajné rostliny 

6.laboratorní práce 

 Umí uvést základní znaky 

lilkovitých rostlin.  

Je schopen pohovořit  

o významu hospodářsky 

využívaných zástupců této 

čeledi.  

Zná původ lilku bramboru  

Ov, Z, D, Čj, Pč projektové 

vyučování 
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a historii jeho pěstování.  

Umí rozeznat naše 

zástupce lilkovitých a zná 

jejich vlastnosti. 

Rozezná podle stavby těla 

hvězdnicovité rostliny a 

umí popsat základní části 

jejich květenství.  

Zná význam hospodářsky 

využívaných zástupců této 

čeledi.  

Umí určit některé plané 

druhy čeledi 

hvězdnicovitých. 

Umí uvést základní znaky 

liliovitých rostlin.  

Zná význam hospodářsky 

využívaných zástupců této 

čeledi a rozezná některé 

zástupce liliovitých. 

Umí popsat stavbu těla 

lipnicovitých rostlin.  

Rozezná základní 

obiloviny a zná jejich 

význam.  

Umí pojmenovat některé 

další zástupce 

lipnicovitých. 

Umí uvést základní znaky 

vstavačovitých rostlin.  

Pozná chráněné druhy této 

čeledi a zná způsoby jejich 

ochrany. 

Pozná některé cizokrajné 

rostliny.  

Zná jejich původ a význam 
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pro člověka. 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: PŘÍRODOPIS - 8. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

Savci  

Původ savců 

 

Vejcorodí a živorodí 

Přehled hlavních skupin placentál- 

ních savců 

 

 Hmyzožravci 

 Letouni  

 Primáti (= nehetnatci) 

 Hlodavci 

 Zajíci 

 Šelmy 

 Ploutvonožci 

Chobotnatci 

 Pozná základní druhy 

vejcorodých. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

druhů vejcorodých. 

Pozná základní druhy 

hmyzožravců. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

druhů hmyzožravců. 

Pozná základní druhy 

letounů. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

druhů letounů. 

Pozná základní druhy 

primátů. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

druhů primátů. 

Pozná základní druhy 

zajíců. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

Pč, Z, D projektové 

vyučování 
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druhů zajíců. 

Pozná základní druhy 

šelem. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

druhů šelem. 

Pozná základní druhy 

ploutvonožců. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

druhů ploutvonožců. 

Pozná základní druhy 

chobotnatců. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

druhů chobotnatců. 

říjen   Lichokopytníci 

 Sudokopytníci 

 Kytovci 

 Rozšíření zvířat 

 Domestikace 

 Etologie 

 Ekologie 

 Ochrana přírody 

 Pozná základní druhy 

lichokopytníků. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

druhů lichokopytníků. 

Pozná základní druhy 

sudokopytníků. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

druhů sudokopytníků. 

Vysvětlí význam chovu 

jednotlivých druhů 

hospodářský zvířat. 

Pozná základní druhy 

kytovců. 

Popíše způsob života a 

druh potravy vybraných 

druhů kytovců. 

Má přehled o rozšíření 

zvířat v ČR a ve světě. 

Ch, Pč, Z projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 

 



 278 

Vysvětlí princip šlechtění  

a domestikace a uvede 

příklady. 

Vysvětlí význam chovu 

jednotlivých druhů 

hospodářský zvířat. 

Vysvětlí pojem etologie  

a ekologie. 

Vyjmenuje a pozná 

zvláště chráněné 

organizmy. 

 

listopad Stavba těla  

a funkce 

jednotlivých 

orgánů člověka 

Opora a pohyb 

Soustava opěrná 

 Na modelu kostry ukáže 

důležité kosti a pojmenuje 

je. 

Z předložených kostí 

sestaví kostru končetiny. 

Nakreslí průřez dlouhou 

kostí, popíše její části  

a jejich funkce. 

Popíše tvar páteře a jeho 

vývoj během života 

jedince. 

 

Rv projektové 

vyučování 

 

prosinec  Soustava pohybová 

Energie 

Soustava trávicí 

 

 Vysvětlí funkce kostí a 

svalů při pohybu a jejich 

součinnost. 

Vysvětlí nejčastější vady 

držení těla a navrhne 

preventivní zásady. 

Vyjmenuje 3 etapa 

svalstva v těle, objasní 

jejich úlohu  

a umístění v těle. 

Vyjmenuje základní 

složky výživy a uvede 

Ch, Rv, Pč projektové 

vyučování, 

skupinové 

práce 
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jejich nejbohatší zdroje. 

Vyjádří vlastní názor  

na problematiku zdraví  

a diskutuje na jeho téma. 

 

leden  Soustava dýchací 

Transport, obnova a obrana těla 

Soustava oběhová 

 Vysvětlí mechanizmus 

nádechu a výdechů. 

Zdůvodní důležitost krve  

a mízy v organizmu. 

Nakreslí schéma srdce  

a pomocí něj vysvětlí 

krevní oběh. 

Vyjmenuje projevy 

srdeční akce a vysvětlí 

způsoby jejich zjišťování. 

Vysvětlí princip rozlišení 

krevních skupin. 

 

F, Rv projektové 

vyučování 

 

únor  Soustava vylučovací ( močová) 

Soustava kožní 

Řízení, vnímání a koordinace 

Soustava nervová 

 

 Najde společné a rozdílné 

znaky nervového 

 a hormonálního řízení. 

Nakreslí neuron a synapsi, 

vysvětlí princip přenosu 

vzruchu. 

Vytvoří schéma nervové 

soustavy a vysvětlí funkci 

jednotlivých částí. 

 projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 

 

březen  Smyslové orgány 

Soustava žláz s vnitřní sekrecí 

Reprodukce – a život pokračuje… 

Soustava pohlavní 

Sexualita a odpovědnost 

v partnerských vztazích 

Plánované rodičovství 

 

 S pomocí obrázku popíše 

stavbu smyslových 

orgánů, objasní jejich 

činnost  

a podstatu jejich 

onemocnění. 

Objasní vliv jednotlivých 

žláz s vnitřní sekrecí. 

Popíše obrázek mužské  

Rv, Ch, Ov projektové 

vyučování, 

řízený 

rozhovor 
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a ženské pohlavní 

soustavy  

a vysvětlí funkci 

jednotlivých částí. 

Pomocí obrázku 

(schématu) vysvětlí 

menstruační  

a ovulační cyklus ženy. 

Zdůvodní význačnost 

puberty v životě člověka 

duben Poškození 

lidského 

organismu 

 

Složky zdravého životního stylu 

Vliv vnějšího prostředí na zdraví 

člověka 

 

 Zdůvodní potřebu 

dostatečného spánku. 

Vysvětlí pozitiva a 

negativa stresu pro 

organismus. 

Diskutuje o faktorech 

ohrožujících reprodukční 

zdraví člověka. 

Rv projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 

 

květen Rozmnožování 

organismů 

 

Čím se člověk odlišuje od 

ostatních savců 

Za všechno mohou geny 

Rosteme pod maminčiným srdcem 

MV – kulturní 

diference 

Popíše proces vzniku 

jedince a jeho prenatální 

vývoj. 

Obhájí zásady zdravého 

pohlavního života  

a zdravého těhotenství. 

Orientuje se v potřebách 

těhotné matky  

a novorozence. 

Diskutuje o formách 

náhradní rodinné péče. 

Popíše postnatální vývoj 

jedince s důrazem  

na důležité anatomické  

a fyziologické změny 

lidského těla. 

Uvede častá dědičná 

onemocnění a obhájí 

Rv projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 
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význam prenatálního 

poradenství. 

Žák chápe a umí vysvětlit 

jedinečnost každého 

člověka a chápe člověka 

jako nedílnou jednotu 

tělesné  

i duševní stránky. 

červen  Návykové látky organismu 

škodlivé 

 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

Vytvoří přehled 

návykových látek a 

ohledem na jejich původ a 

účinky. 

Řekne, proč a jak 

alkoholismus a kouření 

matky škodí plodu. 

. 

Rv, Ch projektové 

vyučování 

 

 

PŘEDMĚT: PŘÍRODOPIS - 9. ročník 

 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

Země – náš 

domov 

Vědy o Zemi 

Jak vznikl svět? 

Stavba Země 

Pohyb kontinentů 

Tektonika 

 Zná vědy o Zemi a umí je 

vysvětlit. 

Umí vysvětlit vznik světa. 

Popíše důsledek pohybu 

kontinentů. 

Objasní příčiny a důsledky 

pohybu litosférických 

desek. 

Vysvětlí princip vzniku 

pohoří. 

Z, D, F projektové 

vyučování, 

práce 

s textem 

 

říjen  Sopečná činnost a zemětřesení 

Magma a vyvřelé hornin 

Zvětrávání 

 Ukáže na mapě světa 

oblasti s intenzivní 

sopečnou činností a 

zemětřesení. Objasní 

Z, D, Ch, Pč projektové 

vyučování, 

párové 

vyučování 
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příčiny a důsledky sopečné 

činnosti  

a zemětřesení.  

Vysvětlí způsob a zdůvodní 

význam měření 

zemětřesení.  

Uvedené společné a 

rozdílné znaky 

povrchových  

a hlubinných vyvřelin.  

Nakreslí schéma činné 

sopky, popíše její části  

a pomocí tohoto schématu 

vysvětlí vznik vyvřelin.  

Vysvětlí pomocí tohoto 

schématu vysvětlí vznik 

vyvřelin. 

Objasní proces zvětrávání  

a vzniku půd. 

Posoudí vliv jednotlivých 

půdotvorných činitelů  

na vznik půd. 

 

listopad  Eroze 

Usazené horniny 

Přeměněné horniny 

 Vyjmenuje vnější 

geologické činitelé a u 

každého z nich 

konkretizuje jejich 

tvořivou, rušivou a 

transportní činnost (podíl 

na utváření terénu). 

Zdůvodní roli vnitřních a 

vnějších geologických 

činitelů  

při vzniku hornin. 

Vysvětlí základní způsoby 

vzniku usazených hornin. 

Vysvětlí princip přeměny. 

Pč, Z projektové 

vyučování, 

skupinové 

práce 
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Pozná běžné vyvřelé, 

usazené a přeměněné 

horniny. Roztřídí do skupin 

vzorky hornin na základě 

práce s určovacími 

pomůckami. 

Uvede společné a rozdílné 

znaky vyvřelých, 

usazených a přeměněných 

hornin. 

prosinec  Minerály a jejich vznik 

 

 Vysvětlí rozdíl mezi 

nerostem a horninou a 

uvede příklady.  

Pozná na předložené 

přírodnině, zda se jedná  

o nerost či horninu.  

Uvede základní tvary 

(podoby) nerostů a uvede 

příklady.  

Vysvětlí závislosti vnějšího 

tvaru krystalu na jeho 

vnitřní stavbě.  

Vyjmenuje základní 

fyzikální a chemické 

vlastnosti nerostů a zjistí 

některé tyto vlastnosti  

u předložených vzorků 

nerostů.  

Určí (roztřídí do skupin) 

předložené nerosty 

s pomocí určovacích 

pomůcek. 

Ch, F projektové 

vyučování, 

párové 

vyučování, 

práce s 

textem 

leden  Ložiska a jejich budoucnost 

Suroviny – budoucnost a vliv 

 na živ.prostředí  

Souhrnné opakování  

EV– základní 

podmínky 

života 

EV – vztah 

Porovná vznik černého  

a hnědého uhlí a ukáže 

jejich významná česká  

i celosvětová naleziště  

D, Z, Ch projektové 

vyučování, 

párové 

vyučování 
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 člověka  

k prostředí 

na mapě.  

Pozná (vyjmenuje) 

základní nerosty významné 

 pro člověka, zdůvodní 

jejich význam a uvede 

jejich republikově a 

světově významná 

naleziště. 

Umí vyjmenovat přírodní 

zdroje, zdroje surovinové 

 a energetické, jejich 

vyčerpatelnost, vlivy  

na prostředí, principy 

hospodaření s přírodními 

zdroji, význam a způsoby 

získávání a využívání 

přírodních zdrojů v okolí. 

Umí popsat příčiny 

 a důsledky zvyšování 

rozdílů globalizace a 

principy udržitelnosti 

rozvoje, příklady jejich 

uplatňování ve světě, u nás. 

 

únor Historie Země Člověk poznává Zemi 

Prahory a starohory 

Vznik života 

Vývoj života 

Symbiotická Země 

Prvohory 

Druhohory 

 

EV – vztah 

člověka  

k prostředí 

Porovná jednotlivé názory 

na vznik a vývoj života  

na Zemi. 

Vysvětlí význam 

jednotlivých abiotických  

a biotických faktorů  

pro existenci,reprodukci  

a fylogenezi organizmů. 

Zdůvodní význam adaptace 

ve vývoji života na planetě  

a uvede příklady.  

Objasní proces vzniku 

zkamenělin. 

Z, D projektové 

vyučování, 

skupinové 

práce, 

práce s 

textem 
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Vyjmenuje ve správném 

pořadí jednotlivé 

geologické éry (včetně 

datování) a jejich útvary. 

Chápe a umí vysvětlit 

nerovnost života na Zemi, 

rozdílné podmínky 

prostředí a rozdílný 

společenský vývoj na Zemi. 

březen  Třetihory 

Čtvrtohory 

Geologický vývoj území ČR 

 

 Charakterizuje geologické 

éry z hlediska významných 

geologických „událostí“  

a výskytu specifické fauny  

a flóry. 

Roztřídí organizmy 

(obrázky, zkameněliny)  

do skupin jednotlivých 

geologických ér. 

Diskutuje o příčinách  

a podmínkách přechodu 

prvohorní fauny a flóry  

na souš. 

Ukáže na geologické mapě 

geologicky či 

paleontologicky významné 

oblasti a lokality.  

Popíše s pomocí geologické 

mapy podobu území ČR 

v hlavních geologických 

érách. 

Z, D projektové 

vyučování, 

skupinové 

práce 

 

duben  Koloběh hmoty a prvků 

Kosmické vlivy 

Geologická budoucnost 

Astrologie, planety  

 Vytvoří schéma koloběhu 

důležitých látek v přírodě, 

objasní podíl člověka  

na těchto cyklech. 

Objasní souvislosti  

mezi počasím a klimatem. 

Ch, Z projektové 

vyučování 
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Umí poznávat ostatní 

planety. 

Vysvětlí rozdíl mezi 

studenou a teplou frontou. 

Uvede do souvislostí vývoj 

počasí v ČR s její 

geografickou polohou. 

květen Člověk mění a 

chrání svět 

Vývoj člověka 

Jak člověk mění svět 

Co přináší zvyšování počtu lidí? 

Půda jako zrcadlo krajiny 

Blahodárná a nebezpečná voda 

 

EV – základní 

podmínky 

života 

Najde společné a rozdílné 

znaky vývojových stupňů 

člověka včetně jejich 

rozšíření. 

Objasní proces hominizace  

a sapience a uvede 

příklady. 

Žák diskutuje  

o odpovědnosti lidstva za 

stav životního prostředí,  

za vznik a vývoj globálních 

problémů a o možnostech 

nápravy, pomoci. 

Vysvětlí význam 

jednotlivých složek půdy 

(pevné, kapalné a plynné). 

Najde rozdílné znaky 

jednotlivých typů půd, 

schématicky znázorní jejich 

půdní profil.  

Zdůvodní, proč některé 

půdy jsou úrodnější než 

jiné. 

Vysvětlí vznik podzemní 

vody, pramenů. 

Posoudí nutnost uvážlivého 

hospodaření s vodou. 

Porovná vznik studených  

a teplých minerálních vod.. 

Z, D, Ch, F, Pč projektové 

vyučování, 

skupinové 

práce 
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červen  Vzdušný oceán 

Přírodní katastrofy 

Krajina její funkce 

Krajinné typy 

Tvorba krajiny 

Chráníme svět a pečujeme o něj 

EV – lidské 

aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

 

EV – 

ekosystémy 

 

EV –základní 

podmínky 

života 

Umí popsat koloběh vody. 

Umí vyjmenovat příklady 

přírodních katastrof. 

Umí vyjmenovat a popsat 

hlavní typy krajiny. 

Umí vysvětlit, co je 

krajinný ráz, městská 

krajina. 

Posoudí jak by měla 

probíhat „údržba“ krajiny 

v místě, kde žije. 

Zná a vysvětlí změny 

v krajině (popíše krajinu 

dříve a dnes, vliv lidských 

aktivit, jejich reflexe  

a perspektivy. 

Ch, Z projektové 

vyučování, 

skupinové 

práce 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu chemie a její aplikace 
Při studiu základů chemie si žáci postupně rozvíjí dovednosti objektivního pozorování, experimentování, analyzování výsledků a vyvozování 

závěrů  

při realizaci mnohých chemických pokusů a měření. Postupně pronikají do poznávání  složitostí skutečnosti, ale současně odhalují základní 

zákonitosti v přírodních jevech. Objevují souvislosti mezi zákonitostmi přírody a lidskou činností,  uvědomují si časté negativní vlivy lidské 

činnosti na stav životního prostředí i na své zdraví. Využitím  znalostí postupně odhalují příčiny a následky vlivu člověka na mnohé ekosystémy a 

vědomě se snaží závěry z nich využít ve prospěch ochrany životního prostředí. 

 

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu chemie je rozdělen na tři tématické okruhy: 

1/ Základy anorganické chemie 

2/ Základy organické chemie 

3/ Základy ochrany životního prostředí 

Tyto okruhy jsou zapracovány do tématických celků v jednotlivých ročnících. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 
Chemie je vyučována jako samostatný předmět s dvouhodinovou týdenní dotací v 8.ročníku a jednohodinovou 

dotací v  9.ročníku. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 
1.Kompetence k učení 

- osvojení si nových znalostí a dovedností pomocí vhodných metod – skupinovou prací v projektovém vyučování, při laboratorních pracích, 

referátech, sestavování modelů sloučenin 

- používání odborné terminologie, s důrazem na její srozumitelnost pro žáky 

- kultivování ústního projevu aplikací projektových metod 

- vysvětlování a náprava chyb 

- znalost a aplikace bezpečnostních pravidel  

 

2.Kompetence k řešení problému 

- zodpovědnost za svou roli a  rozhodnutí při skupinové práci 

-     metody kritického myšlení systematicky doplňované pochvalou 

- rozvíjení schopností rozpoznávat problém zpracováváním pracovních listů, sestavováním demonstračních pokusů a stavebnicových modelů,  

rozvíjením diskusí a  analýzou problému, hodnocením vlastních výsledků 
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- dodržování zásad a pravidel bezpečnosti 

 
3.Kompetence komunikativní 

- vedení k samostatným aktivitám, ke schopnosti prezentace výsledků vlastní práce  při kooperativním vyučování 

- rozvíjení diskusí třídních i veřejných(anketou), pojmenovávání jevů, problémů, vyslovování hypotéz 

- vytváření prostoru k sebevyjádření a tvoření, k vyslovování vlastních názorů bez poškození druhého 

- vysvětlování provedených chyb a jejich odstraňování 

- učení se umění naslouchání, tolerance druhých názorů 

- porozumění běžně užívaných gest, zvuků, reaguje na ně a tvořivě je využívá k aktivnímu zapojení do společenského dění 

 
4.Kompetence sociální a personální 

- uvědomění si významu sociálních vztahů a rolí při skupinových pracích 

- vedení k přátelským meziosobním vztahům 

- sebehodnocení, přijímání  pochvaly i kritiky 

 
5.Kompetence  občanské 

- vytváření trvalého vztahu k zodpovědnosti za životní prostředí 
- snaha o uvědomování si i negativních následků některých vědeckých objevů  

-  zdůraznění  a ocenění aktivit eliminujících negativní dopady na ŽP 

- vedení diskusí na otázky ochrany ŽP a zodpovědnosti ke svému zdraví v problematice návykových látek 

 
6.Kompetence pracovní 

- rozvíjení schopnosti samostatnosti,ale i spolupráce ve skupině při praktických cvičeních, při laboratorních pracích, při sestavování 

jednoduchých modelů 

- výchova k zodpovědnosti dodržováním stanovených termínů, výstupů, prezentací 

-     bezpečné používání pomůcek a nářadí dodržováním bezpečnostních pravidel 

-     praktické snahy o ochranu životního prostředí, ochranu svého zdraví i zdraví druhých 
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PŘEDMĚT :  CHEMIE -  8.ročník: 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy 

u žáků 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

Pozorování, 

pokus,bezpečnost 

práce, 

náplň předmětu 

chemie  

 

Pozorování vlastností látek  

(skupenství, hustota,teplota varu, 

teplota tání, rozpustnost, vodivost) 

pokusem, měřením, smyslovým 

vnímáním, fyzikální a chemická 

změna, zásady bezpečné práce  

ve školní chemic. pracovně, 

nebezpečné látky a mimořádné  

události-havárie chem. provozů 

 

 Na základě pozorování 

chemických pokusů žák: 

Rozpoznává vlastnosti látek 

a přeměny skupenstev. 

Prakticky je ověřuje a měří.  

Vytváří písemný záznam 

pozorovaných skutečností. 

Rozpoznává podstatu chem. 

a fyzikální změny. 

Předvádí nejpoužívanější 

druhy chem. skla. 

Vyjadřuje vlastními slovy  

náplň předmětu chemie. 

F, Př výklad, 

pokus, 

samostatný 

pokus 

 

říjen- 

3týdny 

 Voda a vzduch Druhy vod (pitná, užitková, odpadní, 

mořská, minerální,podzemní, 

dešťová, destilovaná),  

výroba pitné vody, čištění odpadních 

vod – návštěva čističky odpadních 

vod 

Složení vzduchu, teplotní inverze, 

smog, čistota ovzduší 

EV -základní 

podmínky 

života  

Žák je schopen roztřídit 
vody dle obsahu minerálů.  
Rozlišuje druhy vod dle 

stupně znečištění. 

Žák popíše vlastními slovy 

výrobu pitné vody.  

Zdůvodní nutnost ochrany 

vod a navrhne, jak sám 

může přispět k jejich  

ochraně. 

Uvádí příklady způsobů 

ochrany čistoty ovzduší. 

Hodnotí negativní působení 

lidské činnosti na životní 

prostředí. 

Př, F, Z, Inf výklad, 

pokus, 

demonstrační 

pokus, 

vyhledávání 

informací, 

skupinová 

práce, 

prezentace, 

diskuse, 

exkurze 

říjen - 

listopad 

Směsi,oddělování 

složek směsí 

 

 

Různorodé, stejnorodé směsi,  

roztok koncentrovanější, zředěný, 

nasycený a nenasycený, vliv teploty, 

 Žák- rozlišuje rozdílné 

směsi a chemické látky. 

Je schopen roztřídit různé 

druhy směsí. 

F, M, Inf výklad, 

pokus, 

laboratorní, 

skupinová 
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míchání,  

plošného obsahu na rychlost 

rozpouštění pevné látky 

Oddělování složek směsí – 

-filtrace, usazování, destilace, 

krystalizace 

Vypočítá složení roztoků  

a připraví je v laboratoři. 

Navrhne různé postupy 

k oddělování složek různých 

směsí. 

Využívá získaných 

poznatků k návrhům 

postupů oddělování směsí 

v praxi. 

Sestaví filtrační  aparaturu, 

provede filtraci směsí 

s použitím různých typů 

filtrů – porovná a posoudí 

vhodnost filtrů k různým 

účelům. 

práce 

prosinec Částicové složení  

látek,chemické 

prvky 

 

 

Částicové složení-atomy, molekuly 

Stavba atomu-jádro(protony, 

neutrony)elektronový obal(elektrony 

ve vrstvách, valenční vrstva 

z hlediska vlastností prvků) 

Prvky-názvy, značky  

 

 Žák používá pojmy atom+ 

molekula v správných 

souvislostech. 

Rozepíše schematicky  

stavbu atomu libovolného 

prvku. 

Ovládá značky a názvy  

30 nejpoužívanějších prvků. 

F výklad, 

skupinová 

práce 

leden- 

únor 

Chemické prvky 

Chemické 

sloučeniny 

 

 

 

 

 

Prvky- protonové číslo, vlastnosti  

a využití vybraných prvků, kovů, 

nekovů 

Periodický zákon - skupiny a periody 

v periodické soustavě chemických 

prvků 

Chemické sloučeniny – typy chem. 

vazeb, elektronegativita, vzorce 

 Žák rozlišuje chemické 

prvky a chemické sloučeniny a užívá tyto 

pojmy ve správných  

souvislostech. 

Orientuje se v periodické 

soustavě chemických prvků. 

Rozpozná vybrané kovy  

a nekovy.  

Zobecní vlastnosti prvků 

v hlavních podskupinách. 

Dle stavby atomů odhadne  

podobné vlastnosti u prvků 

v hlavních podskupinách. 

F výklad,  

pokus, 

skupinová 

práce, 

diskuse 
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Vysvětlí rozdílnost 

vlastností prvků 

v periodách.. 

Vypočítá a určí typ chem. 

vazby mezi 2 prvky . 

březen Chemické reakce 

 

 

 

 

 

Chem. reakce- zákon zachování 

hmotnosti, chemické rovnice, látkové 

množství, molární hmotnost 

Typy chem. reakcí- slučování, 

rozklad, neutralizace, redoxní reakce, 

exotermní, endotermní reakce 

Faktory ovlivňující rychlost chem. 

reakcí – teplota, druh látek, 

koncentrace, plošný obsah povrchu 

látek, katalyzátory 

 Žák rozpoznává výchozí látky a produkty 

chem. reakcí. 

Sestaví a přečte chemické 

rovnice z předvedených 

chem. pokusů. 

S užitím zákona zachování 

hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky, 

produktu. 

Aplikuje poznatky  

o faktorech v praxi  

a odhaduje možnosti  

předcházení jejich 

nebezpečného průběhu. 

F, M výklad, 

pokus, 

diskuse 

duben  

Anorganické  

sloučeniny 

 

 

 

   

 

 

Halogenidy,oxidační číslo, 

názvosloví, vlastnosti a využití 

Oxidy- názvosloví, vlastnosti  

a využití 

EV - 

základní 

podmínky 

života, 

lidské aktivity 

a problémy ŽP 

Žák vytvoří vzorec a určí 

název libovolného 

halogenidu, oxidu. 

Popíše vlastnosti a použití  

vybraných prakticky 

významných halogenidů 

a oxidů. 

Nakreslí schéma a vysvětlí 

vznik a příčiny vzniku 

kyselých dešťů, uvede 

jejich negativní vliv  

na životní prostředí  

a navrhne opatření,  

 jak jim předcházet. 

Uvědomuje si odpovědnost 

 průmyslové revoluce  

za znečišťování ovzduší 

 v propojenosti se světem 

Př, Inf výklad, 

pokus, 

skupinová 

práce, 

vyhledávání 

informací, 

zpracování 

informací, 

prezentace, 

diskuse 
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 a nutnost řešení ochrany  

čistoty ovzduší  

v mezinárodní spolupráci. 

květen- 

červen 

Anorganické 

sloučeniny 

 

   

Kyseliny, hydroxidy- kyselost  

a zásaditost roztoků, názvosloví, 

vzorce, vlastnosti a použití  

 Žák vytvoří vzorec a určí 

název libovolného 

hydroxidu a kyseliny. 

Orientuje se na stupnici pH, - změří pH 

roztoku indikátorovým 

papírkem .  

 výklad, 

skupinová 

práce, 

laboratorní 

práce 

červen  Anorganické 

sloučeniny  

   

Soli- vlastnosti, použití, názvosloví  Žák uvede příklady 

uplatňování neutralizace 

v praxi. 

Vytvoří vzorec a určí název 

libovolné soli. 

Př výklad, 

pokus 

 

 

 

PŘEDMĚT :  CHEMIE -  9.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy 

u žáků 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

 Opakování 

Redoxní reakce 

Chemické 

výpočty 

 

 

Rychlost 

chemické reakce 

 

Redukce a oxidace 

Látkové množství 

Molární hmotnost 

Výpočet z chemické rovnice 

Koncentrace 

Rychlost chemické reakce 

Srážková teorie 

 Žák umí rozeznat oxidaci a 

redukci v chemické rovnici. 

Žák umí vypočítat látkové 

množství, zná jeho značku a 

jeho veličinu, vypočítá 

molární hmotnost a 

koncentraci. 

Seznámí se s tím jaké 

podmínky musí mít každá 

reakce aby mohla 

proběhnout. 
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září 

 

 

 

Organická chemie 

 

 

Anorganická chemie - učivo 8.roč. 
Vlastnosti  organických sloučenin, 

typy vazeb v  -C-C-řetězci, 

typy řetězců a vzorců 

 Žák - získává celkový 

přehled základních poznatků 

v anorganické chemii a umí 

je zobecňovat. 

Rozlišuje jednoduché  

a násobné vazby.  

Vytváří různé typy 

uhlíkatých vzorců a řetězců. 

Př, F 

 

výklad, 

pokus, 

sestavování 

modelů organ. 

sloučenin 

říjen 

 

Organické 

sloučeniny- 

uhlovodíky 

 

Alkany, alkeny, alkiny, areny - 

- vlastnosti, využití 
 

 

 Žák sestavuje tyčinkovité  

modely nejjednodušších 

uhlovodíků, odvodí z nich 

všechny typy vzorců,uvede 

jejich zdroje, vlastnosti  

a použití . 

 výklad, 

skupinová 

práce, 

sestavování 

modelů 

sloučenin 

listopad- 

prosinec 

 

 

 

 

Paliva 

 

 

 

      

 

Vyčerpatelné zdroje energie -uhlí, 

ropa, zemní plyn, jaderná energie- 

vznik, zpracování, využití, výhody 

a ekologické problémy při jejich 

využívaní 

Nevyčerpatelné  zdroje energie- 

(slunce, voda, vítr, biomasa)- výhody 

a problémy při jejich využívání 

 

EV - 

základní 

podmínky 

života 

Žák vlastními slovy 

formuluje vznik fosilních 

paliv a jejich zpracovávání, 

zhodnotí výhody a nevýhody 

jejich využívání. 

 

F , Př, Inf výklad, 

pokus, 

skupinová 

práce, 

vyhledávání 

informací, 

zpracování 

informací  

do výstupu, 

prezentace, 

diskuse 

 

leden Pohonné hmoty 

 

   

Druhy, kvalita benzinů a jejich 

využití 

Ochrana životního prostředí 

používáním katalyzátorů 

EV - 

základní  

podmínky  

života, 

lidské aktivity 

a problémy ŽP 

Žák porovná různé kvality 

benzinů. 

Zdůvodní nutnost využívání 

katalyzátorů v automobilech. 

 

 výklad, 

referát, 

diskuse 

leden Deriváty 

Uhlovodíku 

 

   

Halogenderiváty - druhy, využití, 

škodlivost FREONU na ozónovou 

vrstvu 

Alkoholy – druhy, průmyslová 

EV - 

lidské aktivity 

a problémy 

ŽP, 

Žák  rozliší deriváty 

uhlovodíků. 

Uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití. 

Př, Inf výklad, 

skupinová 

práce, 

analýza, 
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výroba, škodlivost na lidský 
organismus 

vztah člověka 

k prostředí 

 

 

Ochrana životního prostředí 

 

vyhledávání 

informací, 

zpracování 

informací, 

prezentace, 

diskuse 

únor 

 

 

 

 

Deriváty 

uhlovodíku 

   

 

    

 

 

Karboxylové kyseliny – 
- základní KK 

- KK v tucích 

- aminokyseliny 

- nukleové kyseliny 

 Žák rozliší druhy karboxyl 

kyselin. 

Uvede jejich zdroje, výskyt, 

vlastnosti. 

  

Př výklad, 

diskuse 

březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodní látky 

      

 

 

 

 

 

 

 

Sacharidy-vznik různých druhů 

fotosyntézou, výskyt, vlastnosti 

Tuky - zdroje,vlastnosti, funkce 

  - výroba mýdla 

EV - 

vztah člověka 

k prostředí 

Žák rozliší výchozí látky 

a produkty fotosyntézy. 

Uvede příklady zdrojů 

a posoudí vhodnost 

a škodlivost jednotlivých 

druhů sacharidů z hlediska 

zdravé výživy. 

Uvede příklady rostlinných 

a živočišních zdrojů tuků . 

Posoudí vhodnost  

a škodlivost jednotlivých 

druhů tuků z hlediska 

zdravé výživy. 

 

Př výklad, 

skupinová 

práce, 

vyhledávání 

informací, 

zpracování 

informací, 

prezentace, 

diskuse 

 

duben 

 

Přírodní látky Bílkoviny – zdroje, vlastnosti, funkce 

Enzymy - zdroje, funkce 

Vitaminy – druhy, význam pro zdraví 

člověka 

 

EV - 

vztah člověka 

k prostředí 

Žák zdůvodní důležitost 

různých druhů bílkovin 

a enzymů pro zdravý růst 

člověka. 

Uvede nejdůležitější 

druhy vitaminů a jejich 

výskyt. 

 

Př výklad, 

skupinová 

práce, 

vyhledávání 

informací, 

zpracování 

informací, 

prezentace, 

diskuse 
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květen 

červen 

 Chemie a 

společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemický průmysl v ČR – rizika 

v souvislosti s životním prostředím 

a zdravím člověka, recyklace surovin 

Plasty a syntetická vlákna –  

- vlastnosti, použití, likvidace 

Průmyslová hnojiva- výroba, vliv  

na ŽP 

Hořlaviny- význam tříd 

nebezpečnosti  

Stavební pojiva – cement, vápno, 

sádra 

Detergenty a pesticidy – nutnost 

ochrany životního prostředí 

Léčiva a návykové látky 

 

 

EV - 

lidské aktivity 

a problémy ŽP 

Žák si ověří vlastnosti 

jednotlivých druhů plastů. 

Posoudí vhodnost využívání 

přírodních a syntetických 

vláken . 

Porovná vhodnost používání 

průmyslových  

a přírodních hnojiv  

z hlediska škodlivosti 

na ŽP a zdraví člověka. 

.. 

Žák aplikuje znalosti  

o principech hašení požárů  

na řešení modelových  

situací z praxe. 

Posoudí využívání pesticidů 

v praxi vzhledem k ŽP 

a zdraví člověka, porovná  

s možnostmi jejich  

nepoužívání ekologickým 

zemědělstvím . 

Vhodnost a škodlivost léčiv  

a návykových látek na zdraví člověka. 

Exkurze do pivovaru. 

Př, Z výklad, 

diskuse, 

laboratorní 

práce 

exkurze 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu zeměpis 
          Zeměpis má přírodovědný i společenský charakter.Žáci poznají zákonitost přírodních procesů, závislost člověka 

na přírodním prostředí a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí. Získají všeobecný přehled o světě,o různých formách přírodních krajin a života ¨ 

lidí v různých regionech světa. 

          Zeměpis seznamuje žáky s postavením naší Země ve vesmíru,s jeho zákonitostmi i důsledky postavení naší Země a jejich pohybů pro život 

člověka. Žáci se naučí pracovat s různými druhy map,užívat základní geografickou i kartografickou terminologii. Seznámí se s různými zdroji 

geografických informací a naučí se je využívat a hodnotit. 

Zeměpis – organizační a časové vymezení 

 

Obsahové vymezení předmětu 
 

6.r- fyzický zeměpis, obecné poznatky o Zemi a vesmíru 

7.r.- zeměpis kontinentů- Afrika, Amerika, Austrálie, Antarktida, Asie 

8.r.- zeměpis kontinentů- Evropa, základy socio-ekonomické geografie 

9.r.- zeměpis naší vlasti 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 
Vzdělávací obor Zeměpis realizujeme na druhém stupni v celkové časové dotaci 7 hodin. 

6.r.     2 h 

7.r.     2 h 

8.r.     2 h 

9.r.     1 h 

Zeměpis vyučujeme jako samostatný předmět. Některá témata jsme propojili s jinými vzdělávacími obory ostatních vzdělávacích oblastí např. 

Člověk  

a společnost. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Největší důraz klademe na praktické příklady ze života a na vyvozování obecných závěrů. 

Výchovné a vzdělávací postupy, kterými v tomto předmětu směřujeme k utváření klíčových kompetencí. 
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1.Kompetence k učení 

- práce s informačními zdroji ( učební texty, odborná a populárně vědecká literatura,časopisy,internet,obrazové informace) 

- metody kritického myšlení 

- vypracovávání prací žáků, kteří zpracovávají informace získané z informačních zdrojů či dotazníkovou metodou 

- tvorba modelových situací 

- kooperativní metody práce 

 

2.Kompetence k řešení problémů 

- skupinová práce 

- diskuse 

- pracovní materiál 

- analýzy situací 

- metody kritického myšlení 

- problémové vyučování 

 

3.Kompetence komunikativní 

- diskuse 

- prezentace výsledků vlastní práce 

- řešení problémových úkolů 

- hodnocení a sebehodnocení 

- vyslovování prognóz a hypotéz 

- používání terminologie 

- skupinová práce 

 

4.Kompetence sociální a personální 

- dělba úloh a rolí při skupinové práci 

- hodnocení a sebehodnocení 

 

5.Kompetence občanské 

- skupinová práce 

- výchova k zodpovědnosti jedince vůči společnosti a světu 

- diskuse 

6.Kompetence pracovní 

- samostatnost při práci, spolupráce ve skupině 
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- výchova k zodpovědnosti ( prezentace, výstupy, forma a úroveň zpracování) 

- hodnocení a sebehodnocení  

 

PŘEDMĚT :  ZEMĚPIS - 6. ročník 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Vesmír a Země  

jako jeho součást 

 

Vznik vesmíru,jednotlivé 

teorie,představy o Zemi 

Planety,hvězdy,objevování vesmíru 

Sluneční soustava,Měsíc 

Pohyby Země a jejich důsledky 

 Žák vyjádří vlastními slovy 

postavení Země ve vesmíru.. 

Žák vysvětlí zákonitosti 

existence života na Zemi 

vzhledem k poloze Země  

ve Sluneční soustavě.. 

Žák se orientuje  

v jednotlivých teoriích vzniku 

Země a posoudí správnost 

teorií. 

Žák zdůvodní příčiny  

a důsledky pohybů Země  

ve vesmíru. 

F, Př řízená diskuse, 

skupinová 

práce,využití 

odborné 

literatury 

říjen 

 

 

 

Globus a mapa 

Práce s mapou 

Globus,souřadnicová sítˇ,datová 

hranice,pásmový čas 

Mapa - obraz Země,druhy map 

Zásady práce s mapou 

Zdroje zeměpisných informací 

 

 Žák popíše souřadnicovou 

sítˇ. 

Zdůvodní existenci časových 

pásem. 

Žák vyjmenuje různé druhy 

map a je schopen je roztřídit 

do skupin. 

Je schopen porovnat rozdíly 

jednotlivých map. 

Žák předvede základní 

znalosti práce s mapou  

a orientuje se v základních 

zdrojích zeměpisných 

informací. 

M skupinová 

práce,využití 

internetu,práce 

s chybou, 

využití 

odborné 

literatury 

listopad 

 

Světadíly a 

oceány 

Poloha,rozloha,srovnávání  Žák popíše polohu 

jednotlivých světadílů  

M řízená 

diskuse,práce  
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a oceánů,uspořádá je podle 

základních kritérií.Nachází 

společné a rozdílné znaky. 

s literaturou, 

referáty, 

prosinec 

 

 

 

Vznik a stavba 

Země 

Těleso Země 

Litosféra,litosférické desky 

Horotvorná činnost 

Sopky,zemětřesení 

 Žák popíše složení 

Země,vlastními slovy popíše 

horotvornou činnost  

a nakreslí schema. 

Je schopen vysvětlit příčiny  

a důsledky litosférické 

činnosti. 

Zdůvodní existenci sopek  

a zemětřesení. 

Př skupinová 

práce,řízený 

rozhovor,práce 

s tiskem 

leden 

 

 

 

Atmosféra Složení atmosféry 

Podnebí,počasí,meteorologické pojmy 

Ochrana ovzduší 

Podnebné pásy 

EV-základní 

podmínky 

života 

Žák vysvětlí složení 

atmosféry.Diskutuje  

o rozdílech mezi podnebím  

a počasím. 

Uvede příklady ochrany 

ovzduší. 

Najde společné a rozdílné 

znaky podnebných pásů.  

Žák chápe význam ovzduší 

pro život a diskutuje 

 o problému nutnosti ochrany 

ovzduší. 

F pozorování, 

rozhovor.práce 

s tiskem 

únor 

 

 

 

Hydrosféra Vlastnosti vody 

Význam a ochrana vody 

Pohyby vody 

Vliv na podnebí 

Přírodní a umělé vodní plochy 

 Žák vyjmenuje vlastnosti 

vody a uvede příklady. 

Zdůvodní nutnost ochrany 

vody a navrhne řešení jak 

sám může přispět k ochraně 

zdrojů vody,obhajuje své 

názory a předpoví co bude 

dál. 

Žák popíše pohyby vody  

a diskutuje o vlivu na 

podnebí. 

Žák roztřídí do skupin 

F, Př řízená diskuse, 

rozhovor, 

využitíodborné 

literatury, 

internet 
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přírodní a umělé vodní 

plochy,nachází  

společné a rozdílné znaky. 

březen 

 

 

 

Pedosféra Působení vnějších a vnitřních činitelů 

Druhy a typy půd 

Ochrana půd 

 Žák definuje vnitřní a vnější 

činitele,uvede příklady. 

Roztřídí půdy do skupin. 

Umí posoudit význam půdy 

pro život člověka. 

Dokáže říci, která půda je 

lepší,horší a proč. 

Diskutuje o způsobech 

ochrany půd,hledá vlastní 

řešení. 

Př pozorování, 

rozhovor, 

skupinová 

práce,práce 

s chybou 

 

 

duben 

 

 

 

Biosféra Šířková pásmovitost,závislost 

 na podnebí 

Výšková stupňovitost 

Typy krajiny a jejich využití 

Vliv člověka na krajinu a její ochrana 

 Žák uspořádá základní 

rostlinná pásma a nakreslí 

jejich rozšíření. 

Posoudí a zdůvodní jejich 

závislost na podnebí  

a nadmořské výšce. 

Uvede příklady využití 

jednotlivých oblastí a může 

předpovědět jejich vývoj. 

Žák posoudí vliv člověka 

na krajinu,zdůvodní nutnost 

její ochrany. 

Př řízená diskuse, 

skupinová 

práce,odborná 

literatura 

květen 

 

 

 

Základy ekologie Vztah člověk-příroda,proměny krajiny 

Vliv člověka na přírodu z hlediska 

perspektiv a vývoje 

Chráněná území 

 Žák diskutuje o vztahu 

člověk a příroda a zdůvodní 

proměny krajiny. 

Předpoví , co bude dál , bude-

li se člověk k přírodě chovat 

bezohledně. 

Žák roztřídí do skupin 

jednotlivé chráněné 

oblasti,najde společné  

a rozdílné znaky. 

Zdůvodní nutnost existence 

Př rozhovor, 

pozorování, 

práce  

s tiskem, 

využití 

odborné 

literatury 
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pravidel chování. 

červen 

 

 

 

Praktický zeměpis 

s využitím 

znalostí regionu 

Práce s mapou regionu 

Ochrana přírody v regionu 

 Žák předvede schopnost 

práce s mapou regionu. 

Použije novým způsobem 

získané znalosti z přírodních 

složek Země. 

Zhodnotí působení člověka 

na přírodu v regionu. 

Sestaví seznam chráněných 

oblastí regionu,zanese  

do mapy. 

 pozorování, 

práce  

s chybou, 

získávání 

informací  

na institucích, 

exkurze 

 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT :  ZEMĚPIS - 7. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Afrika Poloha,rozloha,členitost 

Přírodní poměry 

 Žák popíše polohu,porovná 

rozlohu. 

Zdůvodní závislost 

přírodních poměrů na poloze. 

 řízená 

diskuse, 

referát,práce 

s internetem, 

tiskem, 

skupinová 

práce 

říjen 

 

 

 

Afrika Společenské,politické,hospodářské 

poměry 

Afrika-světadíl kontrastů,perspektivy 

vývoje 

 Žák provede rozbor 

přírodních,kulturních,spole-

čenských,politických  

a hospodářských poměrů 
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Regiony Afriky vybraného regionu. 

Navrhne řešení globálních 

problémů Afriky. 

listopad 

 

 

 

Austrálie a 

Oceánie 

Tichý oceán   

 

Poloha,rozloha 

Přírodní poměry-endemité 

Historie,společenské a hospodářské 

poměry 

Oblasti-Austrálie 

            Nový Zéland 

            Oceánie 

PACIFIK-objevitelské cesty 

                doprava 

                ekologie 

 Žák popíše polohu,porovná 

rozlohu,je schopen uspořádat 

přírodní poměry a uvést 

příklady endemitů. 

Diskutuje o historii 

osídlení,složení obyvatelstva 

a společenských  

a hospodářských poměrech. 

Nachází společné a rozdílné 

znaky oblastí Oceánie a roztří 

dí je do skupin. 

Žák diskutuje o postavení 

Pacifiku mezi ostatními 

oceány,zdůvodní význam 

Pacifiku pro klima planety  

a světovou ekonomiku. 

Obhájí nutnost ochrany 

oceánů a navrhne řešení. 

D, Ov, Př  

prosinec 

 

 

 

Antarktida 

 

 

 

 

 

 

Arktida 

 

 

 

 

 

Poloha,přírodní poměry 

Objevování jižního po´lu 

Ekologický význam-pitná voda 

Rizika vývoje,výzkum 

Mezinárodní spolupráce 

 

 

Poloha,přírodní poměry 

Dobývání severního pólu 

Význam-rybolov,ochrana fauny 

 

 Žák popíše polohu a přírodní 

poměry. 

Vyjádří vlastními slovy 

historii dobývání pólu. 

Diskutuje o ekologickém 

významu Antarktidy a vlivu 

klimatických změn  

na Antarktidu,předpoví,  

co bude dál. 

Obhájí nutnost výzkumu 

Antarktidy a mezinárodní 

spolupráce. 

Žák popíše polohu Arktidy, 

její přírodní poměry. 

Nachází společné a rozdílné 

Př  
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znaky mezi Arktidou  

a Antarktidou. 

Vyjádří vlastními slovy 

význam oblasti,obhájí nutnost 

ochrany ekosystému 

Arktidy. 

leden 

 

 

 

Amerika Poloha,rozloha,členitost 

Přírodní poměry 

Společenské,politické a hospodářské 

poměry 

 Žák popíše polohu,porovná 

rozlohu. 

Zdůvodní závislost 

přírodních poměrů na poloze. 

Z historie objevování 

Ameriky odvodí složení 

obyvatelstva Ameriky. 

Př, D  

únor 

 

 

 

Amerika Regiony-Severní Amerika 

             Střední Amerika  

             Jižní Amerika 

 Žák provede rozbor 

přírodních,kulturních, 

společenských,politických  

a hospodářských poměrů 

vybraného regionu. 

Zdůvodní společné a rozdílné 

znaky jednotlivých regionů. 

  

březen 

 

 

 

Amerika 

Atlanský oceán 

Indický oceán 

Dokončení a opakování 

Poloha,rozloha,mořské proudy 

Význam pro dopravu 

Poloha,rozloha 

Hospodářské využití,ekologická rizika 

 Žák popíše polohu, 

porovná rozlohu oceánů. 

Zdůvodní význam 

Atlantského oceánu  

pro dopravu a zhodnotí jeho 

vliv na podnebí Evropy. 

Diskutuje o významu 

hospodářského využití 

Indického oceánu  

a o ekologických rizikách. 

  

duben 

 

 

 

Asie Poloha,rozloha,členitost 

Přírodní poměry 

 

 Žák popíše polohu, 

porovná rozlohu. 

Zdůvodní závislost 

přírodních poměrů na poloze. 

  

květen 

 

Asie Společenské,politické a hospodářské 

poměry 

 Žák provede rozbor 

přírodních,kulturních, 

Př, D 
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Regiony-Východní Asie 

             Jižní Asie 

             Jihovýchodní Asie 

společenských,politických  

a hospodářských poměrů 

vybraného regionu. 

červen 

 

 

 

Asie 

 

 

 

Přehled světadílů 

 

Regiony-Jihozápadní Asie 

             Střední Asie 

             Zakavkazsko 

 Žák provede rozbor 

přírodních,společenských, 

kulturních,politických  

a hospodářských poměrů 

vybraného regionu. 

Žák se orientuje  

v jednotlivých 

světadílech,hledá shodné  

a rozdílné znaky, 

porovnává podle různých 

kritérií. 

  

 

 

 

 

PŘEDMĚT : ZEMĚPIS -  8. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Evropa Poloha,rozloha,členitost 

 

 

 Žák popíše polohu,porovná 

rozlohu,je schopen orientace  

na mapě. 

 řízená 

diskuse, 

využití 

tisku,odborné 

literatury, 

internetu, 

referáty, 

skupinová 

práce 

září 

 

 Přírodní poměry  Zdůvodní závislost př.poměrů  

na geografické poloze. 

Př 
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říjen 

 

 

 Společenské,politické a hospodářské 

poměry 

 Provede rozbor 

přír.,kult.,společ.,polit., 

a hospod.poměrů Evropy, 

je schopen diskutovat o nich. 

D, Ov  

listopad  Členění Evropy 

Jižní Evropa                                                                

 Porovnává jednotl.oblasti 

Evropy podle daných 

kriterií,vyvozuje 

souvislosti,zvládá práci s mapou 

jednotl.oblastí Evropy. 

  

listopad 

 

 

 Západní Evropa 

Severní Evropa 

 Je schopen diskuse  

o ekon.významu regionu  

pro zbytek Evropy a svět 

  

prosinec 

 

 

 

 Střední Evropa,Jihovýchodní Evropa  Porovnává jednotl.oblasti   

podle daných kriterií,vyvozuje 

souvislosti,zvládá práci s mapou 

jednotl.oblastí Evropy. 

  

leden 

 

 

 Východní Evropa 

Rusko 

 Diskutuje o významu Ruska  

pro Evropu,vlivu Ruska  

na světové dění v minulosti  

a současnosti 

  

únor 

 

 

 

 

Společenské a 

hospodářské 

prostředí 

Obyvatelstvo-Lidské rasy 

                      Národy 

                     

 

                      Světová náboženství 

                     

         

                       Zaměstnanost 

                        

 Nachází spol.a rozdílné znaky 

lidských ras,zdůvodní 

nesmyslnost rasových 

teorií,uvede příklady. 

Orientuje se v existenci 

světových náboženství,spol. 

a rozdílné znaky. 

Provede rozbor zaměstnanosti 

v jednotl.oblastech světa. 

D, Ov  

březen 

 

 

 

 Demografický vývoj,perspektivy 

Lidská sídla-trendy 

vývoje,perspektivy,urbanizace,světo

vé metropole 

 Posoudí a porovná 

demogr.vývoj 

v jednotl.oblastech 

světa,předpoví možnosti dalšího 

vývoje. 

Roztřídí jednotl.typy sídel  

podle daných kriterií,zdůvodní 

M, Ov  
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migrační trendy,diskutuje  

o perspektivách a vývoji. 

duben 

 

 

 

 Světové hospodářství 

Zemědělství 

Průmysl 

 Zdůvodní význam zemědělství  

a závislost na přír. 

a společ.podmínkách. 

Nachází společné a rozdílné 

znaky hospodářství 

v jednotl.oblastech světa,vytvoří 

perspektivu budoucího vývoje. 

Zdůvodní nutnost vývoje nových 

technologií,provázanost vědy  

a hospodářství. 

Posoudí ekologická rizika 

hospodářství,vytvoří perspektivu 

vývoje. 

Př  

květen 

 

 

 

 Doprava  Roztřídí do skupin druhy 

dopravy,diskutuje o výhodách  

a nevýhodách jednotl.druhů 

dopravy s ohledem na 

ekologická rizika.Provede 

rozbor jednotl.druhů dopravy 

v regionech světa. 

  

červen 

 

 

 

 Státy a světová seskupení  Najde princip stanovení kriterií 

rozdělení zemí do 

kategoriií,porovná společné  

a rozdílné znaky jednotl.skupin 

zemí.Zdůvodní nutnost světové 

integrace,diskutuje  

o globalizačních rizicích,uvede 

příklad potencionálních ohnisek 

konfliktů a diskutuje o nich. 

Ov  
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PŘEDMĚT :  ZEMĚPIS - 9. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Česká republika Poloha,rozloha 

 

Historický vývoj území 

 Popíše polohu v rámci 

Evropy,diskutuje  

o strategickém významu 

polohy ČR.Porovná rozlohu 

s ostatními státy 

Evropy.Diskutuje  

o historickém vývoji 

hranice,orientuje se 

v lokalizaci státních útvarů 

historie na území dnešní ČR. 

D řízená 

diskuse, 

práce 

s tiskem, 

skupinová 

práce, 

využití 

internetu  

a odborné 

literatury, 

referáty 

říjen – 

listopad 

 

 

 

 Přírodní poměry,ochrana krajiny  Nachází společné a rozdílné 

znaky přír.poměrů ČR,provede 

jejich rozbor.Zdůvodní nutnost 

ochrany krajiny a roztřídí  

do skupin jednotlivá chráněná 

území,zobecní principy 

chování v chr.oblastech. 

Př  

prosinec 

 

 

 

 Obyvatelstvo a sídla  Popíše národnostní strukturu 

obyvatelstva,diskutuje  

o příčinách migrace a o vztahu 

k etnickým menšinám. 

Nakreslí schéma 

demografického 

vývoje,vytvoří předpověď 

dalšího vývoje,diskutuje  

o něm.Posoudí a porovná 

funkci jednotlivých typů 

sídel,vytvoří prognózu vývoje. 

D, Ov, M  

leden –  Hospodářství-zemědělství  Provede rozbor podmínek    
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únor 

 

 

 

                     -těžba surovin 

                     -průmysl 

                     -doprava 

                     -zahraniční obchod 

                     -cestovní ruch   

pro zemědělství a najde 

principy lokalizace.Diskutuje 

o surovinových zdrojích 

země,posoudí podmínky  

pro existenci 

jednotl.prům.odvětví,diskutuje 

o vlivu průmyslu na 

krajinu,spolunalézá řešení 

ekol.problémů.Zdůvodní 

význam existence euroregionů 

a uvede příklad.Nachází 

společné a rozdílné znaky 

druhů dopravy v ČR,posoudí 

nutnost zapojení do evropské- 

ho dopravního 

systému.Provede rozbor 

zahr.obchodu ČR a diskutuje  

o významu cestovního ruchu 

pro ekonomiku,posoudí trendy 

vývoje cestovního ruchu. 

březen 

 

 

 Regiony ČR-místní region  Ovládá základy praktické 

topografie a orientace 

v terénu. 

  

duben – 

květen 

 

 

 

 Praha 

Kraje ČR 

 Orientuje se na mapě 

ČR,posoudí a porovná význam 

jednotlivých krajů,porovná 

jednotlivé kraje podle daných 

kriterií,nachází jejich společné 

a rozdílné znaky. 

  

červen 

 

 

 

 Hospodářské a politické postavení ČR 

ve světě 

 Zdůvodní význam zapojení 

ČR do evropských a světových 

struktur,a diskutuje  

o problému. 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu hudební výchova (I.stupeň) 
  Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebního umění a hudby, k jejímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace, prostřednictvím 

vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností. Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka a vedou především  

k rozvoji jeho hudebnosti, hudebních schopností, které se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi ( sluchové, rytmické, 

pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a poslechové ). Hudební činnosti dále umožňují žákovi uplatnit jeho 

individuální pěvecký potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, jeho individuální instrumentální dovednosti a jeho pohybové 

dovednosti i podle jeho zájmu  

a zaměření. 

 Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí  vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Umožňuje žákům poznávání světa estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa žáci rozvíjí specifické cítění, tvořivost, vnímání. 

V tvořivých činnostech rozvíjí nonverbální vyjadřování a dorozumívání. 

 

Obsahové vymezení předmětu 
   Hudební výchova vede žáka k porozumění hudbě a hudebního umění prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 

poslechových činností. Činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a vedou žáka k rozvoji hudebnosti. Ty se následně projevují individuálními 

hudebními dovednostmi- sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními,hudebně pohybovými, tvořivými a poslechovými. 

 Učitel dbá na rozmanitost výběru písní. Těžištěm práce je zpěv a poslech hudby.je nutno dbát na individuální zvláštnosti dětského hlasu.zpěv by 

se měl stát přirozenou potřebou dětí pro vyjádření pohody a radosti. 

 

Časové a organizační vymezení  
Vzdělávací obor Hudební výchova  realizujeme ve všech ročnících prvního stupně v celkové časové dotaci 5 hodin.( Umění a kultura mají na 

1.stupni časovou dotaci 12 hodin.) 

Hudební výchovu realizujeme v 45 minutových vyučovacích hodinách. Dále využíváme mezipředmětové vztahy a prvky této oblasti zařazujeme  

do ostatních předmětů.Učivo je též  nedílnou součástí projektového vyučování.Písně a jejich pohybové ztvárnění jsou denní součástí relaxačních 

chvilek. 

 

Výchovně vzdělávací strategie  
 
1. Kompetence k učení 

-vedení k pochopení umění  

-vytváření dovedností a  návyků 
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-projektové vyučování 

-nácvik písní s říkadel,zapamatování si textu 

-rytmizování 

-nácvik hry na dětské hudební nástroje 

-zařazování doprovodných rytmických nástrojů 

-vybírání vhodných melodií k pohybovému vyjadřování 

-práce s poslechovými skladbami, nácvik vnímání 

 

2. Kompetence k řešení problému 

-projektové vyučování 

-práce s poslechovou skladbou 

-kladení  cílených otázek ,volby odpovědí 

 
3. Kompetence komunikativní  

- Vytváření otázek , tvorba odpovědí 

-porozumění textům 

-vyjádření citového vztahu k hudbě 

-vyjadřování myšlenek  

-nácvik zpěvu 
 

4. Kompetence sociální a personální 

-řízený rozhovor 

-tvořivé hry 

-scénky 

-nácvik besídky 

-hodnocení a sebehodnocení 

-přijímání kritiky a pochvaly 

 

5. Kompetence občanské 
-situace, které řeší vztahy ve skupině 

-projekty 

-uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince 

 
6. Kompetence pracovní 

-skupinové práce 

-hudební činnosti 
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-podpora vlastní tvořivosti 

 

PŘEDMĚT : HUDEBNÍ VÝCHOVA  - 1.ročník 

 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

Lidová říkadla Lidová říkadla a jednoduché lidové 

písně podporující předčtenářské  

a předpočtářské období. 

Dechová cvičení. 

Držení flétny 

OSV-

komunikace. 

MV-kulturní 

diference, 

lidské vztahy. 

Žák se naučí jednoduchá 

říkadla a lidové písně. 

Učí se hygienickým 

návykům,správnému držení 

těla a hlavy,správnému 

dýchání-průběžně . 

Průběžně: komunikuje, učí se 

pravidlům správného 

chování a jednání. 

Umí se uvolnit, relaxovat, 

pozitivně nalaďuje mysl, 

rozvíjí smyslové vnímání. 

Naslouchá textům dětí všech 

sociokulturních skupin  

ve třídě a škole, pozná 

odlišnosti, toleruje. 

Učivo na 1. stupni 

nabízí široké 

spektrum 

mezipředmětového 

využití v každé 

tematické oblasti. 

Učivo je spojeno 

s výukou ve všech 

předmětech. 

 

Člověk a jeho svět, 

ČJ 

nácvik písní  

a říkadel, 

rytmizování, 

nácvik 

vnímání  

a hlasové 

hygieny 

 

říjen 

 

Lidové písně 

s podzimní 

tematikou 

Jednoduchá lidová píseň 

s podzimními náměty.Rytmický 

doprovod. 

Zvuky a tony,jejich charakteristika. 

Podzimní den- projekt 

Držení flétny-dech. cvičení,dýchání 

do flétny. 

MV-kulturní 

diference. 

Žák se naučí lidovou píseň. 

Rytmizuje říkadla. 

Rozlišuje zvuky a tóny. 

Provede dechová cvičení. 

Pozná říkadla a písně 

odlišných kultur, naslouchá 

jim. 

Čj, Tv rytmizování, 

zapamatování 

textu, 

vytváření 

dovedností  

a návyků, 

projektové 

vyučování 

listopad Rodina Píseň s rodinou tematikou. 

Říkadlo se jmény. 

Základní vlastnosti tónů. 

Zdokonalení dýchání do flétny 

Notová osnova 

OSV-kreativita. 

MV-kulturní 

diference 

Zpívá písně, naslouchá  

písním a 

skladbám.Rytmizuje  

a melodizuje říkadlo,provádí 

hru na tělo. 

Tv porozumění 

textu, tvořivé 

hry, dialog, 

vyjádření 

rytmu 
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Seznamuje se se základními 

vlastnostmi tónů. 

Pohybově ztvárňuje melodii. 

Rozvíjí krestivitu. 

Porovná písně jiných kultur, 

hodnotí je. 

pohybem 

prosinec Vánoce Písně s vánoční tematikou. 

Koledy. 

Zimní den-projekt. 

Flétna-tón h-Honzík 

Houslový klíč 

OSV-kooperace 

a kompetice. 

MV- kulturní 

diference. 

Naučí se jednoduchou 

koledu. 

Poslouchá koledy a vánoční 

skladby. 

Podřizuje se, vede  

a organizuje skupinu 

(při besídce, pásmu), cvičí se 

v naslouchání. 

Pozná vánoční písně a zvyky 

různých kultur a národů 

Pč, Čj, Člověk a 

jeho svět 

nácvik 

besídky, text, 

písně, 

říkadla, 

dramatizace 

leden Zima Písně se zimními náměty. 

Základní vlastnosti tónů. 

Rytmus. 

Fl.-tón a Anička 

 

 Zpívá,naučí se rytmické  

a melodické cvičení. 

Seznámení s dětskými 

hudebními nástroji. 

Rozlišuje rytmus, snaží se 

udržet rytmus. 

Rozvíjí hudební sluch  

a paměť. 

Tv nácvik hry  

na dětské 

hudební 

nástroje, 

nácvik 

vnímání, 

rytmizace, 

rozvoj 

hudební 

paměti, 

poslech 

únor 

 

 

Zvířata 

Masopust 

Písně o zvířatech. 

Říkadla o masopustu. 

Masopust-projekt. 

Fl.procvičování tónů h,a 

OSV-kreativita. Naučí se písním a říkadlům. 

Naslouchá 

skladbám.Opakuje a hudebně 

ztvárňuje říkadla. 

Hraje na hudební otázku  

a odpověď. 

Rozvíjí kreativitu. 

Čj, Vv nácvik písní, 

dramatizace, 

rozhovor 

březen 

 

Jaro Písničky o jaru. 

Jarní den-projekt. 

MV-

multikulturalita. 

Pracuje s písní, 

poslouchá,zpívá, doprovází 

Tv, Pč tvořivé hra, 

zařazení 
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Jarní hry dětí. 

Hudební nástroje. 

rytmicky a pohybově. 

Rozvíjí hudebnost 

poslechem. 

Seznamuje se nejznámějšími 

hudebními nástroji. 

Hraje na ozvěnu. 

Pozná texty jiných kultur, má 

vstřícný postoj k odlišnostem. 

Zná hudebními nástroji 

jiných kultur a národů. 

doprov. 

hudebních 

nástrojů, 

nácvik zpěvu 

duben Práce Písně s tematikou „Práce“. 

Hudba a pohyb. Hudební nástroje . 

Flétna-tón g 

 Zpívá a naslouchá skladbám. 

Tvoří pohybový doprovod. 

Poznává  nejznámější  

hudební nástroje. 

Rozvíjí hudební sluch  

a paměť na melodii a slova. 

Člověk a jeho svět, 

Tv 

pohybobé 

ztvárnění, 

poslech, 

porozumění 

textu písní 

květen 

 

Písně lidové a 

umělé 

Lidové a umělé písně. 

Noty - základní přehled. 

Tóny- shrnutí vlastností. 

Flétna-střídání h,a,g 

 

 Opakuje písně,pohybově 

doprovází. Doprovází píseň 

na dětské hudební nástroje. 

Tv rozvoj 

hudební 

paměti, hra 

na hudební 

nástroje 

červen Léto Písničky na léto. 

Flétna –Halí,belí 

OSV-

psychohygiena. 

Opakuje naučené písně čistě 

a výrazně.Učí se písně s letní 

tematikou.Uplatňuje 

hygienické návyky . 

Utváří si estetický pohled  

na svět. 

Čj vedení 

k pochopení 

umění, 

nácvik zpěvu 

 

 

 

PŘEDMĚT :  HUDEBNÍ VÝCHOVA  -  2.ročník 

 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 
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září 

 

Rytmizace Písně k podzimu, rytmizace 

říkadel, rytmická cvičení spojená 

se čtením.  

 Rozvíjí hlavový tón. 

Provede dechová cvičení. 

Opakuje rytmický 

doprovod. Rozvíjí 

hygienické hlasové návyky 

Čj diskuse 

říjen 

 

Podzimní písně Lidové písně s podzimní 

tématikou. Hra rytmických 

doprovodů. Zvuky, tóny. Podzimní 

den. Takt 2/4. 

Flétna- opakování-Halí belí 

MV-lidské 

vztahy,vztahy mezi 

kulturami 

(průběžně) 

Naučí se spojovat hudbu 

s pohybem. Naučí se 

lidovou píseň a rytmický 

doprovod.Vytleskává ve 2/4 

taktu. 

Zná písně jiných kultur  

a hodnotí je 

. 

 projekt, 

rozhovor 

 

listopad Pohybové hry Pohybové hry spojené s tělesnou 

výchovou. Melodie stoupá, klesá.  

Flétna- písně na tři tony 

Takt ¾.  

 Pozná klesavou a stoupavou 

melodii – umí ji pohybem 

vyjádřit.  

Tv sebehodnocení 

prosinec Vánoční písně a 

koledy 

Vánoční písně a koledy. Zimní den 

noty čtvrtové a půlové 

Flétna- C Cecilka 

 

 

MV-lidské 

vztahy,právo všech 

lidí žít společně 

Rozvíjí hudební sluch  

a paměť. Naučí se 

jednoduchou koledu. 

Poslouchá vánoční koledy  

a písně. 

Toleruje jiné zvyky,poznává 

lidové zvyky a písně různých 

kultur. 

Čj, Člověk a jeho 

svět 

práce 

s chybou, 

projekt 

leden 

 

Zimní písně Zimní říkanky, rytmické hry. 

Rytmizace textů, tanečky. 

Hudební nástroje.  

Flétna d2- písně na pět tónů 

OSV-osobnostní 

rozvoj,kreativita 

Melodizuje říkadlo. Umí 

používat dětské hudební 

nástroje. Naučí se 

jednoduchý taneček, 

jednotlivě i ve dvojici. Umí 

poslechem rozlišit jednotlivé 

hudební nástroje.   

Tvoří krátké rytmické celky. 

Tv dialog, 

příjmání 

pochvaly  

a kritiky 

únor 

 

Notová osnova, 

klíč, noty 

Notová osnova, klíč, nota. 

Masopust. Pomlka – čtvrťová, 

půlová. Nota osminová 

 Zná základní poznatky 

z hudební teorie.  

Pč projekt 
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březen Jarní písně Písničky o práci, přírodě a 

zvířatech. Dynamika – p – mf – f. 

Jarní den 

Flétna- procvičování písní na pět 

not 

 Naučí se lidovou píseň, umí 

rozlišit dynamiku písní  

a skladeb.  

 kvízy 

duben Melodizace 

říkadel 

Jarní říkanky, popěvky a zpěv 

ptáků z lidové poezie. Velikonoce. 

Rytmizace a rytmická cvičení. 

MV-etnický 

původ,rovnocrnnost 

všech etnických 

skupin a kultur.  

Umí spojit hudbu 

s pohybem. Melodizuje 

říkadlo. 

Zná lidové zvyky jiných 

kultur. 

Čj, Vv,  Člověk a 

jeho svět 

skupinová 

práce 

květen Písně umělé a 

lidové 

Píseň lidová a umělá. Říkanky, 

tanečky, pohybové hry. Využití 

kánonu. Hra na otázku, odpověď. 

Melodické hádanky. 

Flétna - kánon 

 Rozliší píseň lidovou  

a umělou. Zvládne zazpívat 

jednoduchou píseň 

v kánonu.  

Čj,  Tv dialog 

červen Písně na léto Zpěv – prostředek k udržení dobré 

nálady. Písně k táboráku. Zpěv 

jednohlasý – jednotlivý i společný.  

 Žáci opakují naučené písně 

čistě a výrazně. Uplatňují 

hlasové a hygienické 

návyky.  

 hodnocení 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT : HUDEBNÍ VÝCHOVA – 3.ročník  

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Rytmizace 

Prázdniny  

a škola 

Upevňování pěveckých návyků ( dý- 

chání,tvoření tónů, pěvecké dělení slov,  

výslovnost ) 

Flétna-opakování písní na 5 not 

 Zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě  

a rytmicky přesně 

v jednohlase. 

Čj reprodukti

vní m. 

říjen Podzimní Upevňování dovednosti zpívat tóny ve  Rytmizuje a melodizuje Čj, Pč, Tv samostat- 
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tematika 

 

 

vzestupné a sestupné řadě 

Poslech české hudby pro slavnostní 

příležitosti 

Projekt – podzimní den 

Hra na ozvěnu 

Flétna-tón e1 

jednoduché texty. 

 

 

ná práce 

listopad Pohybové hry 

 
Nácvik dvoudobé chůze a tanec 

přísunným krokem 

Hra na tělo 

Flétna-čtvrťové noty 

 Reaguje pohybem na znějící 

hudbu. 

Improvizuje v rámci nejjed -

nodušších hudebních forem. 

Tv hra 

prosinec Vánoční písně  

 a koledy 

Nácvik, zpěv a poslech českých koled 

Projekt – zimní den 

Vystoupení na Vánočním koncertu-

jednoduché koledy-flétna 

 

 Rozpozná v proudu znějící 

hudby některé hudební 

nástroje. 

Člověk a jeho svět projektové 

m. 

leden Zimní písně 

 

Nástroje 

Nácvik jednoduchého dvojhlasu, 

jednoduchý kánon 

Flétna-opakování kánonu 

Hudební nauka – nota celá, půlová, 

čtvrťová,pomlky 

 Zpívá s dynamickými odstíny 

slabě – silně v rozmezí p – 

mf. 

Samostatně zapíše do notové 

osnovy noty c1 – a1. 

 skupinová 

práce 

únor Masopust Poslech taneční hudby, vyjádření 

melodie pohybem 

Pohybové hry 

Projekt – Masopust 

Flétna-tón f1 

 Emocionální zažívá hudbu  

a pohyb. 

Odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně 

instrumentální. 

Tv aplikační 

m. 

březen Jarní písně 

 

Dynamika 

Poznávání melodie postupující  

v krocích a skocích, melodie lomené 

Projekt – jarní den 

Flétna-jarní písněv rozsahu e1-d2 

 Vyjadřuje pohybem tempo, 

dynamiku a směr melodie. 

 hra  

duben Hudební nástroje Rozlišování hudebních nástrojů podle 

vzhledu i zvuku (strunné, dechové, bicí) 

Práce s Orfovým instrumentářem  

MV– kulturní 

diference 

Využívá dětské rytmické 

nástroje pro doprovod písní. 

Zná vlastní kulturu. 

 fixační m. 

květen Hudební nauka Hudební nauka – opakování-notová 

osnova, houslový klíč, taktová čára, 

pomlky 

 Orientuje se v notovém zápisu 

písní ve zpěvníku. 

 praktické 

m. 

červen Prázdninové Nácvik písní ve 4/4 taktu OSV – Odlišuje hudbu populární  Tv praktické 
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písně Prázdninové písně – jednoduchý 

flétnový doprovod 

 

 

sebepoznává-

ní a sebepojetí 

od hudby určené  

ke slavnostním příležitostem. 

Vytváří si vlastní postoje  

a hodnoty. 

m. 

 

 

 

PŘEDMĚT : HUDEBNÍ VÝCHOVA - 4.ročník 
 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Návraty Orientace v hudební formě, rytmus 

řeči a hudební rytmus. Pěvecké 

návyky,hlasová hygiena. 

OSV- 

kreativita 

Zkouší orientaci v zápisu 

jednoduché skladby, zpívá 

rytmicky. 

Své schopnosti aplikuje při 

zpěvu a tanci. 

Tv m. reproduktivní 

říjen 

 

Barvy v hudbě 

Notopis 

Lidové písně s podzimními 

náměty, funkce hudby. 

Flétna- tón d1 

Osminové noty 

 Využívá při zpěvu správné 

pěvecké návyky,jednoduché 

hudební nástroje 

k doprovodné hře. 

Čj, Tv m. aplikační 

listopad 

 

 

 

Snění Hudební styly , žánry 

Flétna – písně v rozsahu d1 - d2 

 Kombinuje výrazové 

prostředky, aby vyjádřil své 

pocity a prožitky,uplatňuje 

osobitost svého vnímání. 

Vv m. motivační 

prosinec 

 

Vánoce Koledy, poslechové skladby 

s vánoční tématikou 

Vánoční vystoupení – práce s 

Orfovým instrumentářem a 

zobcovou flétnou 

 Zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě. 

Čj m. praktická 

leden Na plese Hudební improvizace, pohybové 

vyjádření hudby, polka, valčík. 

 

 Vyjadřuje emoce gestem, 

výrazem, postojem. 

Ztvárňuje hudbu pomocí 

pohybu a tanečních kroků. 

TV, Čj m. hry 

únor Hádanky  Pantomimické hádanky, hudební  Vytváří a provádí Čj m. hry 
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a hlavolamy otázka, hudební odpověď elementární hudební 

improvizace. Dovede 

vysvětlit pojem, melodie 

rytmus. 

březen 

 

 

 

Jarní 

probouzení 

Hudba mistrů 

Nálada v písni, skladbě. Rytmická 

říkadla. Různorodost hudebního 

umění. 

Zobcová flétna – tón c1 

 Porovnává odlišnosti, 

seznámí se s pojmy opera, 

opereta, revue, muzikál. 

Zná některá zajímavá díla 

našich skladatelů. 

Čj m. srovnávací 

duben Lidové tradice v 

hudbě 

Hudební nástroje v lidové hudbě,  

dvojhlas. Lidové písně. Hudební 

forma písně. 

Hudební abeceda – stupnice C-dur 

 Poslechem zkouší určit 

hudební nástroje, různé 

kombinace zpěvních  hlasů 

a nástrojů. 

Tv m. názorně-

demonstrační 

květen Hudební pokusy Intonační modely, kvalita tónů  

a vztahy mezi nimi. Cvičení 

sluchu. Cvičení sluchové a zrakové 

paměti. 

 Zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě 

v dur a moll stupnicích. 

 m. fixační 

červen Cestování 

v hudbě 
Základní poznatky  

a dovednosti, hlasová výchova, 

můj nejoblíbenější hudební 

autor. 

Flétna – písně na prázdniny v 

rozsahu c1- c2 

 Upevňuje hudební 

poznatky, dovednosti, 

zpěvní návyky. 

Čj, Tv m. 

aplikační,klasifikační 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA – 5.ročník  
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 
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září Vzpomínky 

 

 

 

 

 

 

Pěvecké návyky, práce s dechem 

 

Pohybový a instrumentální 

doprovod 

Notový zápis 

 

Seznámení s hudebními posuvkami 

– křížky, béčka 

 

 

OSV - kreativita Procvičí dýchání a správně  

drží tělo. 

Nacvičí originální pohyb 

doprovod  k písni. 

Zopakuje si noty a zápis  

do  notové osnovy. 

Nacvičí originální pohyb.. 

Tv, Člověk  

a jeho svět, Čj 

vyvození  

poznatků, 

pohybový  

doprovod, 

záznam  

na tabuli  

a do sešitu 

říjen Cestování  

v hudbě 

Hudební nástroje 

 

Zpěv písní 

Akord , délky not 

Jednoduchý doprovod-zobcová 

flétna, zvonkohra 

Flétna – snížený tón hes 

 

MV – etnický původ Poznává hudební nástroje,  

i jiných etnik. 

Zazpívá píseň . 

Seznámí se s akordy  

v C dur,zopakuje délku  not. 

 

 Člověk a jeho 

svět 

video, 

poslech, 

manipulace  

s nástroji 

listopad 

 

 

Lidové písně 

Rytmus 

Frázování 

 

Rytmus písně 

Flétna - stupnice F-dur 

 Zazpívá píseň v různém  

tempu. 

Vytleskává rýmy, 

doprovodí píseň na Orfovy 

nástroje. 

Tv 

 

motivační  

rozhovor, 

manipulace 

 s  nástroji 
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prosinec Vánoce Zpěv písní 

Poslech 

 

Taktování 

 

Výrazové prostředky  

 

MV – etnický původ 

 

OSV -komunikace 

Zpívá známé koledy. 

Poslouchá vánoční hudbu, 

českých i jiných národů. 

Zopakuje si různé druhy  

taktů.. 

Poznává různé výrazové  

Prostředky, řeč těla , zvuků. 

Poslouchá vánoční písně 

jiných etnických skupin. 

Cvičí  aktivní maslouchání . 

Tv, Vv poslech 

shrnutí  

poznatků 

záznam  

na tabuli  

a do sešitu 

leden Odvaha Hudební forma 

 

 

 

Hudební hra 

Dvojhlas  

 

Flétna – zvýšený tón fis 

MV – etnický původ Poslechne různé melodie  

tanců našich i cizích autorů  

a vytvoří pohybový  

doprovod. 

Opakuje vědomosti z Hv. 

Poslechne si a naučí se    

dvojhlasou píseň. 

Poslouchá melodie jiných 

národů. 

Tv 

 

poslech, 

shrnutí  

poznatků 

únor Na plese Zpěv písní- 

 

Hudební formy 

 

Hudební nástroje 

 

Flétna – stupnice G-dur 

 

 Zpívá písně dle svého  

výběru. 

Poslechne si další vybrané  

hudební formy. 

Hraje na   různé hudební   

nástroje. 

 Člověk a jeho 

svět 

motivační  

rozhovor, 

poslech, 

manipulace 

s  nástroji 

březen 

 

 

 

Domov Státní hymna 

Hudební skladatelé 

 

Zpěv písní 

Poslech 

 

Zpěvohra 

Flétna – opakování stupnic C-dur, 

G-dur, F-dur 

 Zopakuje si státní hymnu. 

Seznámí se s významnými   

hudebními skladateli. 

Zazpívá písně . 

Bedřich Smetana 

 – video , CD 

Poslechne si úryvek opery. 

 Člověk a jeho 

svět 

poslech, 

video, 

práce    

s vybraným  

textem, 

internet 
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Tónický kvintakord 

duben Cestování s písní Hudební pojmy 

Pěvecká a hlasová hygiena 

 

Zpěv písní a rytmický doprovod 

 

 

OSV – rozvoj 

schopnosti poznávání 

Seznámí se s novými 

pojmy. 

Zopakuje si základní  

návyky. 

Doprovodí se při zpěvu  

na hudební nástroj. 

Cvičí smyslové vnímání. 

Pč vyvozování  

poznatků, 

shrnutí  

poznatků 

 

 

 

květen Vesmír Zpěv písní 

Taktování, notový zápis 

 

Hudební nástroje 

Flétna – zvýšený tón cis 

 Zazpívá písně. 

Zopakuje si taktování  

a notový zápis. 

Seznámí se  

se symfonickým 

orchestrem. 

 Člověk a jeho 

svět, Čj 

poslech, 

shrnutí  

poznatků, 

práce  

s obrazy 

červen Letní setkání Zpěv písní 

Rytmická a pohybová cvičení 

Písně na prázdniny 

 

 

OSV – rozvoj 

schopnosti poznávání 

Zazpívá písně. 

Doprovodí zpěv hrou  

a  pohybem. 

Procvičuje pozornost  

a soustředění. 

Člověk a jeho  

svět, Tv  

ústní 

prověřování, 

názorná  

ukázka 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu hudební výchova (II.stupeň) 
               Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebního umění a hudby, k jejímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace, 

prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností. Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka a 

vedou především k rozvoji jeho hudebnosti, hudebních schopností, které se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi ( sluchové, 

rytmické, pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a poslechové ). Hudební činnosti dále umožňují žákovi uplatnit 

jeho individuální pěvecký potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, jeho individuální instrumentální dovednosti a jeho pohybové 

dovednosti i podle jeho zájmu a zaměření. 

 

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací oblast předmětu hudební výchova je  na druhém stupni také zaměřena na čtyři tématické okruhy: 

1/ Vokální  

2/ Instrumentální  

3/ Hudebně pohybový 

4/ Poslechový 

Tyto okruhy jsou zpracovány do tématických celků v jednotlivých ročnících. 

Na druhém stupni si žáci osvojují: 

a/ pěvecký a mluvní projev, rytmus řeči a hudební rytmus, orientaci v notovém záznamu melodie,  

    rozvíjí si hudební sluch a hudební představivost, intonuje a vokálně improvizuje 

b/ hru na hudební nástroje, záznam skladby, vyjadřování hudebních i nehudebních představ  

a myšlenek pomocí hudebního nástroje 

c/ pohybový doprovod znějící hudby, pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby, orientaci  

    v prostoru 

d/ hudební dílo a autora, hudební styly a žánry, „interpretaci“ znějící hudby 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 
Hudební výchova je vyučována jako samostatný předmět s hodinovou týdenní dotací v 6., 8. a 9. ročníku a s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. 

ročníku. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

1. Kompetence k učení 

- vybírání a využívání vhodných způsobů, metod a strategií pro efektivní učení 

- plánování, organizování a řízení vlastního učení 
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- hledání a třídění informací, jejich využití v praktickém životě 

- užití termínů, uvedení věcí do souvislostí 

- porovnávání a kritické posuzování získaných výsledků 

- vyvození závěrů pro využití v budoucnosti 

 

      2 Kompetence k řešení  problému 

- vnímání problémových situací 

- plánování způsobu řešení problémů 

- využití vlastního úsudku a zkušeností 

- sledování vlastních pokroků při zdolávání  problémů 

- kritické myšlení, rozhodnutí, obhajoba, zodpovědnost 

 
3.Kompetence komunikativní 

- výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování 

- naslouchání, reakce a zapojení se do diskuse 

- obhajoba svého názoru 

- využití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci 

- spolupráce s ostatními 

 

4.Kompetence sociální a personální 

- skupinová spolupráce 

- ovlivňování kvality společné práce 

- utváření příjemné atmosféry v týmu 

- ohleduplnost a úcta při jednání 

- upevňování dobrých mezilidských vztahů 

- podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje 

 

5.Kompetence občanské 

- zodpovědné chování v krizových situacích 

- respektování, ochrana a ocenění našich tradic a kulturního i historického dědictví 

- pozitivní postoj k uměleckým dílům 

- smysl pro kulturu a tvořivost 

- aktivní zapojení do kulturního dění 

 

6.Kompetence pracovní 

- plnění povinností a závazků 
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- přístup k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany kulturních hodnot 

- využití znalostí  a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

- rozvoj myšlení 

- orientace v základních aktivitách 

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA -  6.ročník  
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Zpíváme 

v lidovém 

dvojhlasu 

Nářečí 

Dělení našeho území podle lidových 

písní 

Flétna – nácvik jednoduchého 

dvojhlasu 

 Umí si uvědomit tóniny,  

ve kterých zpíváme. 

Umí zazpívat dvojhlasně. 

Dovede zazpívat lidovou 

píseň.            

Čj, Ov, D vyhledávání 

písní  

ve zpěvníku 

podle tónin, 

poslech 

říjen  

 

 

 

Původ hudby 

Jak funguje hudba 

Hudební nástroje 

v lidové hudbě 

 

Pravděpodobný vznik hudby 

První hudební památky 

Hudební nástroje 

Hudební výrazové prostředky 

Dudácké kapely a cimbálová muzika 

Flétnový doprovod lidových písní 

 Objasní kdy, kde, jak a proč 

vznikla hudba. 

Charakterizuje první hudební 

památky a hudební nástroje. 

Dovede vysvětlit pojmy: 

melodie, rytmus, harmonie, 

dynamika, hudební barva, 

kontrast, gradace. 

Popisuje hudební lidové 

nástroje a kapely. 

D referát, 

poslech, 

encyklopedie 

listopad 

 

 

 

Křížek, bé či 

odrážka není 

žádná překážka 

Hrajeme  

a zpíváme  

ve dvou, třech, 

čtyřech… 

Předznamenání 

Sólové vystoupení, duo, trio, kvarteto 

Flétna – snížený tón es 

 Orientuje se v posuvkách, 

základních a odvozených 

tónech a v předznamenání. 

Objasňuje různé kombinace 

zpěvních hlasů a nástrojů. 

 návštěva 

koncertu, 

poslech 

 

prosinec 

 

 

 

Stupnice moll 

melodická 

Partitura aneb 

všechny nástroje 

v jedné knížce 

Rozvinutí znalostí o další stupnice 

Rozbor dirigentovy knihy 

Flétna – koledy 

 Prokáže základní orientaci ve 

stupnicích. 

Charakterizuje partituru 

vokálních sborů a partituru 

orchestrální. 

 ukázka 

partitury, 

poslech 

leden Když se něco Hudební variace  Demonstruje vznik D poslech 
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obměňuje, může 

to být variace 

Akord, terciová 

stavba akordu 

Proměny písně  

ve staletích 

 

 

Kvintakord, sextakord, kvartsextakord, 

septakord 

Hudební památky z antického Řecka 

hudebních variací. 

Stručně vysvětlí pojem akord 

a další hudební termíny. 

Dokáže poznat Seikilovu 

píseň a naši hudební památku 

Hospodine, pomiluj ny. 

únor 

 

 

 

Píseň a její 

hudební forma 

 

Předvětí a závětí písně, hudební formy 

jednodílné, dvojdílné či trojdílné 

Flétna – zvýšený tón gis 

 

   encyklopedie 

březen 

 

 

 

Hudba na jevišti Opera 

Opereta 

Muzikál 

Hudební revue 

Návštěva muzikálového představení 

 Dovede poznat rozdíl mezi 

operou, operetou, muzikálem 

a revue. 

Vyhledává hudební 

skladatele zabývající se 

těmito hudebními styly. 

 encyklopedie 

hudebních 

skladatelů, 

referát 

poslech 

duben Ta naše opera 

česká 

Čeští hudební skladatelé a jejich díla 

Flétna – stupnice A-dur 

 Charakterizuje naše operní 

skladatele a jejich vztah 

k hudbě. 

D encyklopedie 

hudebních 

skladatelů, 

referát, 

poslech 

květen Hudba a tanec Balet 

Výrazový tanec 

Návštěva baletního představení 

OSV - 

komunikace 

Objasňuje rozdíl mezi 

baletem a výrazovým tancem. 

Umí popsat skladatele 

připravující hudbu k baletu. 

Komunikuje řečí těla. 

Tv ukázka baletu, 

poslech, 

video 

červen Hudba a slovo 

 

Melodram 

Scénická hudba 

Vymýšlení jednoduchých melodií k 

ukázkám z filmu 

 Dokáže zdůvodnit melodram 

a hudbu scénickou. 

Charakterizuje naše hudební 

skladatele a jejich zajímavá 

díla 

Čj poslech, 

referát 
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PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA - 7. ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Putování  

za lidovou písní 

 

 

 

 

 

 

O lidském hlase 

Kořeny lidové písně 

Zahraniční lidovky 

 

 

 

 

Opakování taktování - ¾ takt, 2/4 takt 

a 4/4 takt 

 

Hlasová hygiena 

OSV -rozvoj 

schopností 

poznávání 

Vyhledává kořeny lidových 

písní v Čechách, na Moravě a 

Slovensku. 

Vyhledává lidovky 

 i ve Francii a Americe. 

Umí rozdělit písně  

na pracovní, milostné, 

svatební… 

Uvědomuje si, jak zacházet 

s hlasivkami a co jim škodí. 

Cvičí dovednosti 

zapamatování. 

D, Ov, Čj rozhovor, 

poslech, 

kroje 

říjen Počátky 

hudebních dějin  

v Čechách 

Křesťanské zpěvy 

Duchovní zpěv 

Chorál 

Flétna – opakování dosavadních 

dovedností – písně v C-dur, D-dur, A-

dur, F-dur, G-dur 

 

 Dokáže poznat gregoriánský 

chorál. 

Posoudí duchovní a světské 

písně. 

D, Čj Kosmova 

kronika, 

poslech 

listopad 

 

 

 

Středověk – 

gotika 

 

 

Lidské nešvary 

 v hudbě 

Chorál – základ hudebního projevu 

středověku 

Rytířské písně 

Hudebnní nauka – enharmonická 

záměna 

Všudypřítomnost hudby 

Hudba a učení 

Hudba a drogy 

 Porovnává zpěvy různých 

zemí v období gotiky. 

Umí popsat tehdejší hudební 

nástroje. 

Posuzuje spojení učení 

s hudbou. 

Uvědomuje si hudbu kolem 

nás. 

Vyhledává souvislost  

D, Čj, Rv, Ov zpěváci 

užívající drogy 
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mezi hudbou a drogami. 

prosinec 

 

 

 

Polyfonie 

 

Kánon 

Fuga 

 

Koncert 

Polyfonie neboli vícehlas 

 

Vznik kánonu 

Majestátní fuga 

 

Koncert jako hudební skladba 

Flétna – vánoční vystoupení - koledy 

 Objasní vznik hudebního 

vícehlasu. 

Napodobuje kánon. 

Zhodnotí vokální  

a instrumentální polyfonii. 

Popisuje tvorbu hudebních 

skladatelů 

 poslech, 

samostatné 

vytvoření 

vícehlasu 

leden 

 

O sonátě 

 a sonátové formě 

Sonáta jako instrumentální skladba 

Symfonie 

Taneční kroky – valčík,polka 

 Umí vysvětlit tyto hudební 

termíny a zná rozdělení 

sonáty do vět. 

 poslech 

únor 

 

 

 

Období renesance 

v hudbě 

Význam tohoto období 

Hudební renesance v Čechách 

Doprovod renesančních písní na 

flétnu, tamburínu 

 Charakterizuje význam 

tohoto období. 

Popisuje nejslavnější tvůrce a 

jejich nástrojové skladby. 

Uvede příklady hudebních 

nástrojů.  

Porovnává chrámovou hudbu 

u nás a v zahraničí. 

D, Čj poslech, 

referát, 

skup.práce 

březen 

 

 

 

O sonátě  

a sonátové formě 

 

Symfonie, 

symfonická báseň 

 

 

 

Sonáta a její rozdělení 

 

 

Symfonie jako hudební forma 

Písně s jarní tematikou – Já písnička 2 

 Umí vysvětlit tyto hudební 

termíny a zná rozdělení sonát 

do vět. 

Popisuje vznik této hudební 

formy. 

Uvede příklady tvorby 

skladatelů komponující 

 symfonie. Doprovodná hra 

na různé hudební nástroje 

  

duben Duchovní  

a světská hudba 

 

Taktování 

Rozdíl mezi duchovní a světskou 

hudbou 

Kantáta a oratorium 

 

Flétna – vytváření doprovodů k písním  

MV - etnický 

původ 

Odůvodňuje smysl duchovní 

a světské hudby. 

Charakterizuje skladatele 

komponující tyto druhy 

skladeb. 

Dovede taktovat. 

Uvědomuje si rozdíly 

taktování podle tempa hudby. 

Čj, D poslech, 

lidové písně  
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Popisuje odlišnosti lidí, 

 ale i jejich vzájemnou 

rovnost. 

květen Tanec 

 

 

 

 

Muzikál 

Lidový tanec 

Společenské tance 

 

 

 

Vznik muzikálů až po současnost 

Návštěva muzikálového představení 

 

 Orientuje se jak v lidovém 

tanci tak i ve společenských 

tancích. 

Dokáže předvést některý 

z těchto tanců. 

Dokáže charakterizovat tento 

druh divadelní hry. 

Předvádí pohybem hudební 

náladu. 

Tv poslech, 

video, 

referát 

červen Hudební 

přehrávače a 

hudební nosiče 

 

O tvorbě 

skladatele 

První nahrávání 

Fonograf, gramofon, magnetofon 

Digitální záznam 

 

Skladatelské techniky a tvůrčí vášeň 

Návštěva výstavy prvních 

hudebníchnosičů – hrací strojky 

Nahrávání vlastní hudební produkce v 

hodinách HV 

 Prokáže základní orientaci ve 

vývoji nahrávání a vzniku 

různých přehrávačů  

a nosičů. 

Uvědomuje si skladatelovo 

nadání, vliv, dědičnost, 

genialitu, inspiraci. 

F přístroje, 

referát 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA - 8.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září - říjen  

 

 

 

Artificiální a 

nonartificiální 

hudba. 

Letem hudebními 

dějinami 

Původ hudby, pravěk, starověk 

 

Projekt - hra na pravěk  

 

Černošské blues, regtime, klasický 

 Seznámí se s rannou historií 

hudby . 

Hledá informace na internetu. 

Poznává, že hudba doprovází 

lidstvo už od prvopočátků. 

D, Čj, Vv fotografie, 

poslech 
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USA jako kolébka 

jazzu 

jazz 

 

 

Rytmické hry, rytmická cvičení 

Bubny a bubínky 

Uvědomuje si dějinné 

souvislosti podstatné pro 

vznik jazzu.Popisuje příchod 

afričanů  

do Ameriky, jejich lidovou 

hudbu, výrazný rytmus, 

spirituály a další hudební 

vývoj.  

Zná vztahy mezi kulturami, 

jejich vzájemné obohacování, 

ale i konflikty vyplývající 

z jejich rozdílnosti. 

Popisuje různé způsoby 

života, odlišné myšlení  

a vnímání světa. 

Charakterizuje projevy 

Dokáže vytvářet a opakovat 

různé rytmické modely. 

Pracuje s internetem – 

vyhledává hudbu jiných 

etnik. 

 

listopad - 

prosinec 

 

 

 

Stupnice, tónina 

 

Středověk 

 

Renesance 

 

USA – Swing, 

vznik moderní 

populární hudby 

Orientace v tóninách – stupnice s 

křížky 

 

Gotika – gregoriánský chorál 

 

Renesance – vícehlasá kompozice 

  

Poslech CD – nejznámější jazzové 

orchestry 

 Porovnává hudební díla 

tohoto období. 

Orientuje se ve stupnicích s 

křížky, dokáže je zahrát na 

zobcovou flétnu (do A- dur). 

Určí poslechem hudbu patřící 

do těchto období. 

Vyhledává zajímavé 

informace v knihách a na 

internetu. 

 

D, Čj fotografie, 

poslech 

Leden - 

únor 

 

Chrámová hudba 

Akordy 

 

Chrámová hudba v renesanci 

Za tajemstvím akordových značek – 

septakord; grafické zobrazení akordů 

MV - lidské 

vztahy 

 

Využívá akordické značky při 

doprovodu písní. 

Prokáže základní orientaci 

D, Čj fotografie, 

popř. kniha o 

ND, 
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Rock and Roll 

 

Country and 

Western v USA 

 

 

 

 

 

Rock and Roll – E. A. Presley 

 

Bill Haley; zpěv country písní 

MV - etnický 

původ 

v tomto hudebním vývoji. 

Uvede příklady slavných 

hudebníků. 

Vyhledává hudební styly 

vzniklé během této éry. 

Popisuje hudební nástroje. 

Charakterizuje známé 

interprety. 

Prokáže základní orientaci ve 

zrodu a rozvoji populární 

hudby. 

Charakterizuje hudební 

skupiny a interprety. 

poslech 

březen Baroko 

 

60. léta – Rolling 

Stones, Beatles 

Fuga  

 

Florentská cameráta- vznik opery 

 

Anglie jako vstupní brána moderní 

hudby do Evropy 

 

Projekt 60. léta – hnutí Hippies 

 Zná osobnosti tohoto období 

např. Bach, Händel,Vivaldi... 

Uvědomuje si dějinné 

souvislosti vedoucí ke vzniku 

opery v Itálii. 

Zařadí jednotlivé poslechové 

skladby do správného období. 

Pohybem a malbou reaguje 

na zvolené ukázky. 

Zpívá písně Beatles, Rolling 

Stones apod. 

 

Čj, D  

duben 

 

 

 

Klasicismus 

 

Romantismus 

 

Artificiílní hudba 

20.stol. 

W.A.Mozart, Beethowen, Haydn 

 

Giuseppe Verdi 

návštěva operního představení 

 

Pozdní romantismus, impresionismus - 

Ravel 

 Orientuje se ve skladbách 

zmíněných autorů. 

Pracuje s internetem, 

knihami.Nachází zvláštnosti 

ze života skladatelů. 

 poslech, 

referáty 

květen - 

červen 

 

 

Artificiální hudba 

20. století 

 

70. a 80. léta v 

Dodekafonie a expresionismus 

Elektronická hudba, grafická hudba, 

Postmodernismus a syntézy 

 

 Seznámí se s vážnou hudbou 

20.století. 

Poslouchá ukázky 

jednotlivých autorů. 

D poslech,  

video, referáty 
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 moderní, 

populární a 

rockové hudbě 

Hardrock, Punk a nová vlna, 

Heavymetal,Rap a Hip Hop, House 

music 

 

návštěva rockového koncertu 

 

 

Rozlišuje jednotlivé hudební 

styly. 

Hraje jednoduché rytmické 

modely na buben. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA - 9.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětov

é vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Letem hudebními 

dějinami 

Počátky hudebních dějin v Čechách  Porovnává hudební vývoj v 

Čechách s vývojem ve světě. 

Hraje a zpívá nejstarší písně – 

Hospodine pomiluj ny, Sv. 

Václave apod... 

 žákovský 

doprovod 

říjen 

 

 

Průřez dějinami 

české populární 

hudby 

Druhá světová 

válka 

Rytmus,Metrum,T

empo 

E.F. Burian – šantány, kabarety, 

kuplety 

Divadla malých forem 

Semafor 

Zpěv – Škoda lásky, Cikánka, 

 Vytváří sám podle svých 

dovedností hudbu, text. 

Zpívá písně , které patří do 

těchto období 

  

listopad 

 

 

 

Hudební 

renesance v 

Čechách 

 

Jazz a swing v 

Literátská bratrstva 

 

 

 

Písně – David a Goliáš, Ezop a 

 Prokáže základní orientaci ve 

vývoji české populární hudby až 

po vznik Osvobozeného divadla. 

Charakterizuje slavné osobnosti. 

Posuzuje repertoár tehdejší 

Čj, D poslech, 

referáty, 

ukázky 
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české hudbě 

 

české hudební 

baroko 

 

trampská píseň 

Brabenec 

 

Adam Michna z Otradovic 

Projekt – Život na zámku v 

Jaroměřicích-F.V. Míča 

Písně – Japonečka, Rosa na kolejích 

doby. 

Uvede příklady písní z tvorby 

Wericha, Voskovce, Ježka. 

V projektu se dokonale seznámí 

s osobností F.V.Míči a 

hudebním životem na zámku v 

Jaroměřicích. 

prosinec 

 

 

Český hudební 

klasicismus 

 

50.- 60. léta 20. 

století u nás 

 

český hudební 

romantismus 

Stamic, Benda, Mysliveček, Ryba 

Příprava vánočního vystoupení s 

doprovodem zobcových fléten 

 

 

J. Suchý ,J. Šlitr 

Písně – Pramínek vlasů , Purpura 

 

 

B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich 

 Porovnává hudební vývoj v 

českých zemích se světovými 

hudebními dějinami. 

Zná dobře osobnosti romantické 

hudby. Orientuje se v ukázkách 

z jejich děl. 

Zoívá písně ze Semaforu. 

D, Čj poslech, 

video, 

trampský 

zpěvník, 

fotografie 

Leden - únor Harmonie Tónika, subdominanta, dominanta OSV - psycho-

hygiena 

Osvojuje si hlavní představitele. 

Zná dokonale život a dílo Leoše 

Janáčka. 

Popisuje hudební ukázky. 

Vysvětluje vliv období big 

beatu, poznává styl této hudby. 

Orientuje se ve vzniklých 

hudebních stylech. 

Porovnává hudební ukázky. 

Popisuje hudební skupiny, 

zpěváky. 

Dovede pozitivně naladit svou 

mysl, zvládat stresové situace 

pomocí uvolnění – relaxace. 

 

 

 

Zpívá písně zmíněných skupin. 

Orientuje se v tehdejších  

hudebních stylech. 

 

 

 

 

 

 

ČJ, D poslech, 

referáty, 

časopisy, 

CD žáků 
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Vytváří vlastní jednoduché 

 melodie a texty. 

Tančí při poslechu vlastních 

 přinesených ukázek. 

 

 

ČJ, D poslech, 

referáty, 

časopisy, 

CD žáků 
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Březen – duben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen - červen 

60. léta - Bigbeat 

20.století v české vážné hudbě 

 

80. léta v české vážné hudbě 

 

 

 

 

 

70. - 80. léta v české populární 

hudbě 

 

Hudební festivaly 

 

90. léta v české hudbě 

 

Sputnici, Miki Volek, Olympic – Petr Janda, Matadors a jejich písně 

 

Leoš Janáček, J. Suk, V.Novák, B. Martinů 

 

 

Petr Eben 

 

 

 

Nová vlna – Pražský výběr, Abraxas 

 

Novoromantismus – Precedens, Oceán 

Píseň Bon Soir Mademoiselle Paris 

 

Nárust obliby Heavy metalu – Citrón, Arakain 

 

Poslechové hodiny 

 

 

Porta, Bratislavská lyra, Vokalíza 

 

Techno, House music 

 

Návštěva muzikálového představení nebo rockového koncertu 

 

Zpěv písní podle výběru žáků 
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Charaktaristika vzdělávacího předmětu výtvarná výchova (I.stupeň) 
    Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, ty jsou jedinečným nástrojem poznávání a prožívání existence, 

prostředkem utváření lidské mysli.Dynamické pojetí vizuálně obrazného vyjádření, jako porovnávání dosavadní a aktuální kušenosti  

interakce. V etapě základního vzdělávání je učivo výtvarné výchovy členěno do třech obsahových domén a je realizováno  

prostřednictvím tvůrčích činností, v nichž se projevuje vlastní tvorba žáků s vnímáním a interpretací.V širokém spektru tvůrčích 

činností má žák získat podněty k odvaze a chuti uplatnit pocity a prožitky a má poznat možnosti a způsoby, jak vizuálně obrazná 

vyjádření nabídnout ostatním. 

 Vyučovací předmět výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Vede žáky porozumění výtvarného umění a estetickému vnímání světa. Je postavena na tvůrčích činnostech- tvorbě, vnímání, interpretaci. Tyto 

činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, fantazii a představivost. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova 

vizuálně obrazné prostředky.Pro výtvarnou činnost je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené strachu ze známky nebo výsměchu 

druhých.Na prvním stupni převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte.Dítě kreslí zpaměti, předlohám se vyhýbá.Ztvárňuje 

své představy. Ve všech formách výtvarného projevu(malbě, kresbě, modelování, ….) se projevuje dětská osobnost dítěte a jeho chápání světa 

kolem sebe. 

 

Obsahové vymezení předmětu 
Obsah učiva je rozložen do těchto temat.okruhů:             -objevování světa přírody   

                                                                                           - poznávání a prožívání světa dítěte 

                                                                                           -svět, který pozorují 

                                                                                           -dětská fantazie 

                                                                                          -svět, který dítě obklopuje 

 

Časové a organizační vymezení 
Vzdělávací obor výtvarná výchova realizujeme ve všech ročnících prvního stupně v celkové časové dotaci 7 hodin.(Umění a kultura mají na 1. 

stupni časovou dotaci 12 hodin.) 

Výtvarnou výchovu realizujeme ve vyučovacích hodinách. Dále využíváme mezipředmětové vztahy a prvky této oblasti zařazujeme dle možností  

do jiných předmětů. Učivo je nedílnou součástí projektů. 

 

Výchovné a vzdělavací strategie  
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1.Kompetence k učení 

-vedení k pochopení výtvarného umění 

-vytváření dovedností a návyků 

-projekty 

-pozorování a porovnávání 

-nabízení vhodných výtvarných technik,jejich osvojování 

-rozvíjení  výtvarného vyjadřování 

-experimentování s materiály 

-poznávání výtvarného umění 

 
2.Kompetence k řešení problému 

 - projektové vyučování 

       -  práce s výtvarným dílem 

       -  kladení otázek, tvorba odpovědí 

 
3. Kompetence komunikativní 

      -kladení otázek, tvorba odpovědí 

       -vytváření vztahu k výtvarnému dílu, hovoření o svých pocitech 

       -vyjadřování myšlenek 

       -prezentování práce, hledání kvalit 

       -naslouchání sdělení jiných 

       -doprovázení prací písemným projevem 

 
4. Kompetence sociální a personální 

       - řízený rozhovor 

       - tvořivé hry  

       - hodnocení a sebehodnocení prací 

       -přijímání pochvaly a kritiky 

       -vedení k účasti utváření prostředí 

 

5.Kompetence občanské 

  -projekty 

        -uvědomování si vlastní práce 

 -vedení ke svobodnému výtvarnému vyjádření 

 

6. Kompetence pracovní 
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      -osvojování si výtvarných činností,technik 

      -utváření návyků ve výtvarných činnostech 

      -pozorování,rozlišování znaků, jejich ztvárnění 

      -podpora tvořivosti žáků 

 

 

 

PŘEDMĚT : VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 1.ročník 

 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Vyjadřování 

skutečnosti  

na základě 

prožitku 

Náměty ze školy a třídy. 

Naše činnosti ve škole. 

Podpora grafomotorických 

cviků 

 

OSV-

kreativita 

Žák kreslí a maluje. 

Podle obrázku vypravuje. 

Správně drží tužku,pastelku, 

štětec.Učí se správnému držení těla 

při práci-průběžně. 

Tvořivě pracuje na dané téma. 

Kreslení  

a malování má 

prvoučný 

charakter, stále 

bude propojováno 

s ostatními 

předměty. . 

M, Čj 

rozvíjení 

výtvarného 

vyjadřování, 

naslouchání, 

řízený rozhovor, 

seznámení 

s návyky, 

seznamování 

s výtv.technikami 

(průběžně) 

říjen Podzim 

Barvy 

podzimu 

Podzimní témata. 

Podzimní den – projekt. 

Barvy. 

Tvary a struktura. 

 Maluje, kreslí. 

Ztvární výtvarně říkadlo.¨Poznává 

barvy, vlastnosti barev, 

experimentuje s barvou. 

Rozlišuje a hodnotí tvary, 

strukturu. 

M, Člověk a jeho 

svět 

projektivé 

vyučování, 

vycházka, 

experimenrování 

s materiály 

listopad 

 

 

Rodina Tématika rodiny. 

Nejběžnější výtvarné techniky. 

OSV-

mezilidské 

vztahy. 

MV-lidské 

vztahy 

Vytváří práce s tématikou rodiny. 

Seznamuje se s dalšími výtvarnými 

technikami. 

Koloruje,vytrhává,modeluje, 

vytváří koláž. 

Uvědomuje si vztahy mezi lidmi. 

Zná funkci rodiny v jiných zemích. 

Pč hodnocení a  

sebehodnocení, 

práce(průběžně), 

osvojování technik 

prosinec 

 

Vánoce Advent, Vánoce. 

Zimní den- projekt. 

 Vytváří vánoční práce, 

výzdobu.Připravuje dárky. 

Člověk a jeho svět, 

Čj 

projektové 

vyučování, 
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besídka 

leden 

 

 

Zima ve 

výtvarném 

vyjádření 

Výtvarné ztvárnění  tématu  

„Tělo, hygiena“. 

Estetické vnímání krásy těla, 

kultury odívání a bydlení. 

Dekorativní práce, rytmické 

střídání prvků. 

OSV-

sebepoznání, 

seberegulace, 

psychohygien

a 

MV-

multikultura- 

lita 

Poznává a zobrazuje tvary, 

vystihuje proporční tvary. 

Navrhuje a vytváří dekorativní 

práci. 

Uvědomuje si vlastní tělo. 

Zná výt. tradice a  vzory typické 

pro jednotlivé národy. 

Člověk a jeho svět, 

Pč 

skupinová práce, 

neustálé vytváření 

návyků 

únor 

 

Masopust Zimní sporty.  

Masopust – projekt. 

Maska. 

 Vytváří práci s danou tematikou . 

Kompozičně rozvrhne plochu.  

Výtvarně vyjádří své pocity. 

Navrhne a zpracuje masku. 

Pč projektové 

vyučování, 

beseda 

březen 

 

Velikonoce Jarní a velikonoční náměty. 

Jarní den – projekt. 

Dekorativní práce. 

Kraslice. 

 

 Kreslí a hovoří o své práci. 

Vytváří kresby a malby.  

Kombinuje techniky. 

Seznamuje se s různými 

technikami zdobení kraslic. 

Zdobí kraslici. 

Člověk a jeho svět projektové 

vyučování, 

seznamování 

s dalšími 

technikami 

duben Výtvarné 

vypravování 

Tematické práce- povolání, 

zaměstnání rodičů. 

Řemeslníci a jejich nářadí. 

Linie. 

OSV-

komunikace a 

kooperace 

Výtvarně ztvárňuje téma povolání. 

Pracuje s linií. 

Spolupracuje na dané výt.téma. 

Člověk a jeho svět rozhovor, 

experimenrování 

květen Roční období Tématika času, ročních období. 

 Barva. 

 Maluje a kreslí .Používá další 

kombinované techniky. 

Navrhuje vhodnou techniku 

k tématu. 

Poznává  a experimentuje 

s barvou. 

Návštěva výstavy výtvarného 

umění. 

Člověk a jeho svět předvedení 

výtvarných děl, 

návštěva výstavy, 

rozhovor  

o pocitech 

červen Léto Léto. 

Dopravní prostředky. 

MK-

multikultura- 

lita 

Žák sleduje a srovnává tvary. 

 Rozvíjí své schopnosti 

a paměť.Uplatňuje  poznané 

výtvarné techniky. 

Vytváří práce a hovoří o nich. 

Člověk a jeho svět řízený rozhovor 

ponávání, 

experimentování 

s technikami, 

hodnocení  
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Kreslí představu dovolené strávené 

v cizí zemi. 

a sebehodnocení 

prací 

 

 

 

 

     

PŘEDMĚT :  VÝTVARNÁ VÝCHOVA  - 2.ročník 
 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Ve škole Pozorování činností ve škole. 

Náměty ze školy a třídy. 

Dopravní prostředky.  

 Žák kreslí a maluje. Dbá  

na správné držení tužky a pastelky. 

Výtvarně vyjádří skutečnost podle 

vlastních prožitků.  

Pč, Člověk a 

jeho svět 

vycházka.,demonstrace 

říjen 

 

 

Příroda na 

podzim 

Pozorování přírody na podzim, 

činnosti lidí. Podzimní den. 

Rozlišování tvarů, barev, 

harmonie barev. Využití 

přírodního materiálu k výtvarné 

činnosti. 

 Rozliší barvy základní a podvojné. 

Experimentuje s barvou. Umí 

kombinovat přírodní materiály, 

provádí frotáž.  

Člově a jeho svět experimentování 

listopad Dětská 

fantazie 

Rozvíjení dětské představivosti 

a fantazie. Práce plošné  

i prostorové. Námětové malby  

a kresby (život dětí) 

OSV-

kreativita 

Koloruje, vytrhává, modeluje. Učí 

se hodnotit práci svou i ostatních. 

Tvoří práce prostorové i plošné  

s využitím originality a fantazie.  

Pč návštěva výstavy 

prosinec Vánoce Zimní den. Vánoční tematika. 

Výroba ozdob na stromek.  

 

MV-lidské 

vztahy 

(průběžně) 

Umí dolepovat, dokreslovat.  

Toleruje a pozná zvyky různých 

kultur. 

Člověk a jeho 

svět,  Hv 

projekt 

leden 

 

 

Zima Zimní náměty. Kresba zimní 

krajiny. Malíři – ilustrátoři 

dětských knih. 

 Pozoruje a výtvarně zpracuje 

vlastní požitky. Pozná známé 

ilustrátory dětských knih. 

Čj  beseda 

únor 

 

Masopust Masopust – maska. Zimní 

sporty. Práce s barvou, kontrast, 

 Umí začleňovat postavy  

do prostoru. Experimentuje 

Člověk a jeho 

svět, Pč  

projekt 
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harmonie, využití vzniklých 

náhodností. 

s barvou. 

březen Jaro, 

Velikonoce 

Jarní den. Jarní motivy – 

pozorování na vycházkách  

a výtvarné vyjádření 

pozorování. Velikonoce – 

velikonoční náměty. 

 Hovoří o tom, co nakreslí. Vytváří 

jednoduché nákresy k prvouce. 

Používá různé výtvarné techniky. 

Pracuje s linií. 

Člověk a jeho 

svět 

skupinová práce 

duben Práce lidí Obrázky různých věcí 

z minulosti i představa  

o budoucnosti. Tematické 

práce, zaměstnání rodičů, hry 

dětí. 

 Pozoru tvary předmětů z hlediska 

jejich funkce a využití. Výtvarně 

zpracuje svůj prožitek. 

Člověk a jeho 

svět 

vycházka 

květen Dekorativní 

práce 

Rytmické řešení plochy, návrhy 

vzorů látek. Oblékáme se. 

Ilustrace známé pohádky.  

 Udělá návrh na jarní látku, balící 

papír. Výtvarně zpracuje známou 

pohádku.  

Čj demonstrace,diskuse 

červen Příroda v létě Tematické kreslení, využití 

pozorování přírody – témata 

z prvouky (voda,ryby,proměny 

přírody v létě …) 

 Sleduje základní přírodní 

zákonitosti a zajímavé tvary.  

 hodnocení 

 

 

 

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  – 3.ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Pozn. 

září Prázdniny a škola Výtvarné vyjádření skutečnosti  

na základě vlastního prožitku 

Výtvarné dotváření přírodnin 

 Na základě vlastní zkušenosti 

nalézá a do komunikace 

zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvoří, vybere 

nebo upraví. 

Čj, Pč, Člověk a 

jeho svět 

m.názorně 

demonstrační 
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říjen 

 

Barvy podzimu Pozorování přírodních útvarů, 

rozlišování a hodnocení tvaru, barvy, 

struktury 

Projekt-podzimní den 

 Využívá barev základních  

i barev vzniklých mícháním. 

 

Čj, Pč názorně 

demonstrační 

m. 

listopad 

 

Život dětí Prostorová tvorba – formování, 

deformování materiálů, pokus  

o plastické komponování 

Hračka, loutka, maňásek v životě dětí 

OSV- kreativita Pozoruje tvary užitkových 

předmětů, řeší přiměřené 

úkoly v prostorových pracích. 

Výtvarně navrhne hračku, 

pokusí se ji vyrobit. 

Umí pružně využívat svých 

nápadů. 

Pč, Čj praktické m. 

prosinec Vánoce Prostorové činnosti s dostupnými 

stavebními prvky 

Projekt – zimní den 

 Uplatňuje při práci 

představivost a fantazii, 

organizuje vlastní výtvarnou 

práci. 

Člověk a jeho 

svět,  Pč, Hv 

m. praktické 

leden 

 

Zima a člověk Ilustrace textu, poznávání různých 

vyjadřovacích prostředků porovná -

váním ilustrací 

 Zná 4 významné osobnosti 

výtvarného umění, pozná 

rozdíly ve výtvarném 

vyjadřování ilustrátorů 

dětských knih. 

Čj abstrakce  

a konkretizace 

únor Masopust 

Nástup jara 

Vztah postavy a prostředí, 

porovnávání činností lidí a přírody 

Projekt – Masopust 

OSV– rozvoj 

schopností 

poznávání.  

MV – kulturní 

diference 

Chápe výrazové vlastnosti 

barvy, světlostní a teplotní 

kontrast. 

Pozná vlastní kulturní tradice. 

Člověk a jeho 

svět 

aplikační m.  

a m. motivační 

březen 

 

 

Dekorativní umění Rytmické řešení plochy s využitím 

různých prvků a střídání barev  

Pozorování tvarů různých užitkových 

předmětů z hlediska jejich funkce  

a materiálu 

Projekt – jarní den 

 Prakticky využívá své návrhy. 

Výtvarně vyjádří pohyb a 

zobrazí předmět. 

 praktické m. 

duben Život očima dětí Dětský příběh vyjádřený kresbou, 

individuální i skupinová práce 

různými technikami s velkými 

formáty 

 Ovládá základní technické 

dovednosti. 

Čj skupinová 

práce 

květen Přírodní inspirace Poznávání různých druhů linií a jejich  Rozeznává různý charakter  praktické m. 
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výrazových možností 

Práce s přírodním materiálem 

lineární kresby. 

Pracuje na projektech třídy. 

červen Plány 

Náčrty 

Kombinace prvků moderní techniky, 

jednoduché náčrty, plány, modely 

podle fantazie i skutečnosti 

Návštěva výstavy, galerie 

MV– etnický 

původ 

Uvědomuje si, že výtvarné 

umění patří ke kulturnímu 

bohatství národa. 

Pozná vlastní kulturu. 

M m. srovnávací 

 

 

 

PŘEDMĚT :  VÝTVARNÁ VÝCHOVA -  4.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Návraty Výtvarné vyprávění  Pracuje s pravidly hry,řadí 

situace v časové posloupnosti. 

Poznává metody výtvarného 

umění. 

Čj, Tv m. situační 

říjen Barevný podzim Rozlišování teplých a studených 

barev, barevných odstínů, míchání 

barev. 

OSV- kreativita Uplatňuje fantazii, 

experimentuje,  svobodně volí 

a kombinuje barvy.             

Své schopnosti aplikaje  

ve výtvarné práci. 

 m. srovnávací 

listopad 

 

 

 

Stromy, listy Rozvoj grafického vyjadřování- linie, 

tvar, objem. Zesilování a zeslabování 

linií, střídání linií. 

 Chápe harmonické, kontrastní 

a neuspořádané řazení prvků. 

Alternativně přistupuje 

k chápání reality. 

Člověk a jeho 

svět 

m. aplikační 

prosinec Zima a člověk Užití, kombinování výtvarných 

technik a materiálů, různorodost 

výtvarného umění a jeho užití 

v praktickém životě. 

 Vytváří samostatně 

dekorativní kompozice 

z různých materiálů. 

 m. praktická 

leden 

 

Pohyb a sport 

Fantazie v 

dramatu 

Časoprostorové vyjádření. Základní 

informace o proporcích lidského těla. 

OSV- 

sebepoznání 

Výtvarně se orientuje 

v prostoru, reprodukuje 

pohyb.                              

Člověk a jeho 

svět 

m. názorně-

demonstrační 
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Uvědomuje si své tělo. 

únor Masopustní 

veselice 

Láska a přátelství 

Návrhy masek, odívání, vkus. 

Funkce a symbolika barev. 

OSV- lidské 

vztahy 

Respektuje netradiční 

kompozice, zdůvodňuje  

a hodnotí práci svou  

a druhých. Učí se 

komunikovat ve skupině. 

 m. aplikační 

březen Jarní krajina Prostorové vyjadřování, rozvržení 

v ploše. 

 Vyjadřuje své pocity  

a představy. 

M, Hv m. analyticko-

syntetická 

duben Lidové obyčeje Dekorativní práce, užití různých 

přírodních materiálů. Užité umění. 

 Uplatňuje osobitost svého 

vnímaní jako zdroj aktivního 

přístupu k realitě. 

Pč m.aplikační 

květen 

 

 

 

Cestování Kombinované techniky, zachycení 

reality v čase a prostoru. 

 Kombinuje obrazové 

prostředky, nahlíží na situace 

a příběhy z pozic různých 

postav. 

Čj m.praktická 

červen 

 

 

Svět lidí Prožívání a stylizace reality.  Poznává metody moderního 

výtvarného umění, respektuje 

jeho různorodost. 

Člověk a jeho 

svět 

m.názorně - 

demonstrační 

 

 

 

PŘEDMĚT :  VÝTVARNÁ VÝCHOVA  - 5.ročník 
 

Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Příroda Výtvarné osvojování přírody 

 

 

Výrazové vlastnosti linie 

 Vytvoří práci s výtvarnými  

prostředky –(barvy  

podzimu , zapouštění ). 

Vytvoří obrázek běžných  

věcí - kresba , lepení. 

Pč, Člověk a jeho 

svět 

nácvik  

dovedností 
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říjen Podzim Vizuálně obrazné prostředky   

Seskupení do celku 

Podzim - projekt 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznání 

Využívá zážitků ze života. 

Maluje tématickou  práci. 

Cvičí své smyslové 

vnímání. 

Člověk a jeho 

svět 

pozorování 

listopad Modelování Zrakové vnímání  -modelování  

a    

  organizace prostoru – práce  

  s keramickou hlínou. 

 Modeluje dle vlastní 

fantazie (zvířata ,ovoce 

,vázy). 

Pč, Člověk a jeho 

svět 

názorná   

ukázka, 

manipulace  

s předměty 

prosinec Vánoce Dekorativní práce 

 

Zima - projekt 

MV – etnický 

původ 

Vytvoří práci  na zadané  

téma. 

Namaluje tématickou práci. 

Respektuje rovnocennost 

etnických skupin. 

Člověk a jeho 

svět 

názorná  

ukázka 

leden Zima a děti Vizuálně obrazové vyjádření 

Poznávání rytmizace dekorativních  

  prvků 

 Maluje temat.práci.. 

Vytvoří dekorativní pás. 

M, Člověk a jeho 

svět 

pozorování 

únor Masopust Experimentování a práce  

 s výtvarnými prostředky 

Masopust - projekt 

OSV – 

sebepoznání  

a sebepojetí 

Maluje postavy , vytváří 

koláž. 

Nakreslí práci ze života 

dětí 

a dospělých. 

Poznává sám sebe. 

Čj, Člověk a jeho 

svět 

skupinová  

práce, 

motivační  

rozhovor 

březen Jaro Beseda o  výtvarném  umění 

 

Jaro – projekt – rozmístění  

  obrazových prvků v ploše 

 Seznámí se s obrazy  

nejznámějších malířů. 

Nakreslí práci  s jarní  

tématikou. 

Čj, Člověk a jeho 

svět 

motivační  

rozhovor, 

pozorování 
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duben Fantatie Rozvoj tvořivosti při práci s fantazií 

 

 

Tvar a funkce předmětů 

 Používá kombinovanou 

techniku ,maluje nebo 

vyškrabuje.  

Zobrazí věci z běžného  

života. 

Čj, Člověk a jeho 

svět 

práce podle  

popisu 

květen Dekorativní 

práce 

Beseda - současném výtvarném 

  umění 

 

Prostorové formy , organizace  

  prostoru 

 Připraví si  referát o svém  

nejoblíbenějším umělci –  

internet. 

Nakreslí výkres   

s prostorovými prvky. 

M, Člověk a jeho 

svět 

rozhovor, 

manipulace  

s předměty 

červen Letní příroda Osvojování přírody 

 

Rozvoj představivosti a tvořivosti –  

  ohraničování dějového celku –  

  mravní ponaučení 

 Používá kombinované 

techniky. 

Maluje pohádky. 

Čj, Člověk a jeho 

svět   

skupinová  

práce, 

popis 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu výtvarná výchova (II.stupeň) 
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské 

existence.Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z pozorování dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a 

umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.Výtvarná výchova využívá vizuálně obrazná vyjádření , jako prostředku komunikace. 

Výtvarná výchova se zakládá  

na tvorbě, vnímání a interpretaci. 

 

Obsahové vymezení předmětu  
Vzdělávací předmět výtvarná výchova je rozdělen na rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a  ověřování komunikačních účinků. Tyto okruhy  

jsou zpracovány v jednotlivých projektech, které tvoří obsah předmětu. Zpravidla je to deset projektů v ročníku. Obsah navazuje na učivo 1. stupně a dále  

prohlubuje smyslovou citlivost, vede k uplatňování subjektivity a umožňuje prostřednictvím výtvarného umění komunikovat. 

V 6. ročníku jsou zařazeny projekty Představa světa, Ruce, Oči-ústa-nos, Písmo, Zvířata, Míč, Ilustrace-film, Motýli, Barevné sny a náhody, Prostředí pro život. 

V 7. ročníku jsou zařazeny projekty Hlava, Pláč a smích, Zdobení těla a hlavy, Rytmus, Auta,Technická fantazie, Lidové umění, Strom, Ptáci, Krajina. 

V 8. ročníku jsou zařazeny projekty Lidé, Dvojice, Pobyb, Perspektiva zátiší, Bydlení, Ptáci, Lidové umění, křik a ticho, Záhadné kontinenty, Město.  

V 9.ročníku jsou zařazeny projekty Lidské stopy, Písmo, Portrét, Volná grafika, Šaty dělají člověka, Živly, Lidové oděvy, Černá noc -Jasný den, Láska  

a přátelství, Papír. 

 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 
Výtvarná výchova je v 6. ročníku vyučována s dvouhodinovou týdenní dotací. V 7.-9. ročníku je časová dotace snížena na jednu hodinu týdně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

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

       1. Kompetence k učení                                                                                                                                                                                                 
             - projevuje ochotu výtvarně se vyjádřit 

-plánuje vlastní učení 

-vybírá vhodné způsoby 

-vybírá metody a strategie 

-pozoruje a experimentuje 

-posoudí vlastní pokrok 

-zhodnotí výsledky 
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   2.Kompetence k řešení problému 

-vnímá problémové situace 

-vyhledá informace 

-vyhledá shodné a odlišné znaky 

-samostatně řeší problémy 

             -nenechá se odradit případným nezdarem 

 -osvědčené postupy aplikuje při řešení 

 

        3.Kompetence komunikativní 

-formuluje své myšlenky a názory 

-naslouchá promluvám 

-rozumí typům obrazových materiálů 

-zapojuje se do společenského dění 

-využívá získané dovednost k vytváření vztahů 

-využívá komunikační a sdělovací prostředky 

 

       4.Kompetence sociální a personální 

-účinně spolupracuje ve skupině 

-pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

-podílí se na utváření příjemné atmosféry 

-přispívá k diskusi 

-oceňuje zkušenosti 

-respektuje různá hlediska 

 

        5.Kompetence občanské 

-respektuje přesvědčení různých lidí 

-váží si vnitřních hodnot 

-rozhoduje se zodpovědně 

-chrání a ocení naše tradice 

-respektuje kulturní dědictví 

-projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 

-projevuje smysl pro kulturu 

 

        6.Kompetence pracovní 
-používá bezpečně a účinně materiály 

-používá vhodně nástroje a vybavení 
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-dodržuje vymezená pravidla 

-plní povinnosti 

-adaptuje se na nové pracovní podmínky 

-přistupuje k výsledkům práce s uvážením různých hledisek 

-rozvíjí podnikatelské myšlení 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 6.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Představa světa Linie,čára,kresba 

Rozvržení v ploše 

Sochařství-socha,plastika,objekt 

 

OSV-

kreativita  

Vybírá a vytváří bohatou škálu 

VOE a jejich vztahů k VOV 

zkušeností z vlastního  

vnímání a představ. 

Rozvíjí základní rysy kreativity 

a originality. 

F kresba 

tužkou,  

rezer. tech., 

rozhovor, 

prohlížení 

knih 

říjen  

 

 

 

Ruce Vyjádření proporcí ruky  Používá VOV k zachycení 

vizuálních zkušeností. 

Snaží se porovnávat již 

existující VOV. 

Př otisk, 

studie 

tužkou, 

kresba fixy 

listopad 

 

 

 

Oči,ústa,nos Pravěké umění 

Proporce očí,úst,nosu 

 Zvládne zachycení vizuálních 

zkušeností. 

Př, D video,knihy, 

malba, 

koláž, 

kresba 

prosinec 

 

 

Zjednodušení 

Stylizace 

Písmo 

Umění Egypta 

Užitá grafika-logo,pictogram,reklama 

Zákonitosti výběru písma 

 K tvorbě VOV využívá 

počítačovou grafiku. 

D, Čj práce 

s textem, 

referáty, 

počítačová 

grafika, 

kresba 
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leden 

 

 

Zvířata Vyjádření charakteristických znaků 

zvířecí postavy 

 

 Interpretuje VOV v rovině 

smyslového působení. 

 

Př malba,  

kresba,  

modelace, 

hlína 

únor 

 

 

 

Kámen,míč Stínování 

Řecké umění 

Vyjádření tvaru a objemu 

Reflexe vnímání hmatem 

 Umí zachytit zkušenosti 

získané hmatem. 

D, M k.uhlem, 

pastelem, 

k. tužkou, 

křídou 

březen 

 

 

 

Ilustrace 

Film 

Lidové umění 

 

 

Mediální komunikace 

Symbolické poznatky- velikonoční 

zvyky /pečivo,vejce/ 

 Zvládá animaci 

Uvědomuje si různorodost 

zdrojů interpretace VOV. 

D, Hv kresba, 

animace, 

referáty, 

vizovické 

těsto, 

zdobení 

vajec 

voskem 

duben Motýli Umění Říma 

VOV v procesu umělecké tvorby 

 Kombinuje různé vlastnosti 

VOV k získání originálních 

výsledků. 

Chápe obsah uměleckých 

projevů minulosti. 

D tisk, 

rez.tech., 

práce 

s atlasem, 

V-  video, 

referáty, 

výklad 

květen Barevné sny a 

náhody 

Kontrast 

Mystická vyjádření 

Psychologické působení barvy 

OSV-

psychohygie- 

na 

Vytváří VOV v rovině subj. 

psychlogického účinku. 

Využívá dovedností pro 

pozitivní naladění mysli. 

D, Čj, Hv škrob. 

barvy, 

dipping, 

dekalk, 

meditace 

červen Prostředí pro život Časoprostorové vyjádření  Pojmenovává bohatou škálu 

VOE a jejich vztah k VOV 

poznání. 

Př kresba, 

koláž, 

malba 
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PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 7.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Hlava Románské umění 

Sochařství-hlava 

Proporce lidské hlavy 

podobnost 

 

 

EV-lidské 

aktivity  

a problémy 

životního 

prostředí  

Dovede užívat VOV 

k zachycení zkušeností 

získaných vizuální zkušeností. 

Význam ochrany kulturních 

památek. 

Př, D proláž, 

pop. 

osnova, 

kresba, 

knihy,  

video 

říjen  

 

 

 

 

Výraz 

Pláč a smích 

Odhalování vědomých a nevědomých 

účinků tvorby 

Nálada barev 

 

MV-lidské 

vztahy 

Vytváří VOV v rovině 

smyslového působení. 

Umět se vžít do role druhého. 

Hv výroba  

masek, 

hádanky, 

koláž, 

porovnávání 

uz.děl 

listopad 

 

Zdobení těla  

a hlavy 

Oděvy 

Dekor 

ornament 

MV-etnický 

původ 

Poznává  na konkrétních 

případech různorodost zdrojů 

interpretace VOV. 

Vnímat odlišnosti lidí , ale 

 i jejich rovnost. 

Rv, D výroba 

klobouků, 

kresba,  

výroba 

šperku, 

m. brýlí, 

inspir. 

časopisy 

prosinec 

 

 

Rytmus ,pohyb 

Jak podepsat nebe 

 Reflexe vnímání pohybem 

Zobrazení rytmu 

Reflexe vnímání sluchem 

OSV- 

komunikace 

Umí použít VOV k zachycení 

zkušeností získaných sluchem 

a pohybem. 

Uplatňuje empatické a aktivní 

naslouchání. 

Hv, Tv domalba,  

fot. 

cesty 

v pohybu, 

barevná síť, 

graf. 

partitury 

leden 

 

 

Auta Užitá grafika 

Spojení písma a motivu 

 

 Srovnává účinek vl. VOP  

ve VOV již existujících. 

Čj oldtimer gr., 

značky, 

kniha DA 

únor Technická Vyjádření fantazijních představ  Samostatně odhaluje kontext D, F model, 
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fantazie Gotické umění 

Experimentování s objekty 

vl. VOV, tak aby byl 

srozumitelný pro ostatní. 

běžící psaní, 

akumulace, 

video, 

referáty, 

knihy 

březen 

 

 

 

Lidové umění 

 

 

Druhy keramiky 

Dekor , ornament 

 

 Variuje různé vlastnosti 

k získání originálních 

výsledků. 

D encyklope- 

die, 

práce s 

hlínou 

duben Strom Analýza celistvě vnímaného tvaru na 

skladebné prvky 

Renesance v umění 

OSV-

komunikace 

Umí zvolit VOV k zachycení 

kvalit. 

Vnímavě pozoruje své okolí. 

Př, D fotografie 

listů, 

studie, 

ilustrace 

květen Zvířata,ptáci Akční tvar malby a kresby 

Stylizace,zjednodušení 

 Interpretuje VOV  v rovině 

soc. přijímaného obsahu .                                                

Př, Hv model 

zvířete, 

styl.pt., 

ilustrace 

červen Krajina Prožívání interakce s realitou 

Obzor,horizont,přední a střední plán 

EV- 

ekosystémy 

změny  

Uvědomuje si odlišnou 

kontextuální podmíněnost. 

Změny okolní krajiny vlivem 

člověka. 

Př tvoření 

výřezu, 

anatomie 

krajiny pod 

povrchem, 

studie 

 

 

 

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 8.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Lidé Sochařství I 

Proporce lidské postavy 

 

OSV-

sebepoznání 

Samostatně vytváří bohatou 

škálu VOV a jejich vztahů  

k VOV zkušeností  

z vl. vnímání. 

Zná dobře své tělo. 

D, Př prop.kánon, 

studie 

kostry 
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říjen  

 

 

Dvojice v akci Sochařství 

Vyjádření dějových a prostorových 

vztahů 

MV-lidské 

vztahy 

Užívá VOV k zachycení 

vztahů. 

Prožívat empatii. 

D cesta 

v dešti-uhel, 

kompozice 

hud., 

listopad 

 

 

 

Pohyb Umění baroka a rokoka 

Sochařství 

Pohyb těla a jeho umístění v prostoru 

Vyjádření pohybu 

 Užívá VOV k zachycení 

procesu v proměnách. 

D, Tv, Hv koláž ms, 

encyklope- 

die, 

kresba 

prosinec 

 

 

Perspektiva 

zátiší 

Vyjádření prostoru 

Vztahy mezi objekty 

Vztah objektu vůči celku 

Perspektiva průčelní,nárožní, 

válc. předmětů  

OSV-

komunikace 

Užívá vizuálně obrazná 

vyjádření pro zachycení jevů. 

 

Umí odhalit řeč předmětů 

vytvářených člověkem. 

M zátiší uhel, 

kresba,   

malba 

leden 

 

 

Bydlení Senzuálně deskriptivní poznatky 

Vyjádření manipulace s objekty 

Umění klasicismu 

 Vybírá a kombinuje VOP  

pro vlastní originální vyjádření 

a porovnává účinek s běžně 

užívanými. 

Rv, D koláž, 

model 

únor 

 

 

 

Ptáci Kritéria porovnávání interpretací 

Umění romantismu 

 Odhaluje interpretační kontext 

vl.VOV a porovnává je 

s dalšími nabízenými 

kontexty. 

D, Př tisk peří,  

malba, 

koláž 

březen 

 

 

 

Lidové umění 

 

 

Vyjádření procesuálních  

a kvalitativních proměn 

Realismus v umění 

Lidová architektura 

 Rozlišuje obsah VOV 

uměleckých projevů minulosti. 

D, Čj, Hv kolor. 

kresba, 

video, 

knihy, 

referáty 

duben Křik a ticho Symbolická vyjádření 

Vyjádření prožitku,dojmu barvou 

OSV-

komunikace 

Dokáže zhodnotit účinek 

vlastního VOV. 

Získání dovedností  

pro neverbální komunikaci. 

Čj výzva 

kresbou, 

zátiší temp. 

květen Záhadné krajiny a 

ostrovy 

Použití analytických zkušeností  Užívá VOV pro zachycení 

vývoje. 

Z, Hv perokresba -

práce 

s mapou, 

maketa 

červen Město Smyslově orientačně deskriptivní 

působení VOV 

 

 

Pojmenovává bohatou škálu 

VOE a jejich vztahů k VOV 

D,Z výstavka 

fot., 
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Impresionismus  

 

 

zkušeností z vlastního 

poznání. 

kresba uh., 

malba,  

koláž 

 

 

 

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 9.ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

Lidské stopy Proces tvorby jako vyjádření struktury 

vztahů 

Secese 

OSV- 

sebepoznání a 

sebepojetí 

Rozlišuje úroveň vztahů 

vizuálně obrazných elementů. 

Pozorovat svoji vlastní 

psychiku. 

D, Př plakát, 

stopy, 

malba 

říjen  

 

 

 

 

Písmo Fauvismus- historická interakce 

Uplatnění řazení a kompozice písma  

v ploše 

 Odhaluje interpretační kontext 

přejatého VOV,tak aby byl 

srozumitelný pro ostatní. 

Rozlišuje obsah VOV 

minulosti. 

Čj grotesk, 

dekor.kom. 

listopad 

 

 

 

Portrét Porovnávání vlastních interpretací 

s uznávanými 

Vyjádření psychického a fyzického 

stavu 

Kubismus 

 Interpretuje a hodnotí  

účinekVOV uměleckých 

projevů minulosti. 

 

D, Př proměny- 

malba, 

koláž, 

kresba 

prosinec 

 

 

Volná grafika Abstraktní umění 

Osobně založené představy vyjádřené 

v obraze 

 Vybírá a kombinujeVOP  

pro uplatnění své osobnosti. 

 linoryt, 

suchá jehla 

leden 

 

 

Šaty dělají 

člověka 

Futurismus 

Využití výrazových možností 

materiálů,struktury a barvy s ohledem 

na funkci 

Odívání a vkus 

MV-Etnický 

původ 

Interpretuje obsah VOV 

současnosti,zkoumá jejich 

účinek na intenzitu svých 

prožitků v jejich celistvosti. 

Znát odlišnost lidí, ale i jejich 

vzájemnou rovnost. 

D, Rv výstavka- 

přehled, 

referáty, 

tkaní 

únor 

 

Živly Surealismus 

Dynamické proměny 

EV-Základní 

podmínky 

Užívá VOV pro zachycení 

procesů v proměnách. 

D, Př, Hv kresba-

podoby v., 
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Využití přírodních a uměleckých 

forem k rozvíjení fantazie 

života 

 

Chápe vztahy vlastností vody  

a života. 

Půda- uvědomuje si 

propojenost složek prostředí 

Ovzduší - rozumí propojenosti 

světa. 

oheň,  

malba 

březen 

 

 

 

Lidové umění  

Oděv,látky 

 

Konstruktivismus 

Lidové kroje 

Batika 

 Uvědomuje si kontextuální 

podmíněnost zdrojů. 

D, Rv, Pč, Hv batika, 

lav. kresba, 

rozhovor, 

referát 

duben Černá noc 

Jasný den 

 

Magická vyjádření  

Vyjádření dojmu 

MV- lidské 

vztahy 

Vytváří subjektivní VOV 

s psychologickým účinkem.  

Všímá si vzájemného 

obohacování různých kultur. 

Hv, D, Z znamení na 

kameni, 

kresba-elf 

květen Láska a přátelství Emotivní účinek obrazu 

Uplatnění emocionální funkce barvy 

OSV-pojetí 

své vlastní 

psychiky 

Kombinuje VOP pro uplatnění 

své osobnosti. 

Ov, Rv, Hv polyekran, 

kamarád, 

dialogy-

malba 

červen Papír Práce s papírem jako pojetí výtvarného 

umění. 

 Užívání metod  současného 

výtvarného umění. 

Pč origami-

asambláž, 

konstrukce 
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Vzdělávací oblast - Člověk a zdraví 
   Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je 

styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je 

zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické 

ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. 

   Při realizaci této vzdělávací oblasti klademe důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v 

každodenním životě školy.Chceme,aby  celý život naší školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví 

potřebují. Za velmi důležitý považujeme kladný osobní příklad učitele, jeho všestrannou pomoc a celkovou příznivou atmosféru ve 

škole.  

   Obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se realizuje na naší škole v souladu s věkem žáků ve všech ročnících v předmětu Tělesná 

výchova a v předmětu Občanská výchova v 8.ročníku.Zároveň prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí,které jej obohacují nebo 

využívají/aplikují/,a do života školy.Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na oblast Člověk a jeho svět,která na 1.stupni 

přibližuje žákům,,svět společnosti,přírodní zákonitosti i hodnoty zdravého životního stylu./Oblast je obsažena v předmětech 

prvouka,přírodověda a vlastivěda/.Všichni žáci využívají každodenní 20 minutové přestávky k relaxaci a utužování zdraví pobytem na 

zdravém vzduchu před školou. 

 

    Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

    Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených 

pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na 

úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání 

v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 

- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. 

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, 

pro uplatnění ve společnosti atd. 

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci. 
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Charakteristika předmětu tělesná výchova 
 

Předmět tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících, v časové dotaci 2 vyučovacích hodin týdně  na 1.stupni a 3 vyučovacích 

hodin týdně na 2.stupni.Kromě toho je obsah předmětu realizován v blocích - kurzy plavání ve 2. a 3.ročníku,LVZ v 

7.ročníku,sportovní soutěže.Výuka probíhá v tělocvičně,na sportovním hřišti,v parku,na ledové ploše,v bazénu. 

Cílem předmětu tělesná výchova je zvyšovat tělesnou zdatnost. vytvářet pohybové dovednosti a kladný vztah k fyzickým aktivitám a 

sportu.Žáci získají pravidelnou účastí na pohybových aktivitách návyky zdravého životního stylu.Naučí se také porozumět 

pojmům,které souvisí s pohybem,principy,strategiemi a taktikami,aplikovanými při osvojování a vykonávání pohybových aktivit.Dále 

se naučí dodržovat sportovní etiku,pravidla a jednání fair - play.Úzké mezipředmětové vztahy nalezneme k dramatické výchově - 

vyjádření nálady pohybem,k hudební výchově - rytmizace,cvičení s hudbou,k výchově k občanství – dodržování stanovených 

pravidel,spolupráce,respektování jiných atd. 

 

 

Výchovně vzdělávací  strategie  

1. Kompetence k učení  

-poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

-získávání orientace v základních názorech na zdraví,pochopení významu pohybu na zdraví 

-chápání zdraví, zdatnosti a výkonnosti jako významného předpokladu pro duševní pohodu 

-osvojení nových pohybových dovedností pomocí vhodných metod 

-kultivování pohybového projevu 

-používání tělocvičného názvosloví 

-znalost základních pravidel různých sportů  

 

2. Kompetence k řešení problémů 

-schopnost diskutovat o problémech souvisejících se zdravím, zdatností a výkonností 

-samostatné ohodnocení úrovně své zdatnosti,svých dosažených sportovních výsledků 

-zadávání úloh vedoucích k hledání problému,příčin,návrhu řešení 

-poznávání a využívání postupů k ovlivňování zdraví a zdatnosti, uvažování a návrh řešení problémů 

-překonávání aktuálních negativních tělesných a duševních stavů 
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-dodržování zásad a pravidel bezpečnosti 

-zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 

3. Kompetence komutativní 

-komunikace při pohybové činnosti 

-podpora vyjadřování a formulace myšlenek při sportovních hrách 

-vysvětlování chyb při pohybové činnosti a jejich odstraňování 

-porozumění běžně používaným gestům,zvukovým signálům v tělesné výchově 

-schopnost diskutovat o problémech souvisejících se zdravím, zdatností a výkonností 

-schopnost vyjádřit svůj názor i svěřit se se zdravotním problémem  

 

4. Kompetence sociální a personální 

-vnímání prožitku z pohybu a vitality, příjemného prostředí  

-uvědomění si významu sociálních vztahů a rolí ve sportu 

-sebehodnocení a hodnocení, přijímání kritiky pochvaly, výhry a prohry 

-skupinová práce,spolupráce a zodpovědnost 

-získávání poznatkú a dovedností významných pro tvorbu profesního zaměření 

 

5. Kompetence občanské 

-vytváření trvalého kladného vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu 

-orientace ve vlivech pohybových aktivit na zdraví člověka 

-provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní činnosti ve známém i méně známém prostředí 

 

 

6. Kompetence pracovní 

-aktivní zapojování do činností a aktivit školy podporujících zdraví 

-propagace zdravotně prospěšných činností 

-vedení žáků ke správnému a zodpovědnému vztahu k práci 

-podpora soustavnosti a vytrvalosti v prováděné činnosti 

-osvojení si pracovních návyků 

-používání správných nástrojů 

-vědomé dodržování hygienických a bezpečnostních zásad 

 

 

 

 



 359 

 

PŘEDMĚT : TĚLESNÁ VÝCHOVA  – 1.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Organizace, 

hygiena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

Příprava na pohybovou činnost. 

Komunikace v Tv. 

Základní cvičební polohy a postoje. 

Organizace při Tv. 

 

Hygiena při Tv, oblečení a obutí. 

 

 

 

 

Správné držení těla ve stoji,  v sedu, 

dýchání. 

 

 

Atletika – průprava běhů, skoku, hodu. 

Tv –chvilky /průběžně/. 

Kompenzační, relaxační a vyrovnávací 

cvičení.  

. 

 

OSV – 

osobnostní 

rozvoj 

Naučí se jednoduchým 

pohybovým činnostem. 

Naučí  se základním 

organizačním činnostem  

na smluvené povely  

a signály. 

Seznámí se se základními 

hygienickými pravidly při Tv 

a uplatňuje je. 

Dovede se samostatně 

převléci do cvičebního úboru 

a umýt se. 

Seznamuje se se správným 

držením těla a správným 

dýcháním. 

Pohybem odstraňuje únavu 

při vyučování. 

 

 

Prv postupné 

osvojování 

pohybových 

dovedností, 

bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

tělovýchovné 

chvilky(průběž

ně), 

 

sportovní oděv 

a obutí 

 

 

seznamování 

s hygienický-

mi pravidly 

 

říjen 

 

 

 

Pohybové hry 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

Jednoduché hry. 

Štafety. 

 

 

 

 

 

 

Atletika – průpravná cvičení  

pro ovlivňování běžecké rychlosti,  

odrazové síly a obratnosti. 

OSV- sociální 

rozvoj  

 

Osvojuje si pravidla 

jednoduchých her a činností. 

Spolupracuje při soutěžích, 

usiluje o zlepšení 

pohybových dovedností. 

Seznamuje se s významem 

pohybu pro zdraví a vývoj 

organismu. 

Seznamuje se s pojmy 

související s atletikou. 

Učí se reagovat při běžných  

Hv,Prv seznamování 

se 

s významem 

pohybu  

na zdraví, 

otužování  
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Hod průprava. a vypjatých situacích. 

 

 

listopad 

 

 

 

Pohybové hry 

 

 

Sportovní hry 

 

 

Gymnastika 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry – využití různého nářadí 

 

 

Sportovní hry – držení míče, základní 

přihrávky. 

 

Gymnastika – průprava- akrobacie, 

gymnastické držení těla..     

Průprava pro kotoul vpřed. 

Stoj na lopatkách. 

 

 

 

OSV – morální 

rozvoj,sociální 

rozvoj 

Pomáhá připravovat a uklízet 

náčiní a nářadí. 

Rozšiřuje své pohybové 

dovednosti, zvyšuje svou 

zdatnost. 

Rozvíjí své kondiční  

a koordinační předpoklady. 

Učí se základním pravidlům 

osvojovaných her a dodržuje 

je. 

Manipuluje s míčem. 

Osvojuje si činnosti. 

Naučí se základním 

cvičebním polohám, 

postojům a pohybům.. 

Učí se ovládat vlastní 

chování a jednání.Podřizuje 

se, umí vést skupinu. 

 

 

 

Hv,Pč 

 

 

 

předvedení 

estetického 

pohybu 

vnímání 

významu 

pohybu 

 

 

prosinec Pohybové hry 

 

 

Sportovní hry 

 

 

Gymnastika 

 

 

 

Rytmická cvičení 

Pohybové hry – využití různého 

nářadí. 

 

Sportovní hry. 

- jednoduché hry s využitím míče. 

 

Gymnastika – průprava přeskoku přes 

nízkou překážku. 

 

 

Střídání chůze,běhu. 

Jednoduché lidové tance.  

OSV – 

osobnostní 

rozvoj 

Poznává, že hra přináší radost 

a příjemné zážitky. 

Učí se základním 

přihrávkám. 

Cvičí průpravná cvičení  

pro nácvik gymnast. odrazu 

z trampolínky. 

Učí se jednoduchým 

tanečním pohybům, provádí 

rytmizovaný pohyb, získává 

základy estetického pohybu. 

 

Poznává příjemné a radostné 

zážitky ze hry. 

Prv,Hv,Čj   poznávání 

pojmů v Tv 
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leden 

Sportovní hry 

Gymnastika 

 

 

 

Pohybové hry 

Jednoduché sportovní hry. 

Gymnastika – kotoul vpřed, kladinka-

chůze s dopomocí. 

Šplh -  průprava.                                      

 

Hry s využitím hraček 

MKV – lidské 

vztahy  

Učí se znát základní pojmy 

při sport. hrách. 

Nacvičí kotoul vpřed. 

Zvládá chůzi po kladince 

s dopomocí. 

Rozvíjí koordinaci. 

Učí se pohybovým hrám. 

 předvedení 

estetického 

pohybu 

únor Pohybové hry 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika  

 

 

Rytmická cvičení 

 

 

Hry s využitím různého náčiní. 

Hry v zimní přírodě. 

 

 

 

 

 

Gymnastika – kotoul vpřed, akrobacie. 

 

 

Cvičení s hudbou. 

 

Šplh – nácvik. 

 

ENV – lidské 

aktivity a 

životní 

prostředí 

Postupně poznává své 

pohybové přednosti  

a nedostatky, s pomocí rodičů 

a učitele je ovlivňuje, snaží se 

o zlepšení. 

Seznamuje se s dalšími 

pohyb. hrami, rozvíjí při nich 

své schopnosti. 

Reaguje na základní pokyny. 

Zvládá kotoul vpřed  

a jednoduché akrobatické 

cviky. 

Vyjadřuje pohybem pocity 

při hudbě. 

Vnímá a prožívá rytmus. 

Dodržuje pravidla, přispívá 

k regulaci vlastního chování a 

jednání. 

Hv,Prv pravidla her 

rozvíjení 

obratnosti, 

estetický 

pohyb 

otužování 

březen 

 

 

 

Sportovní hry 

 

 

Pohybové hry 

 

 

 

 

Gymnastika 

 

 

Jednoduché sportovní hry.  

 

 

Hry v tělocvičně. 

 

 

 

 

Gymnastika – výskok do vzporu 

dřepmo s dopomocí na lavičku,nízkou 

švédskou bednu 

OSV – morální 

rozvoj 

 

 

Seznamuje se se základními 

pravidly jednoduchých sport. 

her. 

Spolupracuje při hrách. 

Osvojuje si různé pohybové 

hry. 

Ví, že hry přinášejí příjemné 

zážitky. 

Provádí výskok do vzporu 

dřepmo s dopomocí. 

Rozvíjí obratnost. 

 

Hv 

 

vnímání 

prožitků se 

společných her 
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Rytmická výchova 

 

Lidové tance se zpěvem 

 

 

Ovládá tanečky založené  

na taneční chůzi a běhu. 

Utváří dobré mezilidské 

vztahy. 

Hrou pomáhá utvářet vztahy 

s ostatními spolužáky 

duben 

 

 

 

 

Atletika 

 

 

 Pohybové hry 

 

Atletika-průprava běhů, skoku, hodu. 

 

 

Hry v přírodě. 

 

OSV – 

osobnostní 

rozvoj  

 

Spojuje svou každodenní 

pohybovou činnost se 

zdravím.  

. 

 

 

 

 

Prv 

význam 

pohybu v 

přírodě  

pro zdraví 

květen 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 

 

 

Atletika- rychlý běh 20-50m 

- motivovaný dlouhý běh 

terénem . 

             - běh prokládaný chůzí 

             - skok do dálky, odraz 

             - hod z místa 

             - hod z chůze. 

 

 Hry na hřišti. 

 Hry v přírodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – vztah 

člověka a 

prostředí 

Učí se zvládat techniku běhu, 

skoku do dálky, hodu 

míčkem. 

Zvládá tyto disciplíny, usiluje 

o zlepšení. 

 

Prv využití 

atletických 

dovedností 

při pobytu v 

přírodě 

 

projekt – 

Lízátkový den 

červen 

 

 

 

 

Atletika 

 

Pohybové hry. 

 

 

 

Turistika a pobyt 

v přírodě 

 

Běhy,skoky,hody – kontrolní měření 

Olympijský den 

Hry na hřišti a přírodě. 

 

 

 

 

Turistika – chůze v terénu,překonávání 

překážek 

 

 

 

EV – lidské 

aktivity a 

životní 

prostředí 

 

Uvědomuje si význam 

pohybu. 

Umí reagovat na základní 

pokyny, signály a gesta. 

Učí se základní pojmy 

atletických disciplín. 

Pohybuje se terénem, zvládá 

přesun chůzí. 

Seznamuje se s chováním 

v přírodě a se základními 

turistickými pojmy. 

 

 

Prvouka. 

 

pohyb 

v terénu, 

reagování na 

pokyny  

a signály 

 

projekt – 

Olympijský 

den 
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PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA  – 2.ročník  
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Organizace,hygiena 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

Pohybové hry 

Základní  pravidla chování 

při Tv. Reakce na základní 

pokyny a povely. Správné 

držení těla.  

Atletika – průprava běh, 

skok,hod 

 

 

Drobné hry na hřišti 

 

 

OSV – 

osobnostní 

rozvoj 

Žák ví, že pohyb je 

důležitý pro zdraví. Zná 

základní pravidla 

chování při Tv. Umí 

reagovat na základní 

pokyny, signály a gesta 

učitele. Zvládá základní 

techniku běhu, skoku 

do dálky a v hodu 

míčkem. Dovede 

pojmenovat základní 

atletické disciplíny.  

Prv názor,soutěže 

cvičební úbor 

říjen 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

Gymnastika 

 

 

 

 

Pohybové hry 

Atletika – průprava rychlého 

a vytrvalostního běhu. 

Základy nízkého  

a polovysokého startu. 

 

Gymnastika–polohy, 

postoje,průpravná 

gymnastická cvičení; lavičky, 

trampolína.  

 

Hry na hřišti. 

 

OSV- 

sociální 

rozvoj  

Zná základní pravidla  

bezpečnosti  

při atletických 

činnostech. Zvládá 

techniku nízkého  

a polovysokého startu. 

Zvládá techniku 

rychlého  

a vytrvalostního běhu. 

Umí prosté skoky  

a zvládá základy 

gymnastického odrazu. 

Ovládá vlastní 

jednání,dokáže své 

jednání a chování 

kontrolovat.  

 tvořivá hra.,názor 
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listopad  

 

 

 

 

 

 

Gymnastika 

 

 

Pohybové hry 

 

 

 

 

 

Gymnastika – kotoul vpřed. 

Kondiční a rytmická cvičení, 

cvičení s hudbou. 

Hry – nácvik držení míče, 

hodu, chytání. 

 

  

 

 

Umí kotoul vpřed. Umí 

pojmenovat základní 

postoje, pohyby, kroky, 

konkrétní osvojené 

tance. Zvládá základní 

způsoby házení  

a chytání míče.  

 

 

 

Hv 

 

 

 

názor,demonstrace 

 

 

prosinec  

 

 

 

 

 
Gymnastika 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika – průprava 

kotoulu vzad. Trampolína – 

odrazy a prosté skoky  

do vzporu dřepmo.  

Taneční doprovod lidové 

písně.  

Bruslení 

  

 

Umí prosté skoky 

z trampolíny do vzporu 

dřepmo.  

Umí vyjádřit melodii  

a rytmus 

 

 

Hv 

 

 

aplikace dovedností 

leden 

 

 

 

Gymnastika 

 

 

 

Bruslení,sáňkování, 

Hry v zimní přírodě 

Gymnastika – kotoul vzad.  

Rytmizovaný pohyb – běh, 

chůze. 

Lavička – kladinka. 

Bruslení 

 

EV – lidské 

aktivity a 

životní 

prostředí 

Zvládá techniku 

kotoulu vzad. Umí 

vyjádřit jednoduchou 

melodii a hlasitost 

doprovodu chůzí, 

během. Žák zvládá 

základní druhy cvičení, 

které pomáhají ke 

správnému držení těla.  

Hv skupiny 

únor 

 

 

 

Gymnastika 

 

 

Pohybové hry 

 

 

 

Plavání 

Gymnastika–opakování 

kotoulu vpřed, vzad, 

akrobacie na koberci.  

Hry – přihrávky – fixace 

stylu. 

Vybíjená – nácvik základních 

pravidel. 

Základní plavecký výcvik. 

MKV-lidské 

vztahy 

Zvládá techniku 

kotoulu vpřed, vzad. 

Zvládá základy 

gymnastického odrazu. 

Zdokonaluje přihrávky. 

Ví, že hra přináší 

radost. Zná základní 

pravidla vybíjené. 

Prv tvořivá hra, 

aplikace  

dovedností 
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březen 

 

 

 

Gymnastika 

 

 

Plavání 

Gymnastika – hrazda.  

Estetický pohyb těla – chůze, 

obraty, poskoky. 

 

Základní plavecký výcvik. 

 Umí ručkování  

ve svisu. Zvládá 

základní estetické 

držení těla.  

Umí splývat ve vodě. 

 

Vv 

sebehodnocení 

duben   

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

Plavání 

Gymnastika – jednoduchá 

skladba z nacvičených prvků 

( kotoul, obraty…) Hry-  

Na jelena, Na vlka… 

Atletika – průpravná cvičení,  

rozvíjení rychlosti,  

 

 

 

 

Základní plavecký výcvik. 

 

OSV – 

sociální 

rozvoj 

Ví, že gymnastika je 

založena na přesném 

provádění pohybů  

a snaží se o to. Zná 

pohybové hry a je 

schopen je hrát 

s kamarády i mimo 

tělocvičnu.  

 

 

Uplave krátkou 

vzdálenost. 

Čj pohybová hra 

 

 

květen   

 

 

 

 

 
Atletika 

 

 

 

Pohybové hry 

Plavání 

 

 

 

Rychlý běh, indiánský běh  

v terénu. Štafetový běh – 

nácvik.  

Hod z místa a z chůze 

Hry – kopaná, vybíjená.  

Základní plavecký výcvik 

  

 

Zvládá základní 

techniku běhu. Rozvíjí 

vytrvalost  

a ohleduplnost.  

 

Umí jeden plavecký 

styl. 

 

 

Prv 

 

 

bezpečnost 

při hodech 

 

projekt – Lízátkový 

běh 

 

hry ve vodě 

červen 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

Pohybové hry 

 

 

Plavání 

Atletika –kontrolní měření 

běhů,skoku dalekého,hodu 

míčkem. 

Olympijský den.  

Hry v přírodě. Turistika. 

 

Skok do vody po nohách,po 

hlavě 

 

EV-vztah 

člověka a 

prostředí 

Zvládá základní 

techniku skoku  

do dálky a hodu 

míčkem. Rozvíjí 

spolupráci s kamarády. 

Umí se připravit  

na turistickou akci.  

Prv vycházka 

 

projekt – 

Olympijský den 

 

 

plavecké 

vysvědčení 
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PŘEDMĚT : TĚLESNÁ VÝCHOVA – 3.ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Organizace, 

hygiena 

 

Atletika 

 

Pohybové hry 

 

 

Plavání 

Zahajovací část vyučovací hodiny. 

 

 

Atletika   -  běhy, skoky,hody 

 

Pohybové hry s míčem 

 

 

Základní plavecký výcvik. 

OSV– 

osobnostní 

rozvoj 

 

Dodržuje pravidla 

bezpečnosti při sportu. Dbá 

na čistotu těla, prádla  

a cvičebního úboru. 

Zná a dodržuje pravidla 

několika pohybových her.. 

 

Správně odhadne své 

možnosti a schopnosti 

Hv, Prv  

cvičební 

úbory 

hygiena po 

hodině Tv 

 

bezpečnost v 

Tv 

říjen 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

Plavání 

Atletika  -  běh 50 m., běh 10 min., 

skok daleký s rozběhem,hod míčkem 

 

Chůze v terénu 

 

Průpravná cvičení v přírodě. 

 

Základní plavecký výcvik. 

OSV– 

seberegulace, 

sebeorganizace 

 

EV-vztah 

člověka 

k prostředí.  

 

Zvyšuje svou výkonnost 

 

Umí se správně chovat 

v přírodě. 

 

Prv 

 

využití 

přírody 

v blízkosti 

školy 

listopad 

 

Zdravotní 

výchova 

 

 

Kondiční 

cvičení 

 

 

 

Plavání 

Zdravotní výchova – ošetření 

drobných poranění vzniklých při 

sportu. 

 

Cvičení s využitím nářadí 

v tělocvičně. 

 

 

 

Základní plavecký výcvik 

 

OSV-

osobnostní 

rozvoj 

Uplatňuje správné způsoby 

držení těla v různých 

polohách a pracovních 

činnostech.  

 

 

Využívá Tv chvilky  

k překonávání únavy.  

 

V režimu dne zařazuje 

pohybové aktivity. 

Prvouka  

relaxační 

chvilky ve 

vyuč.hodinách 
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Otužuje se. 

Umí se uvolnit a relaxovat. 

prosinec Kondiční a 

průpravná 

cvičení 

Pohybové hry 

Plavání 

Cvičení s využitím nářadí a náčiní 

- průprava ke gymnastice 

 

 

Vybíjená  

Základní plavecký výcvik 

 

MKV – lidské 

vztahy 

 

 

 

Zúčastní se Vánočního 

turnaje ve vybíjené nebo 

výkony svého družstva 

podporuje. 

 

Pč 

 

 

 

 

vánoční turnaj 

ve vybíjené 

- mezitřídní 

leden 

 

Gymnastika 

 

 

 

 

 

Rytmická 

cvičení a tance 

 

 

 

Plavání 

 

Kotoul vpřed,vzad – z různých poloh 

Změny poloh na žíněnce 

Seskoky s vyvýšené podložky 

Nácvik odrazu na trampolíně 

Cviky rovnováhy na kladince. 

 

 

Rytmizace jednoduchých pohybů  -  

přísunný krok, poskočný krok, cval 

stranou 

Využití tanečních kroků v lidovém 

tanci 

Základní plavecký výcvik relaxační 

cvičení 

  

Učí se základům sportovní 

gymnastiky. 

 

 

 

 

 

 

Naučí se lidový tanec  

se zpěvem. 

 

Umí dva plavecké způsoby. 

 

Hv,Pč  

 

 

 

 

 

 

 

 

hudba - 

nahrávka 

 

plavecké 

vysvědčení 

únor  

Pohybové hry 

 

Sportovní hry 

 

Bruslení  

 

Sáňkování 

 

Drobné hry v tělocvičně. 

  

Malý florbal 

 

 

Základy pohybu na bruslích. 

 

 

 

OSV – sociální 

rozvoj 

 

 

 

 

ENV – lidské 

aktivity a 

životní 

 

 

 

Učí se základům a pravidlům 

nových her 

 

Učí se pohybu na ledě a 

sněhu. 

 

Prv 

 

 

 

 

 

 

využití 

přírody 

bezpečnost ! 
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prostředí. 

 

 

březen 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 

Gymnastika 

 

 

 Hry na rozvoj rychlosti,obratnosti 

 

Šplh s přírazem 

  

 

Zvládá jednoduché 

pohybové činnosti podle 

individuálních předpokladů 

žáka. 

  

 

individuální 

přístup 

duben  

Kondiční a 

průpravná 

cvičení – 

rozvíjení 

atetických 

dovedností 

 

Gymnastika 

 

 

 

 Běhy,skoky,hody – v tělocvičně 

 

 

 

 

 

 

Zábavná cvičení na nářadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – sociální 

rozvoj 

 

 

Učí se základním 

pohybovým dovednostem 

 

 

 

 

učí se dávat dopomoc a 

záchranu. 

 

 

Pč 

 

příprava na 

přechod ven 

 

 

květen 

 

 

Pohybové hry 

 

 

Atletika 

 

 

 

Hry v přírodě 

 

 

 

 

Dopravní 

výchova 

 

 

Jednoduché míčové hry 

 

 

Běh na 50 m,indiánský běh,skok 

daleký,skok vysoký,hod míčkem 

- měření výkonů 

 

Pohyb v přírodě 

 

 

 

 

Základní pravidla silničního provozu 

pro chodce. 

 

 

OSV - morální 

rozvoj  

 

 

Učí se základním 

dovednostem s míčem.  

Spolupracuje se spoluhráči.. 

 

Učí se dosahovat co 

nejlepších výkonů 

v atletických disciplínách. 

Překonává terénní překážky, 

umí se ohleduplně chovat 

v přírodě, vzájemně 

spolupracuje při činnostech 

ve skupině. 

Umí se bezpečně pohybovat 

na silnici. 

 

 

Prv 

 

 

využití 

víceúčelového 

hřiště a hřiště 

na školním 

dvoře 

 

 

projekt – 

Lízátkový běh 
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červen Hry 

 

Hry v přírodě 

Atletika 

Hry na hřišti, hry spojené s během, 

házením, hry pro uklidnění 

Hry v lese 

Olympijský den. 

 Reaguje na základní pokyny 

a povely k osvojované  

činnosti a její organizaci.  

Usiluje o zlepšení svých 

osobních výkonů. 

 

Prv 

hra 

bezpečný 

pobyt 

v přírodě 

projekt –

Olympijský 

den 

 

 

PŘEDMĚT : TĚLESNÁ VÝCHOVA  – 4.ročník 

 
Měsíc Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Organizace, 

hygiena, 

bezpečnost 

v hodinách TV 

 

Atletika 

 

Pohybové hry 

Osobní hygiena v různých 

pohybových aktivitách. Základní 

pojmy spojené s pohybovými 

činnostmi. Jednání fair play. 

 

Běžecká a skokanská průprava.  

Hod míčkem. 

Jednoduché míčové hry 

OSV- 

osobnostní a 

sociální rozvoj 

Pohybuje se bezpečně  

ve všech prostorách 

v hodinách TV.  

Sleduje význam 

základních tělesných 

parametrů  

pro zdraví i pohybovou 

činnost. 

Prv  

víceúčelové 

hřiště,školní 

hřiště – 

pravidla 

chování 

říjen Atletika  

 

 

 

 

Sportovní hry 

Běh do 50 m, vytrvalý běh 

prokládaný úseky chůzí. 

Skok daleký z rozběhu.  

Hod míčkem z rozběhu. 

 

Kopaná /chlapci/,házená 

OSV – 

osobnostní 

rozvoj 

Chápe význam sportu  

pro rozvoj zdatnosti, 

zvládá základní techniky 

atletických disciplín  

podle svých možností. 

Umí základní pravidla  

hraných míčových her. 

 

Pč 

 

listopad 

 

 

 

Gymnastika  

 

 

 

 

Akrobatická průprava,vazba 

kotoulu vpřed a vzad. 

Trampolíny,odrazový můstek- 

nácvik odrazu.Skok prostý. 

 

 Umí poskytnout základní 

dopomoc a záchranu při 

cvičení. Chápe, že je 

gymnastika založena na 

přesném provádění 

 

Pč 

 

přechod do 

tělocvičny, 

provozní řád 

tělocvičny 
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Pohybové hry 

 

 

 

Drobné hry s využitím míče. 

Základní pojmy související 

s funkcemi her, pravidly.  

 

pohybů  

a snaží se o to. 

prosinec 

 

 

 

Kondiční, 

relaxační 

cvičení 

 

 

Gymnastika 

 

Sportovní hry 

 

Cvičení se švihadly.na žebřinách, 

lavičkách,švédské bedně,žebříku. 

Cvičení vyrovnávací pro správné 

držení těla, dechová cvičení. 

 

Šplh na tyči s přírazem 

 

Průpravné míčové hry 

Vybíjená podle pravidel. 

OSV- sociální 

rozvoj 

 

Chápe zdravotní význam 

 cvičení pro správný vývoj 

dítěte. 

Provádí přesně 

požadované cviky. 

 

Umí přijmout prohru. 

 

Př 

 

 

 

 

 

 

 

mezitřídní 

turnaj ve 

vybíjené 

leden Rytmická 

cvičení a tanec 

 

 

Gymnastika 

 

 

Sportovní hry 

Základy estetického pohybu těla a 

jeho částí, některé taneční kroky a 

tance. 

 

Kladina cviky 

rovnováhy,přenášení náčiní. 

 

Házená,florbal 

OSV- 

osobnostní 

rozvoj 

Vyjadřuje emoce gestem, 

výrazem, postojem. 

Ztvárňuje hudbu pomocí 

pohybu a tanečních kroků. 

 

 

Učí se překonávat 

překážky v denním životě. 

Vv,Hv,Čj hudební 

nahrávka 

únor 

 

 

 

Bruslení 

Sáňkování 

 

 

 

 

 

Úpoly 

 

Sportovní hry 

 

Gymnastika 

Brulení vpřed,vzad,zastavení. 

Využití sněhu 

k sáňkování,bobování 

 

 

 

 

Úpolové hry. 

 

Házená,florbal 

 

Zábavná cvičení na nářadí. 

 

ENK – lidské 

aktivity a 

lidské prstředí. 

Uvědomuje si význam 

pohybu v zimní krajině, 

zvládá základní 

dovednosti na bruslích,  

umí využívat zimní 

přírody k relaxaci. 

 

Učí se přesně dodržovat 

stanovená pravidla. 

 

 

Učí se prožívat radost 

z pohybu. 

Vv,Hv využití 

podmínek pro 

bruslení a 

sáňkování 

březen Kondiční Cvičení s využitím různého   Pč  
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cvičení 

 

 

Pohybové hry  

 

 

 

 

Sportovní hry 

 

 

tělocvičného náčiní.  

 

 

 

Drobné hry zaměřené na rozvoj 

rychlosti,výbušné síly,obratnosti. 

Štafetové hry. 

 

 

 Vybíjená,házená,florbal 

MKV – 

mezilidské 

vztahy 

 

 

 

OSV – 

osobnostní 

rozvoj 

Učí se spolupráci 

v družstvu. 

 

 

 

 

Učí se rozpoznat své 

nedostatky při hrách a 

snaží se je odstranit. 

duben Plavání 

 

 

 

Atletika 

 

 

Sportovní hry 

Zdokonalování dvou plaveckých 

způsobů,skoky do vody. 

 

 

Běžecká průprava,skokanská 

průprava,průprava hodů 

 

Kopaná,házená 

 

OSV- 

osobnostní 

rozvoj 

Zná zásady hygieny  

a bezpečnosti při plavání, 

zvládá dva plavecké 

způsoby. 

 

Zvládá konkrétní hry se  

zjednodušenými pravidly, 

chápe základní roli hráče 

v družstvu,jedná v duchu 

fair play při hře. 

Př,Pč přechod na 

venkovní 

hřiště 

květen Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry 

 

Rozvoj běžecké rychlosti a 

vytrvalosti 

Nízký a polovysoký start 

Běh na 50 m,vytrvalostní běh v 

terénu 

Skok daleký z rozběhu – odraz ve 

vymezeném prostoru 

Skok vysoký – skoky přímé,nůžky 

Hod míčkem z místa a z rozběhu 

na dálku a na cíl. 

 

Kopaná,házená,pálkovací hry 

OSV- morální 

rozvoj 

Reguluje vlastní chování. 

 

 

 

 

Umí základní pojmy 

vztahující se 

k lehkoatletickým 

disciplínám. 

Snaží se zlepšovat své 

výkony. 

 

Př,Čj,  využití 

přírody 

 

 

projekt – 

Lízátkový 

běh 

červen   MKV – etnický Chápe význam sportu pro Vl využití 
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Pohybové hry 

 

 

 

Atletika 

Hry na hřišti,hry v přírodě. 

 

 

 

Olympijský den 

původ, 

multikulturalita 

ENV – vztah 

člověka a 

prostředí 

rozvoj zdatnosti, zvládá 

základní techniky 

atletických disciplín  

podle svých možností. 

Umí ocenit atletické 

výkony známých atletů. 

přírody 

 

projekt-

Olympijský 

den 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA -   5.ročník 
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 Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 
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Pořadová cvičení 

 

 

 

 

 

 

Kondiční cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace žáků v hodinách tělesné 

výchovy. 

Hygiena vztahující se 

k tělovýchovné a sportovní 

činnosti. 

Bezpečnost při tělovýchovné a 

sportovní činnosti. 

 

Cvičení s využitím rychlého běhu 

Vytrvalostní běh 

Cvičení se švihadlem 

Cvičení s plným míčem 

Cvičení na lavičkách 

Cvičení na žebřinách  

Cvičení na žebříku 

Cvičení s tyčí 

Cvičení s využitím překážek 

Cvičení s využitím posilovacích 

gum 

 

Šplh na tyči s přírazem 

Šplh na laně 

 

Akrobacie: 

-speciální průpravná cvičení 

-kotoul vpřed ve vazbách 

-kotoul vzad v metodických 

obměnách 

 

Přeskok: 

-skoky prosté s použitím 

trampolínky 

-roznožka přes kozu našíř 

 

Hrazda,kruhy – průpravná cvičení 

 

OSV- 

osobnostní 

rozvoj 

 

 

 

 

OSV – sociální 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatňuje pravidla hygieny 

a bezpečného chování 

v běžném sportovním 

prostředí,adekvátně reaguje 

v situaci úrazu svém i 

spolužáka. 

 

Podílí se na realizaci 

pravidelného pohybového 

režimu,uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti,projevuje 

přiměřenou samostatnost a 

vůli po zlepšení úrovně své 

zdatnosti. 

 

 

 

 

Užívá při pohybové činnosti 

základní osvojované 

tělocvičné názvosloví. 

 

 

Jednoduše zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti 

spolužáka 

a reaguje na pokyny 

k vlastnímu provedení 

činnosti. 

 

 

 

 

 

Zvládá v souladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv, Př 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soustavná  

výchova  

k uvědomělé 

kázni  

 

sportovní 

oblečení a 

obutí do 

tělocvičny 

 

provozní řád 

tělocvičny 
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Rytmická 

gymnastika a 

tanec 

 

Úpoly 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 

 

Sportovní hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hry v přírodě 

 

Kladina – cviky rovnováhy,chůze 

s obraty,seskoky 

 

Cvičení s hudbou 

Lidové tance 

Country tance 

 

Úpolové hry 

Přetahy,přetlaky,úpolové odpory 

 

Běžecká abeceda 

Nízký,polovysoký,vysoký start 

Rychlý běh na 50 m 

Vytrvalostní běh až do 12 min. 

Skok daleký skrčný způsob 

Skok vysoký přímý způsob,nůžky 

Hod míčkem na dálku z místa a 

z rozběhu 

Hod míčkem z místa na cíl 

 

Hry v tělocvičně a na hřišti 

využitím různého náčiní 

 

Průpravné míčové hry 

Základní činnosti sportovních her 

Házená – hra podle zjednodušených 

pravidel 

Vybíjená – hra podle pravidel 

Přehazovaná 

Košíková – hra podle 

zjednodušených pravidel 

Kopaná- malá kopaná 

Florbal – malý florbal 

Softbal – hra podle zjednodušených 

pravidel,bez odpalů,s házením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Evropa 

a svět nás 

zajímá 

 

MEDV – 

vnímání 

mediálních 

sdělení. 

 

 

MKV – lidské 

vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV – vztah 

s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti. 

 

 

 

 

 

 

Změří základní pohybové 

výkony a porovná je 

s předchozími výsledky. 

 

 

Orientuje se v informačních 

zdrojích o pohybových 

aktivitách a sportovních 

akcích ve škole a v místě 

svého bydliště. 

 

 

 

 

Jedná v duchu fair play, 

dodržuje pravidla her a 

soutěží,pozná a označí 

běžné přestupky proti 

pravidlům a  

adekvátně na ně reaguje, 

respektuje při pohybových 

aktivitách opačné pohlaví. 

 

 

 

 

 

 

 

Hv,Čj 

 

 

 

 

 

 

Př,M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respektování 

opačného 

pohlaví 

 

 

 

 

sportovní 

oblečení a 

obutí na ven 

 

 

 

 

 

 

 

projekt : 

Lízátkový 

běh 

 

projekt: 

Olympijský 

den 
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Plavání 

 

 

Bruslení 

Sáňkování 

 

Dopravní 

výchova 

Hry na louce 

Hry v lese 

 

Plavecký způsob - prsa,kraul,znak 

Startovní skok 

 

Základy bruslení  

 

 

Cyklista v dopravě 

člověka a 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorganizuje nenáročné 

pohybové činnosti a soutěže 

na úrovni třídy. 

 

 

 

 

Zná dopravní předpisy 

platné 

pro cyklisty. 

Př,Vv,Vl 
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PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA – 6.ročník 

 

 Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

 

 

 

 

Pořadová 

cvičení 

 

Nástupové tvary – řad,dvojřad, 

zástup,dvojstup 

Organizace hodin Tv 

 

Komunikace v TV – smluvené 

povely, signály. 

 

Hygiena a bezpečnost – první pomoc 

při TV 

 

 

OSV – 

osobnostní 

rozvoj 

Dovede se orientovat  

ve smluvených povelech, 

signálech a umí se jimi 

řídit. 

 

Je schopný se chovat 

bezpečně v prostředí 

sportovišť, přírody. 

 

 

Př,  Vo                                                                                                       

Poučení o 

bezpečnosti 

v hodinách 

Tv 

 

Určení 

oblečení do 

TV 

 

 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 
 

Běžecká abeceda 

Přípravná cvičení pro jednotlivé 

atletické disciplíny- pro nácvik startu, 

rozběhu, odrazu, letu pro skok 

daleký,hodu míčkem. 

Rozvoj běžecké rychlosti a 

vytrvalosti. 

Běh na 60 m – měření. 

Běh na 1000m- měření, 

Běh na 12 min.,běh terénem. 

Hod míčkem-měření délky 

Skok daleký skrčný způsob–měření 

délky z místa odrazu 

Skok vysoký – skok přímý,nácvik 

základů skoku flopem 

Štafetový běh. 

 

 

OSV-sociální 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovede pochopit význam 

atletiky jako sportovního 

odvětví i  jako vhodné 

průpravy pro jiné sporty. 

Je schopen zvládnout 

úpravu jednotlivých 

atletických sektorů. 

Umí soutěžit v atletických 

disciplínách. 

Naplňuje ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky -

čestné soupeření,pomoc 

handicapovaným,ochranu 

přírody. 

Př,F, Vo,Pč,D 

 

 

Metoda 

soutěživosti 

jednotlivců  

 

Samostatné  

plnění úkolů 

na 

stanovištích 

 

projekty: 

Lízátkový 

běh 

Olympijský 

den 
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Gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průprava ke sportovní gymnastice. 

Akrobacie 

– kotoul vpřed a vzad ve vazbách. 

-  kotoul letmo 

- stoj na rukou 

- jednoduchá sestava 

 

Přeskok 

- čtyři díly šv.bedny,kotoul vpřed 

- koza našíř roznožka a skrčka      

s oddáleným   můstkem 

- kůň našíř skrčka 

 

Hrazda 

- průprava ke cvičení na hrazdě 

- výmyk ze svisu stojmo do vzporu 

- přešvihy únožmo do vzporu jízdmo 

- sešin 

 

 

Kruhy- doskočné 

- doskočné komíhání ve svisu 

Kruhy -dosažné 

- svis ležmo kroužení,shyb 

 

Kladina – chůze,obraty,seskok 

 

Šplh s přírazem na tyči. 

 

Kondiční cvičení – bez náčiní a s ná- 

činím,švihadla,těžké  míče,švi- 

OSV-sociální 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je schopen diskutovat  

o látkách škodlivých  

pro jeho zdraví. 

 

Usiluje o zlepšení své 

tělesné zdatnosti. 

 

Umí zhodnotit svůj výkon 

a ocenit výkony druhých. 

 

Zvládá gymnastická cvičení 

v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti. 

 

 

 

Naučí se pomáhat druhým. 

 

 

 

Užívá gymnastické 

názvosloví na úrovni 

cvičence. 

 

 

 

 

 

 

 

Pč,Vo,Př 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda 

soutěživosti, 

skupinová 

práce 

 

 

individuální  

přístup při 

nácviku 

cviků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopomoc a 

záchrana 

 

 

 

 

 

 

 

testování 

tělesné 

zdatnosti. 



 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetické, 

kondiční 

formy cvičení 

s hudbou 

 

 
 

hadla,obruče,posilovací gumy,          

bedýnky na step aerobic 

 

  

Cvičení na žebřinách,lavičkách, 

žebříku,švédské bedně. 

 

Průpravná,kompenzační,vyrovnávací, 

relaxační cvičení. 

 

Zábavná a sebezáchranná cvičení 

v tělocvičně. 

 

 

 

Základy rytmické gymnastiky , 

cvičení s hudbou,lidové tance, 

country tance 

 

Aerobic,kalanetika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-

kulturní 

diference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatně se připraví před 

pohybovou činností a 

ukončí 

ji ve shodě s hlavní 

činností. 

 

 

 

 

 

Slyší rytmus hudby,umí ji 

spojit s pohybem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př,Pč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv,Vv,Čj 

 

 

 

 

 

 

 

 

důraz na 

rozcvičení 

před pohy- 

bovou činno- 

stí 

 

 

 

 

Sportovní hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejbal - herní činnosti 

jednotlivce,průpravné hry, 

zjednodušená hra dvojic,trojic 

 

Košíková – herní činnosti 

jednotlivce,hra podle pravidel 

 

Kopaná /chlapci/ ,házená/dívky/ 

 

MKV-lidské 

vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohodne se na spolupráci 

i jednoduché taktice druž- 

stva při sportovní hře. 

 

Umí hrát hry a dodržovat  

 

 

 

Př 

 

 

 

 

 



 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 

 
 

- herní činnosti jednotlivce 

- hra podle pravidel  

 

Florbal – herní činnosti 

jednotlivce,hra podle pravidel 

 

Softbal – pálkování ze stojanu 

 

Hry na hřišti,v tělocvičně, 

 v přírodě 

- s různým zaměřením 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pravidla. 

 

 

 

Rozlišuje a uplatňuje práva 

a povinnosti vyplývající 

z role hráče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo,Př 

 

 

 

 

skupinová práce, 

samostatná práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ  VÝCHOVA -  7.ročník 
 

 Tématická 

oblast 

Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy 

u žáků 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

  

Pořadová 

 

Organizace hodin Tv. 

 

OSV-

 

 

 

Př,Vo 
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cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástupové tvary,pochodové tvary. 

Obraty na místě,pochodový krok. 

 

Hygiena a bezpečnost v hodinách Tv, 

příprava na hodinu Tv,hygiena po 

pohybové činnosti. 

První pomoc při úrazech v hodinách 

Tv. 

 

 

 

Běžecká abeceda 

Nízký start,polovysoký start. 

Rychlý a vytrvalý běh na dráze 

a v terénu. 

Běh na 60 m – měření 

Běh na 1000 m – měření /chlapci/ 

Běh na 600 m – měření /dívky/ 

Běh na 12 min. 

Štafetový běh. 

 

 

Skok do dálky – skrčný způsob 

rozběh,odraz,letová fáze,dopad  

- měření s odrazem z prkna 

 

Hod míčkem – technika,měření  

Vrh koulí 3 kg– průpravná 

cvičení,odhodová fáze 

 

Hygiena a bezpečnost při atletice 

První pomoc při úrazech v TV 

 

 

 

 

osobnostní 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-sociální 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS-Evropa a 

svět nás zajímá 

Dovede reagovat na vydané  

povely a signály. 

Jedná ukázněně při plnění 

pohybových úkolů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvládá běžeckou abecedu  

a speciální běžecká cvičení.  

 

 

Umí změřit a zapsat výkony 

v běhu, skoku, hodu. 

 

Dokáže čestně soupeřit 

v duchu fair play. 

 

 

Dovede zvládnout kázeň, 

chovat se v rámci 

bezpečnostních pravidel. 

Je schopen ošetřit 

jednoduché poranění.. 

 

Umí ohodnotit svůj výkon. 

Podle svých předpokladů 

zlepšuje svou výkonnost 

v jednotlivých atletických 

disciplínách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PřVo,F,M 

vhodné 

cvičební 

úbory a obuv 

 

vyžadování 

kázně,uvědo-

mělé plnění 

úkolů 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupinová 

práce, 

samostatná 

práce, 

metoda 

soutěžení 

 

 

 

 

bezpečnost při  

hodech a 

vrzích! 

 

 

projekt: 

Olympijský 

den 
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Gymnastika 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průprava ke sportovní gymnastice. 

 

Akrobacie  

- kotoul vpřed a vzad ve vazbách 

 -stoj na rukou bez opory 

- přemet stranou 

 

Přeskok 

- roznožka a skrčka přes kozu nadél 

- kůň našíř roznožka,odbočka 

- švédská bedna – kotoul vpřed 

 

Hrazda 

- vzepření závěsem v podkolení 

přešvih 

- seskok přednožením 

 

Kruhy - dosažné 

- překot vzad a vpřed 

- svis vznesmo 

- svis střemhlav 

 

Kladina 

- cviky rovnováhy 

- chůze,obraty,seskoky 

 

Šplh s přírazem na tyči – měření 

 

Trampolína 

- skoky s obraty 

 

Cvičení na 

žebřinách,žebříku,lavičkách. 

 

 

OSV-morální 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle svých schopností 

zvládá jednotlivé 

gymnastické cviky na 

nářadí. 

 

Umí vědomě ovládat svůj 

pohyb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Chápe význam gymnastiky  

získání tělesné zdatnosti i 

jako vhodné průpravy pro 

jiné sporty. 

 

 

Umí prožít radost ze svého 

výkonu. 

 

Má touhu na sobě pracovat a  

tím se zlepšovat. 

Umí ohodnotit výkon spolu- 

žáka. 

 

 

 

 

 

Vo,Př,F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samostatná 

práce, 

individuální 

přístup 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpečnost při 

samostat- 

ném nácviku 

 

 

sebekázeň 
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Estetické kon- 

diční formy 

cvičení s 

hudbou 

 

 

 

Kondiční cvičení bez náčiní i 

s náčiním – švihadla,gumy,těžké 

míče,bedýnky na step aerobic 

 

Zábavná a sebezáchranná cvičení. 

 

Zdravotní gymnastika – 

kompenzační,vyrovnávací,relaxační 

cvičení. 

- strečink 

 

 

 

 

 

Jógová cvičení – pozdrav slunci 

 

 

Aerobic,kalanetika. 

 

Pochodový krok. 

Cvičení s hudbou – s náčiním. 

 

Lidové tance,country tance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chápe důležitost různých 

cvičení pro zvládnutí 

různých nebezpečných 

situací v životě. 

 

 

 

 Chápe důležitost pohybo- 

vých činností pro zdraví 

člověka. 

 

 

 

Umí spojit hudbu 

s pohybem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

testování 

tělesné zdat. 

  

Sportovní hry 
 

 

 

 

 

Volejbal – herní činnosti jednotlivce 

- hra dvojic,trojic,čtveřic 

- beachvolejbal 

 

 

 

OSV-sociální 

rozvoj 

 

MKV-lidské 

vztahy 

 

Dokáže rozlišovat  

a uplatňovat práva  

a povinnosti vyplývající 

z role hráče, rozhodčího. 

Dovede jednat fair play. 

 

Vo 

 

 

 

 

 

týmová 

spolupráce 
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Košíková – herní činnosti jednotlivce 

- jednoduché kombinace 

- hra na jeden koš 

- hra na celé hřiště 

 

Kopaná / chlapci/ 

- herní činnosti jednotlivce 

- hra v menších týmech 

 

Házená / dívky/ 

- herní činnosti jednotlivce 

 - hra podle pravidel 

 

Florbal – herní činnosti jednotlivce 

- hra podle pravidel malého a 

velkého 

florbalu 

 

Softbal  

- hra podle pravidel,pálkování po 

nadhozu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zvládá na základě svých  

schopností herní činnosti 

jednotlivce a dokáže je 

používat při vlastní hře. 

 

 

Umí vést a organizovat práci 

ve skupině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 
 

 

Úpolová cvičení 

 

 

 

Lyžování 

 

 

 

Drobné hry v tělocvičně,na hřišti, 

v přírodě 

 

 

 

Úpolové hry ve skupinách. 

Přetahy,přetlaky ve dvojicích. 

 

 

Technika běhu na lyžích. 

Průprava pro sjezdový výcvik 

na běžeckých lyžích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV-vztah 

člověka a 

 

Umí se zapojit do hry, 

dokáže prožívat radost 

ze hry. 

Dokáže přijmout porážku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo,Př 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

práce  

dvojic, 

metoda 

vzájemné 

pomoci, 

 

skupinová 

práce 

individuální 

přístup 
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Bruslení 

Závod v běhu na lyžích. 

 
 

Sjezdové lyžování – LVZ 

. 

 

Technika jízdy vpřed ,vzad,stranou 

prostředí Dokáže se chovat vhodně  

a bezpečně pohybovat v pří-

rodě a předvídá možná 

nebezpečí úrazu. 

Dovede se orientovat 

v pojmech rekreační, 

výkonnostní sport. 

Dokáže se orientovat ve 

sportech a vybrat nejlepší          

sportovce a výkony. 

Je schopen pravidelně, 

sportovat, organizovat si 

volný čas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

zejména pro 

žáky 7.r. 

 

 

 

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ  VÝCHOVA -  8.ročník 
 Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

 

 

 

 

 

Pořadová cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

Nástupové tvary,pochodové tvary, 

obraty na místě. 

Organizace hodin Tv 

 

Komunikace v hodinách Tv- smluvené 

povely signály. 

 

Hygiena a bezpečnost v hodinách Tv. 

 

Běžecká a skokanská průprava. 

Běh terénem s využitím přírodních 

překážek. 

Rozvíjení běžecké vytrvalosti. 

Nízký start – zdokonalování. 

 

 

OSV-

osobnostní 

rozvoj 

 

 

 

 

 

OSV-sociální 

rozvoj 

 

 

 

 

 

Umí činnosti užívané na 

začátku a konci vyučovací 

hodiny. 

Dodržuje kázeň a pravidla 

slušného chování 

v hodinách Tv. 

 

Zná základní zásady 

poskytování první pomoci 

a zvládá zajišťování 

odsunu raněného. 

 

 

 

 

Vo,Př 

 

 

 

 

 

 

 

F,M 

 

 

 

 

 

 

v hodinách  

Tv i při 

mimoškol-

ních spo-

rtovních 

aktivitách - 

sportovní 

oblečení a 

sportovní 

obuv. 

 

bezpečnost 

v hodinách 
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Gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika běhu rychlého,technika běhu 

vytrvalostního.  

Běh na 60 m – měření 

Běh na 1500 m – měření /chlapci/ 

Běh na 800 m – měření /dívky/ 

Běh na 12 min. 

Zdokonalování techniky skoku 

dalekého – skrčný způsob,rozměření 

rozběhu.-měření výkonu 

 

 

Zdokonalování techniky skoku 

vysokého – flopu – fáze 

rozběh,odraz,přechod přes laťku, 

dopad.- měření výkonu 

Zdokonalování techniky hodu míčkem 

- měření výkonu. 

Hod granátem /chalpci/ 

Vrh koulí – dívky 3 kg,chlapci 4 kg 

- technika sunem 

- měření výkonu. 

 

Překážkový běh. 

Štafetový běh 4 x 60 m 

 

 

Průpravná cvičení ke sportovní 

gymnastice – cvičení obratnosti. 

 

Akrobacie 

- kotoul vzad do zášvihu 

- stoj na rukou a kotoul vpřed 

- stoj na hlavě /chlapci/ 

- rondát /dívky/ 

- jednoduché akrobatické sestavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-morální 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvládá v souladu 

s individuálními 

schopnostmi techniku 

atletických disciplín. 

Umí soutěžit a má snahu o 

dosažení svého 

maximálního výkonu. 

 

 

Dovede uplatňovat 

rychlost v krátkých 

bězích. 

Umí uplatňovat 

vytrvalost,dýchání při 

vytrvalých bězích. 

 

Dokáže se starat o svou 

hygienu a bezpečnost. 

Dovede ošetřit malá 

poranění. 

 

 

 

Užívá odbornou gymnastic- 

kou terminologii. 

 

Chápe význam gymnastiky 

pro tělesný vývin člověka a 

zvyšování celkové tělesné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč 

 

 

 

 

 

 

 

Tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

důraz na 

bezpečnost 

 

 

 

projekt: 

Olympijský 

den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kázeň při 
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Přeskok 

-skrčka a roznožka přes bednu našíř 

- skrčka a roznožka přes kozu nadél 

  s oddáleným můstkem 

- roznožka přes bednu nadél odrazem 

  z trampolíny /chlapci/ 

- různé přeskoky přes koně našíř 

 

Hrazda 

- toč vzad ze vzporu 

- závěs v podkolení spád vzad,vzepření        

závěsem v podkolení 

- toč jízdmo vpřed 

- jednoduché sestavy na hrazdě 

 

Kruhy 

 - kruhy v hupu – houpání odrazem  

střídnonož 

 

Bradla  

- průpravná a seznamovací cvičení na 

bradlech 

 

Kladina 

- cviky rovnováhy ve dvojicích 

- cviky s přenášením náčiní 

 

Trampolínky 

-skoky – řada trampolín 

 

Šplh s přírazem na tyči opakovaně. 

Šplh na laně – technika smyčky. 

Šplh na tyči – měření. 

 

Kondiční cvičení – ve dvojicích, 

s různým náčiním,1 kg činky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdatnosti. 

 

Umí ohodnotit gymnastický 

výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umí poskytout dopomoc a 

záchranu při gymnastických 

cvičeních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvládá gymnastické cviky na 

úrovni individuálních 

předpokladů. 

 

Umí posoudit provedení 

osvojované pohybové činnosti 

a označit její nedostatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvičení ve 

družstvech 

 

 

 

zodpovědné 

plnění úkol 
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Rytmické a,kon- 

diční formy cvi- 

čení s hudbou 

 

 

 

 

 

Sportovní hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení obratnosti a síly na žebřinách, 

žebříku,lavičkách. 

 

Cvičení zdravotní gymnastiky,strečink 

 

Zábavná a sebezáchranná cvičení v tě- 

locvičně a v přírodě. 

 

Různé formy pohybu na hudbu. 

Cvičení s hudbou,s náčiním 

Aerobic,kalanetika. 

Lidové tance – polkový,valčíkový,   

mazurkový,čardášový krok. 

Country tance. 

 

 

Volejbal – zdokonalování herních čin. 

jednotlivce 

- hra v šestce,jednoduchý systém 

 

Beachvolejbal – zdokonalování herních 

činností při hře ve dvojici 

 

 

Košíková – zdokonalování herních 

činností jednotlivce. 

- herní kombinace 

- hra na jeden koš 

- hra podle pravidel    

 

Kopaná /chlapci/,házená /dívky/ 

- zdokonalování herních činností jed- 

notlivce 

- nácvik jednoduchých herních 

kombinací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-

kulturní 

diference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-lidské 

vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využívá základní 

kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy. 

 

Chápe význam tělesných 

cvičení pro život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv 

 

 

 

 

Vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žáci se učí 

rozhodovat 

 

 

 

respektování 

protihráče 
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Pohybové hry 

 

 

 

Úpolová cvičení 

 

 

 

Lyžování 

-hra podle pravidel,utkání 

 

Florbal 

- zdokonalování herních činností jed- 

notlivce,herní kombinace,systém hry 

- hra malý a velký florbal 

 

Softbal 

- hra 

Seznámení s badmintonem,stolním 

tenisem,ringem 

 

 

Hry na hřišti,v tělocvičně,v přírodě 

- netradiční 

 

 

Pád vzad,pád vpřed 

Úpolové hry ve skupině. 

Cvičení s lanem. 

 

Běh na lyžích – klasická technika, 

bruslení 

 

Sjezdové lyžování – LVZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV-lidské 

aktivity a 

životní 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umí si vybrat hru (basketball, 

petangue,...) a praktikovat 

utkání. 

 

 

 

Vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př,Pč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro zájemce 
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PŘEDMĚT: VÝCHOVA   K OBČANSTVÍ -  8. ročník 

Ročník: 8. 

Výstup Učivo Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

Projekty  Kurzy 

Poznámky 

 

 

- popisuje charakterizovat 

mimoř. situace 

- rozumí integrovanému 

záchrannému systému  

- shrnuje zásady ochrany 

člověka za 

mimořádných situací 

- vytváří zásady 

kolektivní ochrany 

obyvatelstva 

- označuje potenciální 

nebezpečí 

- popisuje zásady chování 

po vyhlášení mimoř. 

situace 

- seřazuje zásady chování 

po vyhlášení evakuace 

 

 

využívá z hlediska osobního 

bezpečí 

- pravidla dopravní 

výchovy 

- svých znalostí , jak  se 

chovat v dopravě 

 

   

 

 Mimořádné situace 

 -    charakter  mimořádné 

situace 

- tísňová volání 

- potenciální nebezpečí 

- varovný signál a chování 

po jeho vyhlášení 

- evakuace 

- improvizovaná ochrana 

- havárie s únikem 

nebezpečné látky 

 

 

 

 

 

  Dopravní výchova 

- pravidla silničního provozu 

- chování v dopravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – v samostatném  a 

odpovědném řešení problémů 

- angažovaný přístup k druhým 

- zásady slušnosti, tolerance, 

odpov. chování 

 

OSV – obecné modely řešení 

problémů 

- zvládání rozhodovacích situací 

- poznávání sebe a lidí a jednání 

ve specifických rolích a 

situacích 

 

MKV – schopnost zapamatovat 

si podstatná fakta, pojmy, 

vědomosti, zařazovat je do    

systému 

- učí objevovat vzájemné vztahy 

a příčiny společens. jevů 

- schopnost zapojovat se do 

diskuse, vyhodnocovat průběh 

diskuse 

 

EGS – osvojování evropských 

 

 

 

 

 

Výstupy 
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-      vyhledává, zpracovává a 

předává informace 

 

 

- rozlišuje choroby běžné, 

infekční,civilizační aktivně 

se proti nim brání 

- vyhledá v případě potřeby 

lékaře a popíše své zdrav. 

problémy 

- uplatňuje základní zásady 

pro užívání a ukládání léků 

- uplatňuje osobní a intimní 

hygienu s ohledem na 

zdravotní hlediska a 

ohleduplné mezilidské 

vztahy 

- zařazuje do svého denního 

režimu aktivní pohyb, 

otužování a relaxaci 

- zná techniky pro zvládání 

stresu 

rozlišuje mezi závažnými a 

méně závažnými 

 Péče o zdraví  

  Výživa a zdraví 
   -  ochrana před nemocemi a 

odpovědnost za  

      své zdraví i zdraví jiných 

   -  preventivní a lékařská péče 

 -  vliv životních podmínek a 

životního stylu 

    na zdraví, vznik 

civilizačních nemocí 

  -   odolávání stresu 

-   základní postupy 1. pomoci, 

obvazová   

     technika 

  -   1.pomoc 

v improvizovaných podmínkách 

  -    přivolání lékaře  

  -    poruchy příjmu potravy  - 

mentální 

        anorexie, bulimie 

  -     výživa a civilizační 

nemoci 

- zásady  zdravé výživy 

 

hodnot, svoboda lidské vůle, 

humanismus, morálka, osobní 

zodpovědnost, kritické myšlení, 

tvořivá lidská aktivita 

 

 

Projekt „Den dopravy“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – učit dovednostem 

seberegulace, učit sociálním 

dovednostem, utvářet postoje a 

hodnotové orientace optimální 

pro zvládání „ provozu „ 

každodenní existence v jejich 

běžných i náročnějších formách 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, 

tolerance,angažovaný přístup 

k druhým 

- projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně  

 

Spolupráce s Policií ČR 
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PŘEDMĚT: TĚLESNÁ  VÝCHOVA -  9.ročník 
 Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

 

 

 

Pořadová cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

 

Organizace hodin Tv 

Komunikace v Tv – smluvené signály, 

povely, gesta 

Odborná tělocvičná terminologie 

osvojovaných činností. 

 

Historie a současnost sportu. 

 

Zásady jednání a chování v různém pro- 

středí a při různých činnostech. 

 

Význam pohybu pro zdraví. 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšování pohybových schopností pro 

 

OSV-

osobnostní 

rozvoj 

 

 

 

MEDV-

stavba a 

tvorba 

mediálního 

sdělení 

 

 

VDO-občan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-sociální 

 

 

Umí reagovat na smluvené 

signály,povely a gesta v hodi- 

nách Tv. 

 

Umí ocenit úspěchy našich 

bývalých i současných vyni- 

kajích sportovců a bere je 

jako svůj vzor. 

 

Usiluje o zlepšení a udržení 

úrovně pohybových 

schopností a rozvoj 

pohybových dovedností  

ve všech činnostech 

prováděných v hodinách Tv. 

 

Chápe,že pro zdravý životní 

styl je třeba se věnovat 

pohybovým aktivitám i v mi- 

moškolní činnosti. 

Umí dodržovat základní bez- 

pečnostní zásady v hodinách 

Tv. 

 

Odmítá škodlivé látky,jako 

neslučitelné se zdravím a 

sportem. 

 

 

 

Vo 

 

 

 

 

 

 

Č,D 

 

 

 

Př 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo,Př 

 

 

 

 

 

 

 

referáty o 

významých 

sportovcích    

 

 

 

 

zapojení do 

sportovních 

oddílů. 

 

 

 

 

 

Uvědomělá 

kázeň. 

 

Bezpečnost 

v hodinách 

Tv 
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Gymnastika 

- běh,skok,hod,vrh 

 

Zdokonalování pohybových dovedností 

souvisejících s prováděním různých 

lehkoatletických disciplín. 

 

Běh na 60 m,100 m – měření 

Běh na 1500m / chlapci/- měření 

Běh na 800m /dívky/- měření 

Běh na 12 min. – měření 

Vytrvalostní běh v terénu. 

Štafetový běh 4x60m,4x100m. 

 

Skok daleký – skrčný způsob -měření  

Skok vysoký- flop - měření 

Vrh koulí – koule 4 kg /chlapci/, 

3 kg /dívky/ 

 -zdokonalování techniky,měření 

 

Hod míčkem – měření 

Hod granátem /chlapci/ - měření 

                 

Základy překážkového běhu. 

 

 

Průprava ke sportovní gymnastice. 

Akrobacie 

- přemet vpřed 

 -sestavy z naučených cviků 

 

Přeskok  

- roznožka a skrčka přes bednu nadél 

odrazem z můstku / chlapci / 

- roznožka přes bednu nadél odrazem 

z trampolíny /dívky/ 

- kotoul vzklopmo přes koně našíř 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-sociální 

rozvoj,morál-

ní rozvoj 

  

 

 

 

 

 

Umí se cíleně připravit na 

pohybovou činnost a její 

ukončení. 

 

 

Umí sledovat učené prvky 

pohybové činnosti a výkony a 

umí je vyhodnocovat. 

 

Umí se bezpečně pohybovat 

v přírodním . 

 

Zvládá techniku běhu na 

krátkých i dlouhých tratích. 

Umí posoudit své pohybové  

schopnosti. 

 

Zvládá základní pravidla 

atletických soutěží a 

rozhodování o umístění . 

. 

Dokáže soutěžit v lehkoatle- 

tických disiplínách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F,Př,Pč,M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samostatné 

rozcvičení 

 

 

 

 

příprava 

před 

závodem 

 

 

 

 

 

bezpečnost 

při vrzích a 

hodech 

 

 

projekt: 

Olympijský

den 
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Hrazda 

- podmet ze vzporu 

- spojování naučených cviků 

v jednoduché sestavy 

 

Kruhy – dosažné 

- v hupu -  obraty u předhupu,u záhupu 

- seskok u záhupu 

- shyby u předhupu/chlapci/ 

 

Bradla 

- komíhání ve vzporu 

- přednožka,zánožka 

- roznožka na konci bradel /chlapci/ 

- kotoul vpřed na bradlech /chlapci/ 

 

Kladina 

- procvičování cviků rovnováhy 

- náskok z můstku 

- jednoduchá sestava /dívky/ 

 

Cvičení na žebřinách,lavičkách,žebříku. 

 

Šplh s přírazem /dívky/-měření 

Šplh bez přírazu /chlapci/- měření 

Šplh na laně. 

 

Kondiční cvičení 

- švihadla, ,činky,step bedýnky,siliče 

   

 

 

 

Dovede rozvíjet herní 

myšlení, improvizaci. 

Dokáže chápat specifika 

bezpečnosti a hygieny při 

sportovních hrách. 

 

 

Umí sestavit jednoduché cvi- 

čební sestavy – individuálně 

z těch cviků,které umí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvládá sestavení kruhového 

provozu zaměřeného na 

posilování jednotlivých částí 

těla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př,Vo 

 

 

 

poskytování 

dopomoci a 

záchrany 

 

 

 

 

samostatná 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

Průpravná,zdravotní,kompenzační,vy- 

rovnávací,relaxační cvičení. 

 

 

 

 

Chápe význam cvičení pro 

zdraví člověka v dnešní 
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Sportovní hry 

 

Volejbal 

- nácvik jednoduchých herních kom- 

binací –nabíhající nahrávač 

- herní systémy 

- hra v šestkách,podle pravidel 

Beachvolejbal. 

 

Košíková 

- obranné kombinace 

-útočné kombinace 

- hra podle pravidel 

 

Kopaná /chlapci/ 

- malá kopaná – hra podle pravidel 

- velká kopaná – hra podle pravidel 

- halová kopaná 

Házená /dívky/ 

- obranné a útočné herní kombinace 

- hra podle pravidel 

 

Florbal 

- hra podle pravidel 

 

Softbal 

- hra podle pravidel 

 

Seznámení s dalšími hrami – nohejbal, 

badminton,tenis 

 

 

MKV-lidské 

vztahy 

společnosti. 

 

 

 

Dovede provádět základní 

údržbu cvičišť, pečovat  

o vlastní výstroj a výzbroj. 

Je schopen zaznamenat 

výsledek utkání. 

Umí používat základní pojmy 

při utkání.  

Chápe základní role a hráčské 

funkce v družstvu a dodržuje 

je v utkání. 

Dokáže uplatňovat zásady  

fair play jednání při hře. 

 

 

Vo 

 

 

 

 

samostatně 

zorganizuje 

hry 

  

 

Pohybové hry 

 

 

 

 

 

Hry v tělocvičně,na hřišti ,v přírodě  

s  různým zaměřením. 

 

 

 

 

OSV- sociální 

rozvoj 

 

 

 

Zvládá elementární herní  

činnosti jednotlivce a umí je 

využít při hrách.  

. 

 

 

Hv 

 

 

metoda 

spolupráce, 

metoda 

využití  
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Úpolová cvičení 

 

Pády vpřed,vzad,stranou. 

Základy sebeobrany. 

Překonávání překážek. 

 

 

Zvládá krizové situace podle 

svých individuálních 

schopností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lyžování 

 

Běh na lyžích – závody 

Sjezdové lyžování – LVZ. 

 

ENV-lidské 

aktivity a 

životní 

prostředí, 

vztah člověka 

a prostředí 

 

Umí závodit v běhu na lyžích 

a ve slalomu. 

 

Př 

 

běžecký 

závod 

v parku. 

LVZ pro 

zájemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika vzdělávacího předmětu pracovní činnosti (I.stupeň) 
Oblast postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získání pracovních dovedností v různých oborech lidské činnosti, 
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přispívá k profesní orientaci žáka. Oblast se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky.Doplňuje celé vzdělávání o důležitou a 

nezbytnou složku. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah je rozdělen na prvním stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Práce  montážní a demontážní, Pěstitelské 

práce , Příprava pokrmů.Ve všech  okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Učí se plánovat, 

organizovat  

a hodnotit činnost samostatně i v týmu.  

 

Časové vymezení a organizační vymezení  
 Předmět Pč se vyučuje s 1 hodinovou týdenní dotací od 1. až do 5. ročníku. Učivo je určeno jak chlapcům, tak i dívkám bez rozdílu.Klasickou 

vyučovací hodinu nahrazujeme ve 4. a 5. ročníku praktickými cvičeními (pečení cukroví,příprava pokrmů, pěstitelské práce), proto výuku 

realizujeme v  

90 minutových blocích nebo jako projekty s vyšší časovou náročností ( Vánoce- Advent, Velikonoce -Jarní den,… zde propojujeme s ostatními 

předměty. 

 Oblast je realizována ve všech ročnících. Výběr a realizace jednotlivých tematických okruhů závisí na možnostech školy, je plně v její 

kompetenci. 

 

Výchovné a  vzdělávací strategie  
1. Kompetence k učení 

- vztah k práci a odpovědný postoj  

-osvojování si pracovních dovedností a  návyků z různých pracovních oblastí 

-poznávání výrobních postupů a materiálů 

- zásady hygieny a bezpečnosti 

 

2. Kompetence k řešení problému 

-uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů 

-organizování a plánování činnosti, volba vhodných postupů a materiálů 

-schopnost diskutovat o problému, navrhování postupu při řešení 

 

3. Kompetence komunikativní 

-komunikace při práci 
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-podpora vyjadřování myšlenek  logicky, stručně a jasně 

-vedení k popisu pracovní činnosti 

-podpora stručného zdůvodňování postupu 

 

4. Kompetence sociální a personální 

-orientace v oborech lidské činnosti 

-poznávání fyzické a duševní práce 

-skupinová práce, spolupráce a zodpovědnost, práce v týmu 

-osvojování poznatků a dovedností významných pro tvorbu  profesního zaměření 

 -sebehodnocení práce 

-přijímání pochvaly a kritiky 

 

 

5. Kompetence občanské 

-chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci 

 

6. Kompetence pracovní 

-vedení žáka ke správnému  a odpovědnému vztahu k práci 

-podpora odpovědnosti, vytrvalosti a soustavnosti 

-osvojení si pracovních návyků 

- používání správných nástrojů 

-dodržování hygienických a bezpečnostních zásad 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT : PRACOVNÍ ČINNOSTI  – 1.ročník 
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Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Práce s papírem 

Modelování 

Práce s papírem, překládání, stříhání. 

 

 

 

 

 

Modelování. 

OSV-rozvoj 

schopností 

poznání 

Pracuje podle slovního 

návodu a předlohy. 

Vytváří jednoduchými 

postupy různé výrobky. 

Dbá na hygienu a bezpečnost 

práce /průběžně/. 

Poznává vlastnosti modelíny, 

tvaruje, vytváří výrobky. 

Pracuje pozorně a opatrně. 

Cvičí smyslové vnímání. 

M, 

Člověk a jeho svět 

seznamování 

s pracovními 

návyky(průběž

ně), 

dodržování 

bezpečnost-

ních 

pravidel(průbě

žně), 

poznávání 

vlastností 

materiálů 

říjen 

 

 

 

Práce  

s přírodninami 

Práce s přírodninami z vycházky. 

 

/figurky, korále, přívěsky/ 

 

 

Výstavka. 

 

 

OSV-

kooperace, 

komunikace 

MV-kulturní 

diference 

Zpracovává přírodniny. 

Poznává vlastnosti materiálu. 

Volí vhodný pracovní postup, 

uplatňuje nápaditost  

a tvořivost. 

Udržuje pořádek  

na pracovním stole – 

průběžně. 

Spolupracuje se spolužáky. 

Zná typ. znaky výtv. znaky 

jiných kultur. 

Člověk a jeho svět projektové 

vyučování, 

vycházka, 

osvojování 

pracovních 

dovedností 

(průběžně) 

listopad 

 

 

 

Rodina Hry s panenkami, péče o panenku. 

 

Drobné dárky. 

OSV-

mezilidské 

vztahy 

Poznává základní pravidla 

péče o malé děti. 

Vytváří výrobky, daruje je. 

Rozvíjí jemnou motoriku  

a manuální zručnost. 

Dbá na kvalitu práce. 

Seznamuje se se základními 

nástroji a pomůckami. 

Chová se citlivě  

ke spolužákům. 

Člověk a jeho svět uplatňování 

tvořivosti, 

skupinová 

práce, 

upevňování 

návyků 
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prosinec 

 

 

 

 

Vánoční práce Vánoční přání. 

Ozdoby na stromek. 

Lidové zvyky a tradice. 

Projekt – Zimní den 

MV-

multikulturalita

- lidské vztahy. 

Tvoří výrobky s vánočními 

motivy. 

Dává prostor tvůrčí aktivitě.  

Poznává vánoční tradice. 

Zná tradice jiných zemí, 

národnostní rozdíly  

mezi dětmi. 

Vv, Hv,  

Člověk a jeho svět 

projektové 

vyučování, 

beseda, 

besídka 

leden  

 

 

 

 

Dekorativní práce 

 

 

 

Stolování 

Modelování. 

 

 

Práce s papírem – vytrhávání, 

vystřihování. 

 

Stolování – prostření stolu. 
 

OSV-

psychohygiena 

Modeluje, uvažuje o různých 

možnostech využití 

materiálu. 

Poznává vlastnosti papíru, 

zkouší různé techniky práce 

s papírem. 

Prostře stůl, vhodně se chová 

u stolu. 

Upevňuje své sociální 

chování, estetické cítění. 

Člověk a jeho svět seznámení     

s materiály, 

vvední 

k pochopení 

významu 

práce 

únor 

 

 

 

Masopust Stavba sněhuláka. 

Výroba masky. 

Lidové zvyky a tradice. 

Projekt – Masopust. 

 Poznává lidové tradice. 

Rozšiřuje si rozumový obzor. 

Člověk a jeho svět projektové  

učení, 

komunikace 

při práci 

březen Jaro 

Velikonoce 

Setí semen, pozorování klíčení. 

 

 

Velikonoční kraslice-zdobení. 

Lidové zvyky a tradice – výstavka. 

Projekt – Jarní den. 

 Provádí pozorování přírody, 

zaznamenává a hodnotí 

výsledky pozorování. 

Zdobí, ztvárňuje kraslice. 

 

Hv, Vv projekt, 

neustálé 

osvojování 

návyků, 

spolupráce  

a odpovědnost 

při práci 

duben Práce s drobným 

materiálem 

 

 

 

Práce montážní  

a demontážní 

Netradiční materiály k výrobě květin, 

figurek, zvířátek. 

 

 

 

Práce montážní a demontážní. 

OSV-kreativita Poznává vlastnosti materiálů, 

plánuje a volí postupy  

a nástroje. 

Rozvíjí svou představivost  

a obrazotvornost. 

Zvládá elementární 

dovednosti a činnosti  

při práci se stavebnicemi. 

Člověk a jeho svět uplatňování 

tvořivosti  

a nápadů 
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Tvoří vlastní výtvory, 

uplatňuje  vlastní nápady. 

květen Loutky Výroba pomůcek k tématu čas. 

Papírové loutky. 

 

OSV-kreativita Připravuje pomůcky. 

Tvoří loutky, hovoří o nich, 

využívá je k dramatizaci. 

Formuje své estetické cítění. 

Tvoří esteticky vhodné 

výrobky. 

Hv, Vv komunikace 

při práci 

červen 

 

 

 

Pěstitelské práce Výrobky s letními motivy. 

 

 

Péče o pokojové rostliny. 

 Připravuje letní dárky. 

Uvědomuje si význam vlastní 

činnosti a práce. 

Pečuje o nenáročné rostliny. 

Dbá o hygienu. 

Člověk a jeho svět vedení ke 

vztahu k práci, 

neustálé 

podporování 

odpovědnosti, 

vytrvalosti  

a soustavnosti 

při práci 

 

 

 

PŘEDMĚT : PRACOVNÍ ČINNOSTI – 2.ročník  

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září 

 

 

 

Práce s papírem 

 

 

 

 

 

Modelování 

Zásady bezpečnosti v pracovních 

činnostech.  

Práce s papírem a kartonem – 

příprava zboží pro obchodování – 

peněženky pro mince a bankovky 

do M. 

Práce s modelovací hmotou – 

ovoce, zelenina 

OSV-

osobnostní 

rozvoj  

a kreativita 

(průběžně) 

Udržuje pořádek  

a dodržuje bezpečnost  

při práci. 

Provádí základní praktické 

činnosti s papírem a 

kartonem. Poznává 

vlastnosti modelovací 

hmoty. 

Tvoří práce s využitím 

fantazie a originality. 

M. vycházka, 

dialog 
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říjen 

 

 

 

Práce s drobným 

materiálem 

Práce s modelovací hmotou – 

zvířata v lese.  

Podzimní den 

Práce s přírodním materiálem – 

kaštany, žaludy… 

 Umí modelovat 

v prostoru, provádí 

základní praktické činnosti 

s drobným materiálem.  

Čj,  Hv skupinová 

práce 

listopad  

 

 

 

Práce montážní a 

demontážní 

Hry se stavebnicemi – stavby 

podle předlohy, rozlišování těles 

podle tvaru.Příprava vánočních 

dárků.  

 Ovládá jednoduché 

pracovní postupy. Provádí 

jednoduché montážní  

a demontážní práce. 

Pracuje prostorově. 

Vv osvojování 

návyků  

při práci 

prosinec  

 

 

 

Vánoční práce Práce s papírem – skládání, 

stříhání, lepení. 

Drobné dárky pro rodiče  

a sourozence k Vánocům.  

Výroba ozdob z přírodních 

materiálů (skořápky ořechů, 

sláma) 

Zimní den 

 Promyšleně a úsporně 

skládá, stříhá, lepí. 

Umí svou práci 

naplánovat, vybrat vhodný 

materiál.  

 

Hv, Čj projekt, 

beseda, 

besídka 

leden 

 

 

 

Práce montážní  

a demontážní 

Hry se stavebnicemi – stavby 

podle fantazie. Práce s papírem  

a kartonem – zimní motivy.  

Příprava drobných dárků  

pro budoucí školáky. Práce 

s textilem – šití předním stehem. 

 Provádí jednoduché 

montážní a demontážní 

práce. Ovládá jednoduché 

pracovní postupy. Stříhá, 

lepí.  

Zvládá šití předním 

stehem.  

 upevňování 

tvořivosti 

únor 

 

 

 

Práce s papírem  

a kartonem 

 

Masopust 

Práce s drobným materiálem – 

korálky z těstovin.  

Práce s papírem a kartonem – 

figurky z krabiček.  

Masopust.  

 Rozvíjí estetické cítění. 

Zdokonaluje jemnou 

motoriku.  

Vv,  Člověk a 

jeho svět 

projekt,  

dialog 

březen 

 

 

 

Jarní práce 

Velikonoce 

 

Modelování 

 Příprava velikonočních ozdob.  

Příprava jednoduchého pokrmu.  

MV-etnický 

původ 

 

Umí připravit jednoduché 

pohoštění. 

Zná jiné  kultury. 

Vv, Člověk a jeho 

svět 

 

duben   

 

Práce s papírem 

 

Barvení a malování kraslic. 

Velikonoční tradice.  

MV-lidské 

vztahy 

Poznává lidové zvyky  

a tradice. Lepí, stříhá  

Vv vycházka, 

projekt 
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Pěstitelské práce 

Výroba velikonočních ozdob.  

Práce s papírem – dopravní 

značky.  

Jarní den. 

Pěstitelské práce 

a prostorově zpracovává 

materiál.  

Pozná a hodnotí zvyky 

 a tradice jiných kultur. 

Poznává pěstitelský 

materiál,nářadí,pomůcky. 

 

květen   

 

 

 

Práce sdrobným 

materiálem 

Herbář z jarních květin. Modely 

strojů podle předlohy  

ze stavebnic.  

Modelování nářadí používaných 

řemeslníky.  

 Lisuje a poznává jarní 

květiny. Umí prostorově 

tvořit. 

Člověk a jeho 

svět 

vycházka 

červen 

 

 

 

Stolování 

Pěstitelské práce 

 

 

Příprava jednoduchého pokrmu.  

Pěstitelské práce.  

Hodnocení celoroční práce.  

 Učí se základům 

stolování.  Správně 

používá nářadí.  

 skupinová 

práce 

hodnocení 

 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT : PRACOVNÍ ČINNOSTI  – 3.ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Práce s papírem 

Školní pomůcky 

Práce s papírem 

 

 

Pěstitelské práce 

 Vyrobí záložku do knihy  

a jednoduché pomůcky na 

vyučování. 

Ošetřuje pokojové rostliny 

ve třídě a na chodbě. 

Čj, M, Vv, Pč demonstrační 

m. 

říjen Práce dekorativní Práce s drobným materiálem 

Projekt  -  Podzimní den 

OSV- 

kreativita 

Použije přírodniny  

na výrobek pro výzdobu 

Vv názorně 

demonstrační 
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Modelování  třídy. 

Vymodeluje výrobky, které 

probírá v jiných předmětech. 

Uskutečňuje své nápady. 

m.  a metody 

praktické 

listopad 

 

 

Textil Práce s textilem  Přišije knoflík. 

Ušije jednoduchý výrobek  

z textilu. 

Čj  

prosinec Vánoční práce Práce s papírem 

Lidové zvyky a tradice 

Projekt  -  Zimní den 

 Vyrábí vánoční ozdoby  

a přání. 

Použije různý dostupný 

materiál k výrobě svícnu. 

Čj, Vv, Člověk  

a jeho svět 

 

leden Práce montážní a 

demontážní 

Práce montážní a demontážní 

 

 

 

 

 

Práce s papírem a kartonem 

 Sestaví jednoduchý 

pohyblivý model podle 

předlohy i podle vlastní 

představy.Vytvoří plošné  

i prostorové kompozice  

ze stavebnicových prvků. 

Vyrobí notýsek 

M abstrakce  

a konkretizace 

únor Modelování 

 

Masopustní práce 

Modelování z keramické hlíny nebo 

modalitu 

Projekt  -  Masopust 

 Vyrobí dárek 

 

Vyrobí masku 

Vv 

 

 

motivační m. 

březen 

 

 

Lidové zvyky Lidové zvyky, tradice a řemesla 

Projekt  -  Jarní den 

MV - 

multikulturní 

diference 

Vyrobí jednoduchou ozdobu 

na Velikonoce 

Originálně zhotoví výrobek 

Vv projektové m. 

duben Jarní práce Pěstitelské práce 

 

Práce s papírem a kartonem 

 Upraví půdu před setím. 

Vyseje semena do řádku. 

Ozdobí předmět papírem. 

Člověk a jeho svět praktické m. 

květen Stolování 

 

 

 

 

 

Práce s papírem a 

drobným 

Příprava pokrmů 

 

 

 

 

 

Práce s papírem, kartonem a drobným 

materiálem 

 Připraví stůl,prostírání  

i jednoduché pohoštění  

pro slavnostní 

příležitost.Uplatňuje zásady 

společenského chování  

u stolu. 

Seznamuje se s nástroji  

a pomůckami a s účelem 

 aplikační m. 
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materiálem 

 

 

Pěstitelské práce 

 

 

 

Pěstitelské práce 

jejich použití.Dodržuje 

zásady bezpečnosti. 

Složí z papíru loďku, parník. 

Vysazuje rostliny, kypří 

půdu a zalévá. 

červen Přírodniny Práce s drobným materiálem  Umí provést jednoduchou 

vazbu a úpravu květin. 

Vv praktické m. 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT : PRACOVNÍ ČINNOSTI  – 4.ročník  
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Pěstitelské práce 

 

Práce s papírem 

Pěstitelské práce 

 

Práce s papírem 

OSV- rozvoj 

poznání 

Samostatně ošetřuje  

a přesazuje pokojovou 

rostlinu. 

Dovede vyrobit výrobek 

z různých druhů papíru 

k výzdobě třídy.            

Uvědomuje si nutnost 

soustředění na práci. 

Vv pokus, 

skupinová 

práce 

říjen 

 

Podzim 

 

Práce s drobným 

materiálem 

Modelování 

Práce s drobným materiálem 

Projekt Podzimní den  

Práce s keramickou hmotou                                 

OSV- 

seberegulace 

Zhotoví výrobek 

z drobného materiálu jako 

dárek. 

Zhotoví výrobek   

z         keramické hlíny jako 

dárek  Uvědomuje si 

nutnost sebeovládání. 

Člověk a jeho svět výstavka, 

individuální 

práce 

listopad 

 

Textil 

 

Pěstitelské práce 

Práce s textiliemi 

 

Pěstitelské práce 

 Ušije jednoduchý výrobek  

z textilu jako dárek. 

Ošetřuje pokojové rostliny. 

 individuální 

práce 
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prosinec Lidové zvyky 

Vánoční práce 

Lidové zvyky a tradice 

 

U nás doma  

Projekt Zimní den 

OSV- 

komunikace, 

kooperace 

Zhotoví výrobek pro 

vánoční výzdobu. 

Upraví stůl k vánoční 

oslavě, umí se u stolu 

chovat.        Učí se 

komunikovat  

ve skupině, řešit složité 

situace. 

Člověk a jeho svět skupinová 

práce 

leden 

 

Práce montážní  

a demontážní 

Práce montážní a demontážní 

 

 Samostatně pracuje se 

stavebnicí dle předlohy  

i fantazie. 

Dovede zhotovit kartonový 

prvek a sestaví z něho 

jednoduchý výrobek.. 

 individuální a 

skupinová 

práce, 

výstavka 

únor Textil Práce s textiliemi  Vyšije obrázek křížkovým 

stehem. 

Umí přišít různé druhy 

knoflíků. 

 výklad 

březen 

 

 

Práce s papírem  

a kartonem 

 

Práce s papírem a kartonem 

 

 

Projekt Jarní den 

OSV- kooperace Ovládá základní praktické 

činnosti při práci 

s papírem,hospodárně 

zachází s materiálem. 

Vyrobí výrobek k jarní 

výzdobě.                               

Učí se eticky zvládat situaci 

konkurence. 

 vysvětlení 

duben Velikonoční 

práce 

 

Modelování 

Lidové zvyky a tradice 

 

 

Práce s keramickou hlínou 

MV - 

multikulturalita 

Vyzdobí kraslici , zhotoví 

výrobek na velikonoční 

výzdobu. 

Zhotoví výrobek 

z keramické hlíny jako 

dárek ke Dni matek.                         

Zná tradice jiných kultur. 

 projektové 

vyučování   

květen Pěstiteské práce Pěstitelské práce OSV – 

komunikace a 

kooperace 

Provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti  

a správně zachází 

Člověk a jeho svět experiment, 

pozorování 



 407 

s pěstitelským materiálem  

a pomůckami na školním 

pozemku i ve třídě.  Učí se 

spolupracovat 

bezkonfliktně. 

červen Pěstitelské práce 

 

Modelování  

a odlévání 

Pěstitelské práce 
 

Práce s modelovací hmotou 

OSV - kreativita Zhotoví výrobek ze sádry 

jako dárek.                          

Učí se pružně zpracovávat 

své nápady. 

 ind.práce 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT : PRACOVNÍ ČINNOSTI – 5.ročník  

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Pěstitelské práce 

 

Práce s drobným 

materiálem 

Práce montážní  

a demontážní 

 

 

 

Pěstitelské práce – péče o rostliny 

 

Práce s papírem a kartonem 

 

Práce montážní a demontážní 

OSV – 

sebepoznání  

a sebepojetí  

Umí třídit odpad, umí se 

chovat v přírodě  

Ošetřuje  a okopává    

vysazené rostlina na záhonu. 

Poznává různé druhy papíru   

a pracuje s nimi. 

Pracuje s různými druhy  

materiálu podle slovního  

návodu. 

Vytváří si vztah k přírodnímu 

prostředí. 

Př, M, Čj řešení  

zadaného  

problému, 

pozorování, 

práce podle  

návodu 

 

říjen Keramická hlína 

 

 

Práce s drobným 

Práce s keramickou hlínou 

 

 

Práce s drobným materiálem 

OSV – kooperace 

a kompetice 

Využívá již získaných  

zkušeností  o keramické  

hlíně a pracuje s ní. 

Projekt – Podzim – 

Př, Vv práce podle  

návodu, 

manipulace  

s předměty, 
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materiálem 

 

Pěstitelské práce 

 

 

Pěstitelské práce 

při výrobě díla volí vhodné 

pracovní postupy a operace. 

Ošetřuje květiny a provádí  

pozorování rostlin. 

Rozvíjí základní dovednosti. 

skupinová  

práce, 

pozorování 

listopad 

 

Práce s drobným 

materiálem 

Keramická hlína 

Práce s papírem a kartonem 

 

Práce s keramickou hlínou 

 

Práce s drobným materiálem 

 Vytvoří skupinovou práci  

z kartonu. 

Naglazuje již vyrobenou  

práci. 

Připraví si dárek k Vánocům  

a při jeho výrobě dbá  

na bezpečnost a hygienu  

práce. 

Př, Vv skupinová  

práce, 

práce podle  

návodu 
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prosinec Práce s drobným 

materiálem 

Příprava pokrmu 

 

 

Pěstitelské práce 

Práce s drobným materiálem 

 

Příprava pokrmu 

 

 

Pěstitelské práce 

OSV – 

mezilidské 

vztahy 

Vyrobí výrobek s vánoční  

tématikou – projekt Zima. 

Připraví   jednoduchý pokrm 

a udržuje pořádek  

na pracovní ploše. 

Ošetří pokojové rostliny  

ve třídě. 

Uvědomuje si hodnoty 

různých lidí. 

Př, Čj skupinová  

práce, 

práce  

podle návodu, 

praktická   

činnost 

leden 

 

Práce s drobným 

materiálem 

Pěstitelské práce 

 

 

Práce montážní  

a demontážní 

Práce s papírem a textilem 

 

Pěstitelské práce  

 

 

Práce montážní a demontážní 

 Vyrobí dárek z různého  

materiálu pro děti k zápisu. 

Ošetřuje pokojové rostliny,  

seznámí se s podmínkami  

k jejich pěstování . 

Sestaví model ze stavebnice. 

Př, M práce podle  

návodu, 

praktická   

činnost, 

manipulace  

s předměty 

únor Pěstitelské práce 

 

 

Práce montážní  

a demontážní 

Práce s drobným 

materiálem 

Pěstitelské práce 

 

 

Práce montážní a demontážní 

 

Práce s drobným materiálem 

 Ošetřuje pokojové květiny  

a seznámí se s jejich  

vlastnostmi. 

Vyrobí prostorový model  

různých tvarů. 

Osvojí si běžné pracovní  

postupy a operace při práci  

s textilem  

Př, M, Čj praktická   

činnost, 

manipulace  

s předměty 

březen 

 

 

 

Práce s drobným 

materiálem 

Příprava pokrmu 

 

 

 

Práce montážní  

a demontážní 

Práce s drobným materiálem 

 

Příprava pokrmů  

 

 

 

Práce montážní a demontážní 

 Vyrobí výrobek  

s Velikonoční tématikou. 

Připraví jednoduché jídlo  

a osvojuje si pravidla  

správného stolování 

a společenského chování. 

Pracuje na výrobku  

podle jednoduchého náčrtu a  

postupu. 

Př, Čj, M skupinová  

práce, 

práce podle  

návodu 
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duben Pěstitelské práce 

 

 

 

 

Práce s drobným 

materiálem 

Pěstitelské práce 

 

 

 

 

Práce s drobným materiálem 

 

 Připraví záhon a zasadí  

rostliny. 

Při výrobě použije  

konstrukční prvky a přesné  

měření. 

Poznává funkčnost  

a účelovost výrobku . 

Př, M ukázka  

učitele, 

praktická  

činnost, 

pozorování 

květen Práce s drobným 

materiálem 

Pěstitelské práce 

Příprava pokrmu 

Práce s drobným materiálem 

 

Pěstitelské práce 

Příprava pokrmů 

 

OSV – poznávání 

lidí 

Vyrobí dárek ke Dni matek. 

Ošetřuje vysazené rostliny. 

Připraví samostatně pokrm  

studené kuchyně. 

 Má úctu k rodičům a jiným 

lidem. 

Př, Čj samostatná  

práce  

dle návodu, 

ukázka  

učitele, 

praktická 

činnost, 

skupinová   

práce 

červen Pěstitelské práce 

 

Práce montážní  

a demontážní 

Pěstitelské práce 

 

Práce montážní a demontážní 

 

 Ošetřuje a zalévá vysazené 

rostliny. 

Při výrobě pracuje  

a jednoduchým náčrtem  

a učí  

se poskytnout první pomoc. 

Př, M ukázka  

učitele, 

praktická 

činnost, 

manipulace  

s předměty 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu pracovní činnosti (II.stupeň) 
 

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah je rozdělen na 2. stupni na dva tématické okruhy:  

Pěstitelské práce:  

Žák se seznamuje s jednoduchými pracovními postupy při pěstování rostlin a péči o ně. Seznamuje se se základy chovatelství jak domácích, tak  

i hospodářských zvířat. Učí se prakticky využívat běžné léčivé rostliny a seznamuje se s riziky zneužití některých rostlin jako drog. 

Příprava pokrmů: 

Žák se seznamuje s jednoduchými pracovními postupy při přípravě pokrmů, se základním vybavením kuchyně. Seznamuje se s alternativními 

možnostmi stravování a s tradicemi české kuchyně 

. 

Časové a organizačními vymezení 
Vzdělávací předmět pracovní činnosti realizujeme ve všech ročnících 2. stupně, jeho celková dotace činí 1 hodina (dívky – příprava pokrmů, 

vaření ¨ 

a chlapci pěstitelské práce, chovatelství). .Pěstitelské práce realizujeme jedenkrát za 14 dní formou dvouhodinového bloku. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

1. Kompetence k učení  

- kooperativní metody práce (projektové vyučování, skupinová práce, diskuse) 

- exkurze 

- práce s odbornou literaturou, časopisy 

- vypracovávání referátů 

- práce s moderními technologiemi 

 

2. Kompetence k řešení problémů  

- skupinová práce 

- modelové situace  

- projektové vyučování  

- samostatné řešení úkolů  

- práce s širokou škálou zdrojů  
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- diskuse 
- metody kritického myšlení 

 

3. Komunikativní kompetence  

- prezentace výsledků vlastní práce  

- hodnocení a sebehodnocení skupinová práce 

- diskuse 

- kooperativní metody učení 

- práce se školní mediální technikou 

 

4. Kompetence sociální a personální 

- simulace životních situací 

- skupinová práce (rozdělení rolí ve skupině a zodpovědnosti)  

- diskuse 

- respektování a tolerance odlišností a rozdílných názorů druhých 

 

5. Kompetence občanské 

- diskuse 

- respektování společenských norem  

- práce ve prospěch společnosti 

 

6. Kompetence pracovní 

- zadávání problémových úkolů 

- dodržování stanovených pravidel, postupů a termínů 

- využívání všech dostupných pracovních pomůcek  

- hodnocení a sebehodnocení 

- odpovědnost za výsledek vlastní práce 
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PŘEDMĚT : PRACOVNÍ ČINNOSTI – 6.ročník  

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová témata Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Základy 

technického 

zobrazování 

Pravoúhlé promítání. 

Čtení technických výkresů. 

Kreslení jednoduchých 

technických výkresů. 

Osvojení návyků 

správného měření 

a rýsování 

Umět provést jednoduchý 

náčrt a přenést jej na 

materiál 

Př, M, Čj řešení  

zadaného  

problému, 

pozorování, 

práce podle  

návodu 

 

říjen Dřevo Dřevařské deskové výrobky 

Práce se dřevem 

Řezání pilou děrovkou 

Lepení 

Povrchová úprava 

Spojení s výrobou 

Osvojení 

pracovních 

návyků(přesnost, 

důslednost,cílevě

domost) 

Naučit poznat základní 

vlastnosti dřeva 

Naučit obrábět dřevo 

uvedenými nástroji 

Př, Vv práce podle  

návodu, 

manipulace  

s předměty, 

skupinová  

práce, 

pozorování 

listopad 

 

 Dlabání 

Vrtání kolovrátkem 

Spojování vruty 

 

Dodržování 

bezpečnosti při 

práci 

Umět správně použít 

materiál. Šetření materiálem. 

Př, Vv skupinová  

práce, 

práce podle  

návodu 
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prosinec  Jednoduché spojování dřeva 

Úprava povrchu. 

Spojení s výrobou 

 

Souhrn vědomostí 

OSV – 

mezilidské 

vztahy 

Vyrobí výrobek , který může 

používat nebo ho darovat. 

Uvědomuje si hodnoty 

různých lidí. 

Př, Čj skupinová  

práce, 

práce  

podle návodu, 

praktická   

činnost 

leden 

 

Kovy Technické kovy 

Výroba 

Vlastnosti technických kovů a 

slitin 

Pokusy a pozorování. 

Měření posuvným měřidlem 

 

 Uvědomí si rozdíl mezi 

obráběním dřeva a kovu. 

Naučí se větší přesnosti 

měření a opracování. 

Samostatná tvořivá 

kombinovaná práce se 

dřevem a s kovem 

Př, M práce podle  

návodu, 

praktická   

činnost, 

manipulace  

s předměty 

únor  Práce s kovy 

Řezání kovů, pilování,vrtání, 

nýtování, úprava proti korozi 

Spojení s výrobou 

Souhrn vědomostí. 

  Př, M, Čj praktická   

činnost, 

manipulace  

s předměty 

březen 

 

 

 

Plasty Význam a užití plastů 

Rozdělení plastů 

Termoplasty,reaktoplasty 

  Př, Čj, M skupinová  

práce, 

práce podle  

návodu 
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duben  Pokusy a pozorování 

Bezpečnost a hygiena při pracích 

s plasty 

Základní pokusy a pozorování 

Význam pro rozvoj techniky 

Práce s plasty 

Vrtání, jednoduché tepelné 

tvarování,lepení, spojování teplem  

 Naučí se rozlišovat 

polyethylen, PVC a 

polystyren. 

Získá zkušenosti 

s obráběním plastů a 

seznámí se s jejich 

vlastnostmi 

Samostatná technická práce. 

Výrobek z plastu. 

Př, M ukázka  

učitele, 

praktická  

činnost, 

pozorování 

květen Elektrotechnické 

práce 

Elektrotechnické schématické 

značky 

Tlačítko, vypínač, přeoínací 

tlačítko, přepínač 

Elektrické obvody se zapínacími a 

vypínacími tlačítky, obvody 

s přepínači as vypínači 

Tepelné a světelné 

spotřebiče.Jištění spotřebičů a 

obvodů.  

Jednopólový a dvoupólový dotyk, 

vodivost těla a země 

Elektrický rozvod, první 

pomoc,žákovská zkoušečka 

Bezpečnost práce 

s elektrickým 

proudem. 

Využití znalostí 

z fyziky a 

z přírodovědy. 

Naučit nakreslit schéma 

elektrického obvodu a podle 

schématu zapojit zdroje, 

vodiče, spotřebiče a další 

součásti. 

Samostatná tvořivá 

práce(výrobek jednoduchým 

obvodem) 

Exkurze do výrobních 

závodů zpracujících kovy a 

dřevo. 

Př, Čj samostatná  

práce  

dle návodu, 

ukázka  

učitele, 

praktická 

činnost, 

skupinová   

práce 

červen Závěr 

technických prací  

Práce montážní  

a demontážní 

 

 

Práce montážní a demontážní 

 

Zopakovat práce 

se dřevem, 

kovem a plastem 

a jejich vlastnosti 

 

Při výrobě pracovat  

a jednoduchým náčrtem  

  

 

Př, M ukázka  

učitele, 

praktická 

činnost, 

manipulace  

s předměty 
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PŘEDMĚT: PRAKTICKÉ ČINNOSTI – pěstitelství - 7. ročník 

 

 

 

Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září Půda Složení půdy 

Druhy půd 

Zpracování půdy 

Ochrana zemědělské půdy 

 Umí orientačně popsat 

složení půdy. 

Určí orientačně půdní druh 

hmatem. 

Jednoduchým pokusem 

stanoví obsah humusu 

v půdě. 

Dokáže zpracovat půdu  

na podzim a na jaře  

před setím a výsadbou. 

Popíše ochranu 

zemědělské půdy. 

Př párové 

vyučování 

 

říjen Zelenina - Méně 

známé druhy 

zeleniny 

 

Listová zelenina  Vyjmenuje listové 

zeleniny  

a upřesní, které pěstujeme  

na školním pozemku. 

Umí popsat postup 

pěstování listové zeleniny. 

Popíše, jak sklízíme 

listovou zeleninu. 

Př práce 

s textem, 

diskuze 

 

listopad  Plodová zelenina 

Košťálová zelenina 

 Vyjmenuje listové 

zeleniny  

a upřesní, které pěstujeme  

na školním pozemku. 

Umí popsat postup 

pěstování listové zeleniny. 

Popíše, jak sklízíme 

listovou zeleninu. 

Př skupinové 

práce, 

projektové 

vyučování 
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Vyjmenuje listové 

zeleniny  

a upřesní, které pěstujeme  

na školním pozemku. 

Umí popsat postup 

pěstování listové zeleniny. 

Popíše, jak sklízíme 

listovou zeleninu. 

prosinec  Kořenová zelenina  Vyjmenuje kořenové 

zeleniny a upřesní, 

 které pěstujeme na 

školním pozemku. 

Umí popsat postup 

pěstování kořenové 

zeleniny. 

Popíše, jak sklízíme 

kořenovou zeleninu. 

Př práce 

s textem, 

projektové 

vyučování 

 

leden  Cibulová zelenina  Vyjmenuje cibulovou 

zeleninu a upřesní, 

které druhy pěstujeme na 

školním pozemku. 

Umí popsat postup 

pěstování cibulové 

zeleniny. 

Popíše, jak sklízíme 

cibulovou zeleninu. 

Př práce 

s textem, 

projektové 

vyučování 

 

únor Polní plodiny Obiloviny  Vyjmenuje základní druhy 

obilnin . 

Umí popsat postup 

pěstování, ochranu proti 

škůdcům a chorobám.  

Popíše sklizeň a 

uskladnění. 

Př, Ch skupinové 

práce, 

projektové 

vyučování 

 

březen  Luskoviny 

Olejniny 

 Vyjmenuje základní druhy 

luskovin. 

Umí popsat postup 

Př, Ch práce 

s textem, 

projektové 
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pěstování, ochranu proti 

škůdcům a chorobám.  

Popíše sklizeň a 

uskladnění. 

Vyjmenuje základní druhy 

olejnin. 

Umí popsat postup 

pěstování, ochranu proti 

škůdcům a chorobám.  

Popíše sklizeň a 

uskladnění. 

vyučování 

 

duben  Přadné a siličnaté rostliny 

Okopaniny 

 Vyjmenuje základní druhy 

přadných a siličnatých 

rostlin. 

Vyjmenuje základní druhy 

okopanin . 

Umí popsat postup 

pěstování, ochranu proti 

škůdcům a chorobám.  

Popíše sklizeň a 

uskladnění. 

Př, Ch skupinové 

práce, 

projektové 

vyučování 
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PŘEDMĚT: PRACOVNÍ ČINNOSTI - domácnost - 8. ročník 
 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  Provoz 

domácnosti 

Hotovostní  a bezhotovostní platební 

styk 

 Dovede uskutečnit 

hotovostní a bezhotovostní 

platbu. 

Ov platba 

složenky, 

platba 

převodem 

z účtu 

říjen 

 
Údržba  

v domácnosti 

Elektrické instalace v domácnosti 

Elektrické spotřebiče:funkce a užití , 

ovládání, bezpečnost a ekonomika 

provozu 

 Orientuje se v návodech 

k obsluze běžných  

domácích spotřebičů. 

Zná funkce elektr. 

spotřebičů, umí je bezpečně 

a ekonomicky použít  

a ovládat. 

F četba návodů 

na použití, 

použití 

mixéru, 

žehličky, 

vysavače, 

ledničky, 

mikrovlnné 

trouby,varné 

konvice 

listopad Údržba  

v domácnosti 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

 Dodržuje bezpečnostní 

pravidla a předpisy a 

poskytne první pomoc   

 při úrazu elektrickým 

proudem 

F praktické 

nácviky 

prosinec Vánoční dekorace Zdobení adventních věnců  Ozdobí adventní věnec. Vv přírodní 

zdobení 

leden Provoz 

domácnosti 

Jednoduché účetnictví  Dovede zaznamenávat 

hospodaření s prostředky 

v domácnosti. 

Rv, Ov vedení 

účetního 

záznamu 

únor 

 
Háčkování Volba háčku a materiálu 

Řetízkové oko 

 Uháčkuje řetízkové oko.  praktické 

činnosti 
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březen 

 
Háčkování Krátký a dlouhý sloupek  Ovládá krátký a dlouhý 

sloupek. 

 praktické 

činnosti 

duben Provoz 

domácnosti 

Ekonomika domácnosti  Přemýšlí o domácnosti  

ekonomicky 

M rozhovor, 

diskuze 

květen Pletení Volba jehlic a materiálu 

Začínání, hladké a obrácené oko 

 Samostatně začne pletení a 

uplete hladké a obrácené 

oko. 

 praktické 

činnosti 

červen Úprava oděvů Batikování  Naučí se obnovit i starší 

oděv technikou batikování. 

 praktické 

činnosti 

 

 

Předmět: Pracovní činnosti 8. ročník 

 
Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová témata Výstupy 

září Úvod Bezpečnost práce 

 

Rozvod elektrické energie v budovách 

Seznámit a 

zopakovat 

základní normy při 

práci s nářadím a 

elektrickým 

zařízením 

Seznámit 

s jištěním světel, 

zásuvek a motorů 

Umět zasáhnout v případě 

poranění nebo po zásahu 

elektrického proudu 
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říjen Elektrotechnické 

práce 

Rozvod,instalace,schémata, spotřebiče Seznámit 

s rozvodem 

elektrické energie 

od jejích zdrojů ke 

spotřebitelům 

Orientace při přerušení 

dodávky proudu v důsledku 

poruchy. 

Umět obnovit dodávku proudu 

a poznat příčinu poruchy. 

listopad, 

prosinec 

Zapojování 

stavebnic 

Zapojení zásuvky,jednoduchého 

vypínače,střídavého přepínače, 

křížového vypínače a signalizace 

Aplikace vodičů a 

izolantů ve 

stavebnicích a 

v praxi. 

Znalosti světelného a 

zásuvkového rozvodu. 

  

 

 

PŘEDMĚT: PRAKTICKÉ ČINNOSTI – pěstitelství -  9. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová 

témata 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

Měsíc Tématická oblast Učivo Průřezová témata Výstupy 

leden - 

únor 

Polovodiče,logické 

obvody 

Polovodič typu P a N. 

Činnost polovodičové diody a 

tranzistoru 

 

 

Zapojení 

polovodičových 

součástek do 

elektrického obvodu 

Zdůvodnění činnosti 

usměrňovače a zesilovače. 

březen - 

duben 

Elektromagnetické 

relé,telefon 

Zapojení relé, mikrofonů, 

sluchátek do obvodů s polovodiči 

Užití polovodičů v 

praxi 

Zdůvodnění činnosti 

reproduktoru, sluchátek,relé 

dalších elektrosoučástek 

květen - 

červen 

Samostatná práce z 

elektrotechniky 

Sestavení elektrotechnického 

obvodu podle návodu a plánku 

Aplikace 

elektrotechnických 

součástek v praxi 

Kombinace znalostí 

z elektrotechniky 

s pracovními dovednostmi  

Exkurze do 

elektrotechnického podniku 
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září 

 

Význam 

zemědělství 

Ovocnictví 

Ovocnářské oblasti, vývoj 

ovocnářství 

Hlavní druhy ovocných rostlin  

a jejich nároky na stanoviště 

 Vysvětlí význam 

ovocnářství. 

Uvede zástupce 

jednotlivých skupin 

ovocných rostlin. 

Rozliší plody ovoc. rostlin. 

Umí popsat pěstovaný 

druh na školním pozemku. 

Dokáže se orientovat  

v odborné literatuře  

při určování odrůd 

ovocných druhů. 

Př skupinové 

práce, 

projektové 

vyučování 

 

říjen  Rozmnožování ovocných rostlin – 

školkařství 

 

 Vysvětlí význam 

ovocných rostlin. 

Uvede vybrané zástupce 

jednotlivých skupin - 

jádroviny, peckoviny, 

skořápkoviny, drobné 

ovoce. 

U vybraných druhů rozliší 

ovocné rostliny podle 

plodů. 

Př řízený 

rozhovor, 

projektové 

vyučování 

 

 

listopad  Pěstování ovocných stromů ve 

školce 

 Dokáže aplikovat základní 

zásady pro výsadbu  

a pěstování. 

Př párové 

vyučování, 

diskuze 

prosinec  Štěpování ovocných dřevin  Vysvětlí princip 

rozmnožování ovocných 

rostlin - roubování, 

očkování, řízkování, 

křížení. 

Př práce 

s textem 

 

leden  Pěstování a ošetřování ovocných 

dřevin na trvalém stanovišti 

 Zvládne postupy práce při 

pěstování vybraného druhu 

ovocných rostlin. 

 práce 

s textem 

 

únor  Obdělávání půdy v ovocných 

sadech 

Výživa a hnojení ovocných rostlin 

 Vyjmenuje druhy 

ovocných rostlin a popíše 

způsob jejich pěstování. 

Př, Z řízený 

rozhovor 
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Diskutuje o optimálních 

podmínkách pěstování 

ovoce. 

březen  Ochrana ovocných rostlin  Dokáže provést ochranu 

kmenů ovocných rostlin  

před zvěří 

Ch práce 

s textem 

 

duben  Sklizeň ovoce 

Uskladnění ovoce 

 

 Zhodnotí způsoby sklizně  

a řekne pravidla správného 

uskladnění ovoce. 

Př práce 

s textem 

 

květen  Zpracování ovoce  Řekne pravidla správného 

zpracování ovoce. 

Rv, Ch řízený 

rozhovor 

červen Polní plodiny a 

mechnizace 

Zásady pěstování polních plodin 

Mechanizace 

 Zhodnotí význam polních 

plodin. 

Uvede skupiny a zástupce 

polních plodin. 

Určí osivo obilnin a 

dalších vybraných druhů. 

Vysvětlí význam 

pěstování polních plodin. 

Rozliší vybrané druhy, 

včetně osiva. 

Zvládne práce při 

pěstování vybraných druhů 

polních plodin na školním 

pozemku. 

Př párové 

vyučování 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu německý jazyk 
Německý jazyk poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa., přispívá k chápání a 

objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. 

Cizí jazyk a jeho osvojování pomáhá snižovat jazykové bariéry, přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců, umožňuje poznávat odlišnosti  

v kulturních tradicích a ve způsobu života lidí jiných zemí. 

Formy realizace 

- vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, písemná i ústní reprodukce textu, samostatná práce 

(vyhledávání informací), práce se slovníkem, hry, soutěže, dramatizace, výukové programy na PC, zpěv, projekty 

- olympiády/ konverzační soutěže 

- výměnné dny/ pobyty 

- příležitostné akce – kulturní a sportovní akce v partnerské škole HS Haugsdorf 

 

 

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu německý jazyk je na druhém stupni zaměřen na tři okruhy řečových dovedností: 

1/  Receptivní řečové dovednosti 

2/  Produktivní řečové dovednosti 

3/  Interaktivní řečové dovednosti 

Žáci se seznamují a zároveň si osvojují: 

a/  základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – poděkování, představování, orientace ve městě, vyjádření bolesti a nemoci 

b/  jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost 

c/  tematické okruhy – domov, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné   

     údaje 

d/  slovní zásobu a tvoření slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu 

e/  základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov – věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov 

ve větě 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 
Německý jazyk je vyučován v 6. – 9. ročníku jako samostatný předmět s tříhodinovou týdenní dotací. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

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

1. Kompetence k učení 
- hledání a třídění informací, jejich využití v praktickém životě 

- užití termínů, uvedení věcí do souvislostí 
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- vybírání a využití způsobů, metod a strategií 

- porovnávání a kritické posuzování získaných výsledků 

- vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti 

 

2.Kompetence k řešení problému 

- hledání informací vhodných k řešení problémů 

- využití získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů 

- sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů 

- kritické myšlení, rozhodnutí, obhajoba, zodpovědnost 

- využití vlastního úsudku a zkušeností 

 

3.Kompetence komunikativní 

- využití získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů 

- využití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci 

- porozumění různým typům textů, obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků 

- naslouchání promluvám druhých lidí, vhodná reakce na ně 

- zapojování se do diskuse 

- formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů 

- výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování v písemném i ústním projevu 

 

4.Kompetence sociální a personální 

- spolupráce ve skupině 

- přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

- uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu 

- diskuse 

- sebehodnocení 

- přijímání pochvaly a kritiky 

 

5.Kompetence občanské 

- vedení k zodpovědnosti 

- pracovitost a vytrvalost 

 

6.Kompetence pracovní 

- dodržování vymezených pravidel 

- plnění povinností a závazků 

- využití znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
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- rozvoj myšlení, orientace v základních aktivitách 

 

 

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK - 6. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo  Očekávané 

výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září - říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPAKOVÁNÍ 

Max ist wieder 

da!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydlení 

Časování nepravidelných sloves a 

sloves s odlučitelnou předponou 

Předložky se 3. pádem 

Sloveso sein v přítomném i 

minulém 

čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmenuje 

jednotlivé 

místnosti a jejich 

zařízení v bytě či 

domě. Použije 

nepravidelná 

slovesa 

v jednoduchých 

větách, dokáže 

vyprávět o svém 

týdenním 

programu.  

Dodržuje správný 

slovosled ve 

větách. 

Vytváří otázky, 

prokáže základní 

orientaci 

v časování 

vybraných sloves 

v jednotném i 

množném čísle. 

Sdělí ústně i 

písemně svou 

adresu a telefon a 

dokáže vést i 

jednoduchý 

telefonní rozhovor 

Čj, Vv, Hv, Z říkanky k nácviku 

výslovnosti, 

píseň, 

jazykolamy, 

 

poslech, 

 

 

hra, 

rozšiřující slovní 

zásoba, 

hádanky 
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a napsat krátký 

dopis. Prohloubení 

znalosti reálií 

německy 

mluvících zemí.  

říjen - 

prosinec 

 

 

 

Mein Tag Týdenní program, denní program 

Škola a rozvrh hodin 

Nakupování  

Rozšíření slovní zásoby v oblasti potravin 

Předložky se 4. pádem 

Časování způsobových sloves 

Číslovky do 100 000 

Tvoření množného čísla u podstatných jmen 

Evropská měna EURO 

Popíše svůj denní i 

týdenní program a 

zároveň je 

schopen vést 

rozhovor na toto 

téma. Rozšiřuje 

svou slovní 

zásobu ústně i 

písemně. 

Reaguje na nové 

předměty 

týkajících se 

školních 

předmětů. 

Pojmenuje 

vyučovací 

předměty a dokáže 

je správně časově 

zařadit. 

Správně použije 

předložky ve 3. a 

4. pádě. 

Zvládne použít 

modální slovesa 

ve větách. 

Seznámí se 

s měnou 

jednotlivých 

německy 

mluvících zemí. 

Dovede vést 

Čj, Z, M, VV, 

HV, dramat. 

výchova 

poslech, 

 

obrázky, 

mikrodialogy, 

 

hrajeme divadlo a 

krátké scénky  
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rozhovor 

v obchodě. 

Vyslovuje a čte 

nahlas plynule a 

foneticky správně 

jednoduché texty 

složené 

ze známé slovní 

zásoby. 

Správně tvoří 

číslovky a dokáže 

provádět 

matematické 

úkony  

do 100 000.  

leden - 

březen 

 

 

 

Komm, fahr mit  Slovní zásoba město a venkov Dopravní 

prostředky a cestování 

Sloveso fahren 

Sloveso mögen 

Evropské země  

Předložky – von, aus  - bis zu, mit 

Orientace v plánu města 

Části těla a zdraví 

Způsobová slovesa 

Umí popsat město 

a venkov a dokáže 

je odlišit.   

Komunikuje 

pomocí známé 

slovní zásoby o 

svém cestování, 

dopravních 

prostředcích i 

zemích. 

Pojmenuje 

jednotlivé 

evropské státy a 

jejich hl. města. 

Dokáže poradit 

německy 

mluvícím turistům 

v orientaci ve 

svém okolí. 

Rozumí 

jednoduchým 

Čj, Hv, Vv, Př, Z, 

OV 

obrázky, 

píseň, 

slovník, 

mapa 

lidské tělo 
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pokynům a 

adekvátně  

na ně reaguje. 

Zapojí se do 

jednoduchého 

vyprávění. 

Napíše 

jednoduchá 

sdělení. 

Pojmenuje 

jednotlivé části 

lidského těla 

v jednotném i 

množném čísle, 

dokáže vyjádřit 

věty o svém zdraví 

a zeptat se i na 

zdraví druhých. 

duben - 

červen 

 

 

 

Es regnet, es 

regnet. 

Počasí a roční období 

oblečení 

Nepravidelná slovesa související s oblékáním 

Přivlastňovací zájmena v 1. pádě 

Projekty 

 

Pojmenuje 

dvanáct měsíců 

v roce a čtyři roční 

období, dokáže 

popsat počasí 

v jednotlivých 

měsících a přiřadí 

adekvátní oblečení 

v jednotném i 

množném čísle 

k ročnímu období. 

Dokáže souvisle 

vyprávět o 

činnostech 

v průběhu roku 

v závislosti na 

počasí. Procvičí si 

přivlastňovací 

Čj, Z, Př, VV, 

HV, RV, OV 

poslech, 

obrázky 
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zájmena v 1. pádě 

a užije je 

v krátkých větách.  

Dovede jednoduše 

popsat zážitek a 

vyprávět podle 

obrázků nebo 

fotografie. 

Obměňuje 

rozhovory na 

různá témata. 

Dokáže vyjádřit 

vlastní názor. 

Připraví a 

prezentuje projekt 

o sobě. 

 

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK - 7. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září - říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPAKOVÁNÍ 

Max ist wieder 

da! 

Mein Tag  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydlení 

Časování nepravidelných sloves a 

sloves s odlučitelnou předponou 

Předložky se 3. pádem 

Sloveso sein v přítomném i 

minulém čase 

 

 

 

 

 

Pojmenuje jednotlivé 

místnosti a jejich zařízení 

v bytě či domě. Použije 

nepravidelná slovesa 

v jednoduchých větách, 

dokáže vyprávět o svém 

týdenním programu.  

Dodržuje správný slovosled 

ve větách. 

Vytváří otázky, prokáže 

základní orientaci 

v časování vybraných 

sloves v jednotném i 

množném čísle. 

Sdělí ústně i písemně svou 

Čj, Vv, Hv, Z říkanky k nácviku 

výslovnosti, 

píseň, 

jazykolamy, 

 

poslech, 

 

 

hra, 

rozšiřující slovní zásoba, 

hádanky 
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adresu a telefon a dokáže 

vést i jednoduchý telefonní 

rozhovor a napsat krátký 

dopis. Prohloubení znalosti 

reálií německy mluvících 

zemí.  

 

 

 

 Týdenní program, denní program 

Škola a rozvrh hodin 

Nakupování  

Rozšíření slovní zásoby v oblasti 

potravin 

Předložky se 4. pádem 

Časování způsobových sloves 

Číslovky do 100 000 

Tvoření množného čísla u 

podstatných jmen 

Evropská měna EURO 

Popíše svůj denní i týdenní 

program a zároveň je 

schopen vést rozhovor na 

toto téma. Rozšiřuje svou 

slovní zásobu ústně i 

písemně. 

Reaguje na nové předměty 

týkajících se školních 

předmětů. Pojmenuje 

vyučovací předměty a 

dokáže je správně časově 

zařadit. 

Správně použije předložky 

ve 3. a 4. pádě. 

Zvládne použít modální 

slovesa ve větách. 

Seznámí se s měnou 

jednotlivých německy 

mluvících zemí. Dovede 

vést rozhovor v obchodě. 

Vyslovuje a čte nahlas 

plynule a foneticky správně 

jednoduché texty složené 

ze známé slovní zásoby. 

Správně tvoří číslovky a 

dokáže provádět 

matematické úkony  

do 100 000.  

ČJ, Z, M, VV, 

HV, dramat. 

výchova 

poslech, 

 

obrázky, 

mikrodialogy, 

 

hrajeme divadlo a krátké 

scénky  

říjen - 

prosinec 

Komm, fahr mit  Slovní zásoba město a venkov 

Dopravní prostředky a cestování 

Umí popsat město a venkov 

a dokáže je odlišit.   

Čj, Hv, Vv, Př, Z, 

OV 

obrázky, 

píseň, 
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Sloveso fahren 

Sloveso mögen 

Evropské země  

Předložky – von, aus  - bis zu, mit 

Orientace v plánu města 

Části těla a zdraví 

Způsobova slovesa 

Komunikuje pomocí známé 

slovní zásoby o svém 

cestování, dopravních 

prostředcích i zemích. 

Pojmenuje jednotlivé 

evropské státy a jejich hl. 

města. Dokáže poradit 

německy mluvícím 

turistům v orientaci ve 

svém okolí. 

Rozumí jednoduchým 

pokynům a adekvátně  

na ně reaguje. 

Zapojí se do jednoduchého 

vyprávění. 

Napíše jednoduchá sdělení. 

Pojmenuje jednotlivé části 

lidského těla v jednotném i 

množném čísle, dokáže 

vyjádřit věty o svém zdraví 

a zeptat se i na zdraví 

druhých. 

slovník, 

mapa 

lidské tělo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec - 

únor 

 

Es regnet, es 

regnet. 

Počasí a roční období 

oblečení 

Nepravidelná slovesa související s 

oblékáním 

Přivlastňovací zájmena v 1. pádě 

Projekty 

 

Pojmenuje dvanáct měsíců 

v roce a čtyři roční období, 

dokáže popsat počasí 

v jednotlivých měsících a 

přiřadí adekvátní oblečení 

v jednotném i množném 

čísle k ročnímu období. 

Dokáže souvisle vyprávět o 

činnostech v průběhu roku 

v závislosti na počasí. 

Procvičí si přivlastňovací 

zájmena v 1. pádě a užije je 

v krátkých větách.  Dovede 

jednoduše popsat zážitek a 

Čj, Z, Př, VV, 

HV, RV, OV 

poslech, 

obrázky 
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vyprávět podle obrázků 

nebo fotografie. Obměňuje 

rozhovory na různá témata. 

Dokáže vyjádřit vlastní 

názor. Připraví a prezentuje 

projekt o sobě. 

březen Wiederholung Shrnutí slovní zásoby a gramatiky 

a příprava na navazující učivo – 

další díl učebnice 

Dokáže hovořit na probraná 

témata, upevňuje si  

gramatické struktury. 

Prohloubení znalostí reálií 

německy mluvících zemí. 

 slovník 

gramatický přehled 

hry 

duben - 

červen 

 

 

Schule Slovní zásoba – škola: předměty, 

popis třídy 

Sloveso sein a haben v přítomném 

i minulém čase 

Modální slovesa müssen, können, 

wollen 

Komunikační prostředky: učitel → 

žák, žák → učitel 

Rozkazovací způsob 

Projekty 

 

Dokáže popsat svůj školní 

rozvrh, pojmenuje věci ve 

třídě, dokáže použít slovesa 

být a mít v krátkých větách 

při vyprávění o přítomnosti 

či minulosti. Rozumí a 

dokáže reagovat na 

komunikační obraty a 

pokyny učitele a spolužáka. 

Připraví a prezentuje 

projekt o škole/ třídě. 

Čj, VV, HV, RV, 

OV, D 

poslech, 

obrázky,  

dialogy, 

vyprávění 

 

 

 

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK - 8. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září  

 

 

 

 

Wiederholung 

 

 

 

 

Shrnutí slovní zásoby a gramatiky 

a příprava na navazující učivo 

 

 

Dokáže hovořit na probraná 

témata, upevňuje si  

gramatické struktury. 

Prohloubení znalostí reálií 

německy mluvících zemí. 

 slovník 

gramatický přehled 

hry 

říjen - 

listopad 

Schule Slovní zásoba škola: předměty, 

popis třídy 

Dokáže popsat svůj školní 

rozvrh, pojmenuje věci ve 

Čj, VV, HV, RV, 

OV, D 

poslech, 

obrázky,  
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Sloveso sein a haben v přítomném 

i minulém čase 

Modální slovesa müssen, können, 

wollen 

Komunikační prostředky: učitel → 

žák, žák → učitel 

Rozkazovací způsob 

Projekty 

 

třídě, dokáže použít slovesa 

být a mít v krátkých větách 

při vyprávění o přítomnosti 

či minulosti. Rozumí a 

dokáže reagovat na 

komunikační obraty a 

pokyny učitele a spolužáka. 

Připraví a prezentuje 

projekt o škole/ třídě. 

dialogy, 

vyprávění 

 

prosinec - 

únor 

 

 

 

Tiere  Slovní zásoba zvířata: kde žijí, čím 

se živí, jejich jednoduchý popis  

Množné číslo u podstatných jmen – 

způsob tvoření 

Popis návštěvy ZOO 

Poslech delšího textu - 

Hörverstehen 

Číslovky do 1000000  

Modální slovesa mögen, dürfen + 

wissen 

Skloňování podstatných jmen 

Neurčitý člen v množném čísle 

Projekty  

Umí popsat různá zvířata a 

dokáže o nich hovořit. 

Komunikuje pomocí známé 

slovní zásoby o svém 

domácím zvířeti. 

Seznámí se s tvořením 

množného čísla u 

podstatných jmen, využívá 

slovníku u tvoření plurálu u 

neznámých slov. 

Zdokonaluje se  v poslechu 

- třídí důležité informace.  

Dokáže vyjádřit číslovku 

do 1000000. 

V krátkých větách dokáže 

použít další modální 

slovesa a chápe jejich 

rozdíl a  význam.  

Čj, Hv, Vv, Př, Z, 

OV 

obrázky, 

píseň, 

slovník, 

poslech 

 

 

 

 

 

 

 

 

únor - 

duben 

 

 

 

 

 

 

 

Freizeit 

 

Slovní zásoba – koníčky: Co děláš 

rád a nerad? Co umíš dobře a co 

nejlépe? 

Stupňování gern a gut 

Skloňování osobních a 

přivlastňovacích zájmen  

Perfektum – slabých i silných 

sloves 

Reálie německy mluvících zemí - 

Pojmenuje činnosti, které 

má rád/nerad a které umí. 

Dokáže se zeptat na 

činnosti druhých. Procvičí 

si osobní a přivlastňovací 

zájmena v 1., 3. a 4. pádě a 

užije je v krátkých větách.  

Osvojí si tvoření perfekta u 

slabých sloves a také se 

Čj, Z, VV poslech, 

obrázky 

práce se slovníkem 

vyprávění 

rozšiřující slovní zásoba - 

zájmy 
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Rakousko 

 

seznámí s několika silnými 

slovesy. Dokáže vyhledat 

minulý čas neznámého 

silného slovesa ve 

slovníku.Dovede tvořit  

věty v minulém čase  a 

dokáže při vypravování 

podle obrázků nebo 

fotografie (u některých 

sloves) minulý čas použít.  

Prohloubí si znalosti reálií 

německy mluvících zemí. 

 

květen - 

červen 

Wie wir wohnen Slovní zásoba bydlení  

Předložky se 3. a 4. pádem a 

slovesa stehen x stellen, liegen x 

legen, … 

Popis svého pokoje 

Vyprávění o svém domově 

Ve městě  

Dialogy: Ptáme se na cestu 

 

Sestaví jednoduché 

písemné i ústní sdělení 

týkající se svého bydlení, 

dokáže popsat okolní 

prostředí. Čte nahlas 

plynule a foneticky správně 

texty s danou slovní 

zásobou. Vyžádá si 

informaci k orientaci ve 

městě. Písemně, gramaticky 

správně tvoří a obměňuje 

věty sdělující popis 

místnosti a vyjadřující 

změnu místa. 

VV, ČJ, Z, OV  
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PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK - 9. ročník 

 

Měsíc Tématická oblast Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

září OPAKOVÁNÍ 

Rund ums Essen 

Slovní zásoba jídlo a pití – snídaně, 

svačina, oběd, večeře 

Nákup  

Stupňování adjektiv 

Dialog v obchodě / restauraci 

Typická jídla v ostatních zemích 

Modální sloveso sollen 

Jídelní lístek 

Dokáže popsat svou stravu 

během dne, pojmenuje 

obchody a správně vyjádří, 

co v nich lze nakoupit. 

Rozumí jednoduché a 

zřetelně vyslovované 

promluvě v obchodě a 

restauraci. Jednoduchým 

způsobem dokáže vést 

rozhovor v restauraci a 

obchodě. Upevní si další 

gramatické struktury 

modálních sloves a správně 

tvoří všechny stupně 

adjektiv, které dovede 

použít v písemném i ústním 

sdělení. 

Rozumí obsahu textu 

jídelního lístku. 

Seznámí se s typickými 

jídly německy mluvících 

zemí. 

AJ, Z, OV, HV, 

VV 

poslech, 

obrázky 

písně 

rozhovor 

září OPAKOVÁNÍ 

Die Märchenwelt 

Ukázky některých pohádek 

 - poslech, četba, vlastní 

reprodukce   

Préteritum slabých i silných sloves 

Čte nahlas plynule a 

foneticky správně texty 

pohádek. Dokáže stručně 

reprodukovat obsah 

přiměřeného textu. Používá 

dvojjazyčný slovník 

k vyhledání neznámých 

slov. 

Tvoří správně věty 

v préteritu a dokáže je 

ČJ, VV poslech 

práce se slovníkem 

vyprávění 
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obměnit (přít. čas, 

perfektum). Sestaví 

jednoduché sdělení, ve 

kterém používá min. čas. 

říjen - 

listopad 

Kontakte Popis oblíbené osoby – mein bester 

Freund 

Podání inzerátu – Brieffreunde 

gesucht 

Komunikační prostředky 

Poslech – Nachrichten von 

Anrufbeantworter 

Četba – Schusseline 

VV se spojkou dass 

Určování času 

Dokáže popsat svého 

kamaráda, hovoří i o jeho 

zájmech. Zapojí se do 

diskuse o kamarádovi.  

Sestaví krátký inzerát, ve 

kterém hledá kamaráda na 

dopisování. Čte inzeráty 

ostatních.  Rozšíří si slovní 

zásobu na téma 

komunikační prostředky. 

Porozumí přiměřenému 

krátkému sdělení na 

záznamníku a dokáže 

promluvu zopakovat. 

Osvojí si tvoření VV se 

spojkou dass a dokáže tuto 

gramatickou strukturu 

použít v písemném projevu.  

Dokáže určovat čas.  

OV, AJ, ČJ poslech 

diskuse 

četba 

hodiny 

skládání souvětí 

prosinec - 

leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleidung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovní zásoba – oblečení 

Slovesa související s oblékáním – 

anziehen, ausziehen … 

Oblečení v souvislosti s počasím a 

denním režimem - Was trägt man, 

.. 

Poslech 

Dialog - Nakupování   

Diskuse – Kleider machen Leute 

VV se spojkou wenn, weil 

 

 

 

Pojmenuje jednotlivé 

oblečení a použije slovesa 

související s oblékáním 

v jednoduchých větách, 

dokáže vyprávět o tom, co 

kdo nosí v souvislosti 

s počasím a denním 

programem.  

Dodržuje správný slovosled 

ve vedlejších větách. 

Vytváří otázky o oblékání. 

Dokáže vést dialog 

v obchodě, vyjádří se 

Čj, Vv, Hv, Z píseň, 

diskuse 

poslech, 

hra, 

rozšiřující slovní zásoba, 
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k vybranému oblečení – 

barva, velikost. Diskutuje 

se spolužáky o módě a 

oblékání.Prohloubí si 

znalosti reálií německy 

mluvících zemí.  

únor - 

květen 

 

 

Fit in der 

Gramatik und 

Kommunikation 

Opakování slovní zásoby,  

slovní druhy 

 

  

   

červen 

 

 

Wiederholung Opakování slovní zásoby a 

gramatických struktur 
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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 

1. Hodnocení  žáka je  organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

2. Výsledky žáka jsou na konci pololetí hodnoceny na vysvědčení. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm,u některých žáků slovně nebo kombinací 

obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy, po projednání v pedagogické radě,se souhlasem rodičů. 

4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro 

účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje  klasifikace průběžná a celková. 

7. Průběžná klasifikace  se uplatňuje  při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na  konci každého pololetí a není  aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 

9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny 

tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních 

osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 

Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci  pedagogický pracovník uplatňuje  přiměřenou náročnost a pedagogický takt 

vůči žákovi. 

12. Klasifikační  stupeň  určí  učitel, který vyučuje  příslušnému předmětu. 

13. V předmětu, ve kterém vyučuje  více učitelů, určí  výsledný  klasifikační  stupeň  za  klasifikační  období příslušní učitelé po 

vzájemné dohodě. 

14. Ohodnocením  výkonu  žáka  klasifikačním  stupněm  posuzuje  učitel výsledky  práce objektivně  a přiměřeně náročně. 

15. Pro  určování  stupně  prospěchu  v  jednotlivých  předmětech  na  konci  klasifikačního  období se hodnotí učební výsledky,  jichž 

žák dosáhl  za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým  zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 

průběhu  klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro  určitou indispozici. Přihlíží se i ke  snaživosti a pečlivosti žáka, k 

jeho individuálním schopnostem a zájmům.. 

16. Ředitel školy je  povinen působit na sjednocování  klasifikačních měřítek všech učitelů. 

17. Zákonní zástupci žáka jsou o  prospěchu  žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před  koncem každého  čtvrtletí (klasifikační období), 
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- případně  kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.  

V  případě mimořádného zhoršení prospěchu  informuje  učitel  zákonné  zástupce žáka  bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. 

18.  Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i 

žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v 

rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

19. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 

první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

20. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 

druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení 

navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

21. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních 

dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele 

školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení 

se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

22. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. 

To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

23. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 

hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů 

uvedených v žádosti. 

24. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání 

stanovených. V pátém a sedmém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve 

střední škole. 

 

1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní 

ředitel po  projednání v pedagogické radě. 

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu  školy během klasifikačního 

období. 

3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením  k posílení kázně se přihlíží 
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pouze tehdy, jestliže tato  opatření byla neúčinná. 

4. Škola hodnotí a klasifikuje  žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.   

5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování  žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před  koncem  každého  čtvrtletí (klasifikační období), 

- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.  

 

2.Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé 

práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde. 

- jak bude pokračovat dál. 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

3 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 

3.1 Stupně hodnocení prospěchu 

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se 

v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1 – výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný. 

Na prvním stupni se použije pro zápis stupně hodnocení číslice,na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení. 

 

3.2 Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

- předměty s převahou teoretického zaměření,  
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- předměty s převahou praktických činností a  

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z 

uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

 

3.2.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově 

vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje 

samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky 

jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává 

požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho 

myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. 

Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští 

chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo 

tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky.  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných 

intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky 

ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je 
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málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat 

požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 

vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a 

písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají 

vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.  

 

3.2.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Patří sem vyučovací předměty -  pracovní činnosti, informatika. 

Při klasifikaci v uvedených  se v souladu s požadavky učebních osnov  hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

- kvalita výsledků činností, 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

- údržba  pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 ( výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě 

využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané 

dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších 

nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje  

zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou 

využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 
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nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v 

pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 

využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb.Zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s 

drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané 

teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. 

Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty 

učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně 

podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít 

při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. 

Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede 

organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě 

zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele 

uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné 

nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují 

předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně 

zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě  

zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

 

3.2.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná a sportovní výchova. 

Žák se v tělesné výchově  při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem, klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu 

stavu. 

 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
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- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví, 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků 

osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné 

výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou 

kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v 

individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. 

Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním 

projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci 

potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. 

Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně 

svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou 

hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

3.2 Stupně hodnocení chování 

(1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 
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a) 1 – velmi dobré, 

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – neuspokojivé. 

  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je 

však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 

pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu  nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných 

osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu 

řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 

výchovně vzdělávací činnost školy.  

 

4. Zásady pro používání slovního hodnocení  
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy  po projednání v pedagogické radě. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního 

hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce 

žáka.  

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro 

účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce 

žáka. 

5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a 

chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň 

vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 
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ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným 

neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

 

 

5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace 

 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 
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Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

 

6 Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, 

formami a prostředky : 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování, 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové) ,didaktickými testy, 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  předepsanými učebními osnovami, 

- analýzou různých činností žáka, 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP), 

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za 

ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky 

koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je 
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prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen 

při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, 

výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek 

a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové 

klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při 

hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 

4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v 

určitých obdobích. 

5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní 

vyučující o tom informuje formou zápisu do přílohy třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného 

charakteru. 

6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost 

celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání 

pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

7. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z 

jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

8. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během 

které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních 

prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné 

práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. 

9. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 

- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, 

- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, 

učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, 

- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, 

- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

10. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu 

hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů na pedagogické 

radě. 
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7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

7.1 Komisionální zkouška 

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,   

- při konání opravné zkoušky.  

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje 

komisi krajský úřad. 

 

3. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, 

krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. 

Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se 

žákovi vydá nové vysvědčení. 

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda 

komise, protokol podepíší všichni členové komise. 

6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném 

termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení 

s datem poslední zkoušky. 

7.2 Opravná zkouška 

1. Opravné zkoušky konají: 

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy, 

- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů. 

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací 

žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat 
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pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel 

školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen 

do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí. 

5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který kona opravnou zkoušku: 

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 

Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… . 

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… zůstává nedostatečný. 

 

 

8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve 

kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák 

zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb 

apod. 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel  s ostatními 

vyučujícími. 

4. Vyučující sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace 

žáka. 

5. Žák se v předmětu  tělesná výchova při  částečném  osvobození nebo při  úlevách  doporučených lékařem , klasifikuje  s 

přihlédnutím  k druhu a  stupni   postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 
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Autoevaluace školy 

    Autoevaulace,neboli sebehodnocení školy,je hodnotící proces,jehož hlavním cílem je dopad výsledků tohoto procesu na další 

zkvalitňování práce školy.Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola nutně musí věnovat velkou pozornost 

právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. Nutností je vymezení oblastí,  cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení 

evaluačních činností. Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje školní 

vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, 

prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. 

Některé aspekty školy budou vyhodnocovány na základě prostého posouzení pracovníky školy. Například při pravidelných  řízených 

rozhovorech pracovníků s vedením školy, skupinových diskusích na poradách,schůzkách předmětových komisí. Jiné aspekty 

hodnocení školy budou sledovány na základě shromažďování žákovských prací, dotazníků zadávaných žákům, rodičům, ale i  

pedagogickým pracovníkům.  

    Jedním z nejvýznamnějších aspektů práce školy, který se zároveň obtížně hodnotí, je výuka. Je vhodné, aby její součástí byla 

autoevaluace učitelů. Součástí procesu autoevaluace učitele je vytváření portfolia obsahujícího například práce žáků, výstupy 

z realizovaných projektů, hodnocení žáků v soutěžích, záznamy z jednání s rodiči, záznamy ze vzájemných hospitací atd. Hodnocení 

práce učitelů se nesmí opírat pouze o ojedinělé hospitace, ale i o informace, jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle, 

jak vyhodnocují jejich naplnění a jak vedou žáky v procesu vzdělávání. 

    V měsíci červnu bude každoročně zpracována shrnující evaluační zpráva, která  vyhodnotí celý proces realizace školního 

vzdělávacího programu a povede k úpravám tohoto programu. Evaluační zpráva bude přílohou výroční zprávy školy a jejím 

zpracováním je pověřen ředitel školy.Zpráva bude projednána a schválena na červnové pedagogické radě.  

    Škola i nadále bude využívat ve svém procesu autoevaluace standardizovaných testů  Scio, Cermat aj. 

    Na pedagogické radě v srpnu předloží ředitel školy k projednání a schválení plán evaluačních činností se stanovením kritérií, 

nástrojů včetně časového rozvržení na nadcházející školní rok.  

Cíle evaluace musí být stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména v těchto oblastech: 

 výsledky vzdělávání,kvalita výuky 

 soulad výuky se školním vzdělávacím programem, 

 stupeň zvládnutí klíčových kompetencí a výstupů ŠVP žáky 

 vzájemná spolupráce pedagogů, 

 spokojenost žáků, 
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 efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků, 

 spolupráce s rodiči a jejich spokojenost se vzděláváním žáků, 

 klima školy  

 materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu, 

 efektivita projektové práce, 

 vnímání školy okolím a prezentace školy. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ŠVP

Minimál

ní časová 

dotace ŠVP

Minimál

ní časová 

dotace

Český 

jazyk 

a literatur

a

7+2 8+1 7+2 6+2 5+2 33+9 33 4+1 4+1 4+1 3+2 15+5 15

AJ 0+1 0+1 3 3 3 9+2 9 3 3 3 3 12 12

NJ 2 2 2 6 6

4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 20 4+1 4 4 3+2 15+3 15

1 1 1 1 0+1 0+1 0+1 1+3 1

2 2 2 3 3 12 12

2 2 2 6

1,5 1 2,5

1,5 2 3,5

2 2 1 2 7

1 1 1 1 4

1 2 2 2 7

1+1 2 3+1

2 1+1 2 1 6+1

2 1 1+1 1+1 5+2

1 1 1 2 2 5 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 6

1 1 1 1 1 5 5 0+1 1 1 1

0

0 3 5 3 5 16 16 4 3 4 7 18 18

0 102 104

18 18 22 22 22 102 28 28 30 30

22 22 26 26 26 122 30 30 32 32

21 22 25 25 25 118 118 29 30 31 32 122 122vaše dotace

Dispon

ibilní 

časová 

vázaná 

volná

Celková povinná časová 

minimální počet hodin v 

maximální počet hodin v 

10+2 10
Tělesná výchova

Člověk a svět práce
3+1 3

Pracovní činnosti

10+1 10 2+1 3 3 2+1
Člověk a zdraví

2 2 2+1 2 2

2 10 10

Hudební výchova

Výtvarná výchova

3 12 12 3 3 2

Zeměpis

Umění a kultura
2 2 2 3

6+1 21+4 21

Fyzika

Chemie

Přírodopis

0 5 4+1 6+2

Výchova k občanství

Člověk a příroda

3 2 3 11 11

Dějepis

3

Prvouka

Vlastivěda

Přírodověda

Člověk a společnost

Jazyk a jazyková 

komunikace

Matematika a její aplikace

Matematika 

Informační a komunikační 

Informatika

Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblasti

Vzděláva

cí obory

1. stupeň 2. stupeň

1. - 5. ročník 6. - 9. ročník 
















