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1. Identifikační údaje 
 

 

 
Název školy Masarykova základní škola, Ždánice, okres 

Hodonín 
Adresa školy Městečko 18, 696 32 Ždánice 
 
 
IČ 
IZO ředitelství 

 
 
62812947 
600 116 085 

Telefon 518 633 614 
E-mail mzs.zdanice@seznam.cz 
Adresa internetové stránky www.mzszdanice.com 
 
Právní forma 

 
Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 25. 3. 1996 
 
 
Zřizovatel 

 
 
Město Ždánice, Městečko 787, 696 32 Ždánice 
Starosta města: Mgr. Miroslav Procházka,  
                           tel.: 518 633 506 

 
Zřizovací listina 

 
V platné znění schválena dne 14. 12. 2005  

 
Součásti školy 

 
Základní škola, Školní družina  

Odloučená pracoviště Ždánice, Městečko 23, tel.:518 633 682 
Ždánice, U Zámku 684, tel.: 518 633 161 

 
Ředitel školy 
 
Koordinátor ŠVP 

 
Mgr. František Markus 
 
Mgr. Karla Surá 
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2. Charakteristika školy  
 

 

1. Škola, kterou nabízíme 
 

Má ve Ždánicích téměř stoletou tradici. Je pokračovatelkou „měšťanské školy“ založené 

v roce 1913. Jsme plně organizovanou základní školou se všemi ročníky.  

Kapacita školy je 510 žáků, u školní družiny činí 90 žáků. V posledních letech se počet 

žáků pohyboval kolem 320. V I. – IV. ročníku bývá zpravidla po jedné třídě, v V. – IX. 

ročníku se vyučuje ve dvou paralelních třídách. Školu navštěvují žáci z 8 okolních obcí, 

spádovou školou jsme pro Lovčice a Nechvalín. 

Údaje charakterizující velikost a úplnost školy charakterizuje následující tabulka: 

 

 
Školní 

rok 

Počet 

tříd 

Naplněnost 

tříd 

Počet 

žáků 

Dojíždějící Oddělení 

ŠD 

Přepočtený počet 

pracovníků 

Pedagog. Provoz. 

 

2004/2005 

 

14 

 

23,86 

 

334 

 

79 

 

3 

 

21,27 

 

7,33 

 

2005/2006 

 

14 

 

24,07 

 

337 

 

83 

 

3 

 

 

21,81 

 

6,33 

 

2006/2007 

 

14 

 

23,07 

 

319 

 

86 

 

3 

 

22,82 

 

6,33 

 

 

2. Vybavení školy 
 

Vyučování probíhá ve dvou školních budovách – č. 18 a č. 23. Školní družina je umístěna do 

objektu č. 684. Škola má k dispozici víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletickým 

oválem 200 m, ve školní družině je vybudováno minisportoviště s umělým povrchem. Ve 

škole je pro tělovýchovnou činnost vyčleněna nářaďová tělocvična a gymnastický sál. Hlavní 

školní budova byla postavena v letech 1928 – 1930, rozšířena v letech 1984 – 1990. Budova 

číslo 23 pochází z roku 1885, opravena byla v roce 1993.  

 

a) Učebny  

    Každá třída má svou kmenovou učebnu. Pro výuku slouží dále odborné pracovny fyziky,  

    chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, cvičná kuchyně. Škola má dvě počítačové  

     učebny, žákovskou  dílnu, školní okrasnou zahradu, skleník. Pro individuální přípravu mají  

     žáci k dispozici  studovnu s potřebnou kancelářskou technikou a dvě školní žákovské  

     knihovny.  

 

b) Audiovizuální a ICT technika 

    Pro potřeby žáků slouží moderní počítače ve 2 počítačových učebnách, ve studovně a  

    v kmenových   třídách I. – IV. ročníku. Vybavení školy  odpovídá Standardu ICT služeb ve  

    škole dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 27 419/2004-55.   

    Všechny počítače jsou připojeny k vysokorychlostnímu internetu. 
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    Škola je vybavena notebookem a interaktivní tabulí.  

     

 

c) Volnočasové aktivity 

    Každoročně nabízíme 18 – 20 zájmových kroužků, které vedou učitelé školy. Využívají 

    výše uvedené vybavení, školní sportoviště, žákovské počítače – ty mohou žáci užívat 

    bezplatně v odpoledním čase. U každé školní budovy je travnatá plocha, sloužící k relaxaci 

    během přestávek. 

    V době mimo vyučování učitelé pravidelně organizují zájezdy na večerní divadelní a  

    filmová představení, na plavání, pořádáme přebory školy ve sportovních disciplínách. 

    Součástí výuky jsou exkurze – Veletrh vzdělávání, Elektrárna Hodonín, Jaderná elektrárna 

    Dukovany, Dalešice, Flora Olomouc. 

 

d) Školní družina 

    Činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře s prací 

žáků při vyučování. Vychovatelky se podílely na tvorbě strategií našeho školního 

vzdělávacího programu a na jeho základě vytvářejí každoročně takový plán práce, který 

monitoruje zájmy a potřeby dětí přihlášených do školní družiny. Plán je součástí dokumentace 

školy a je k nahlédnutí u ředitele školy. 

 Filozofií naší školní družiny je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou 

přirozené výchovy tak, aby bylo přivedeno na horní hranici svých schopností, bez jakékoliv 

manipulace s respektováním zásady, že každé dítě má právo být jiné. Vytváříme takové 

prostředí, aby byla dětem v nepřítomnosti rodičů nahrazena atmosféra rodinné pohody, jistoty 

a důvěry.  

Prioritní zásady a principy: 

- dítě je středem veškerého zájmu dění a pozornosti ve ŠD; 

- aktivity jsou orientovány tak, aby se dítě s nabízenými činnostmi ztotožňovalo, 

realizovány jsou prostřednictvím prožitkového učení a hry; 

- dítě je vnímáno jako jedinečná bytost, která má právo projevovat se jako osobnost, 

rozvíjet se a učit v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem; 

- vychovatelka staví na vnitřní motivaci dítěte, na poznání jeho  zaměření; 

- maximálně rozvíjíme zdraví dítěte, využíváme pobyt na školní zahradě, kooperaci 

podporujeme sportovními aktivitami na hřišti ve ŠD; 

- spolupracujeme s třídními učitelkami i rodiči dětí; 

- zvyšujeme prestiž ŠD v očích veřejnosti tím, že se zapojujeme do akcí pořádaných 

školou: školní vzdělávací projekty, školní akademie, zápis do prvních tříd. 

Spolupracujeme s domem pečovatelské služby.  

Podle počtu přihlášených dětí pracujeme ve třech odděleních. Každé oddělení má svoji 

vybavenou učebnu a šatnu. Respektujeme požadavky rodičů a jsme dětem k dispozici od 6,30 

do 16,30 hodin. Školní jídelna je ve stejné budově  jako školní družina.       

 

 

e) Školní stravování 

    Je zajištěno ve Školních stravovacích službách Ždánice, které zřídilo město Ždánice jako 

    svou příspěvkovou organizaci. V obou školních budovách je zřízen bufet s trvanlivým 

    pečivem, nápoji a školním mlékem.  
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3. Pedagogický sbor 
 

Je stabilizovaný, počet učitelů bývá kolem 20, ve školní družině působí 3 vychovatelky. Pro 

výuku všech předmětů máme potřebné aprobace. Věkový průměr pedagog. pracovníků  v  

posledních 5 letech nepřesahuje 40 roků. Devět členů sboru působí ve škole déle než 10 let, 

pět více než 5 let. Všichni učitelé mají předepsanou kvalifikaci podle zákona č.563/2005 Sb.  

Pro žáky s vývojovými poruchami učení mají potřebnou způsobilost logopedická a 

dyslektická asistentka. Výchovná poradkyně absolvovala předepsané studium ke splnění 

dalších kvalifikačních předpokladů dle vyhlášky 317/2005.  

Učitelé si průběžně zvyšují kvalifikaci dle Plánu personálního rozvoje pedagogických 

pracovníků. Všichni absolvovali základní kurz „Z“ v rámci projektu SIPVZ, 85% učitelů 

dosáhlo úrovně P0. 

Vychovatelky školní družiny – mají požadovanou kvalifikaci v rámci vzdělávání SIPVZ 

dosáhly úrovně „Z“.  

ŠD zřizuje tři oddělení, jejich naplnění se v každém roce blíží 100%. Každé oddělení má 

vlastní učebnu a samostatnou šatnu.  

 

4. Školní projekty 

 
Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy 

projektů jsou ročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují 

efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků.  

 

5. Žákovská samospráva 

 
Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím žákovské samosprávy (školní parlament), kde 

dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy. Navrhují a sami organizují své 

vlastní projekty. Funguje od školního roku 2000/2001. Tvoří ji dva zástupci ze 4. až 9. tříd. 

Schází se 1x měsíčně s vedením školy, zúčastnit se mohou i učitelé. Během existence tohoto 

orgánu jsme zaznamenali význačný posun v přístupu žáků k samosprávě. Jednání přestalo být 

prostředkem, kterým by žáci jenom kritizovali učitele, ale nabízí se i možnost pro tvůrčí 

řešení problémů, uplatnění nápadů, hledání společných postupů. 

 

6. Školská rada 

 
Byla zřízena k 1. 1. 1996, má 9 členů. Její činnost se řídí statutem Rady školy ve Ždánicích, 

který schválilo Zastupitelstvo města Ždánice na svém zasedání dne 22. 10. 1995.  

 

7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 
Sdružení rodičů a přátel školy 

Schází se pravidelně v rámci třídních schůzek či kdykoliv dle míry potřeby. 

Podílí se na financování mimovyučovacích aktivit školy – zájezdy na divadelní a filmová 

představení, exkurze, sportovní soutěže.  

Přispívá na odměny úspěšně reprezentujícím žákům školy nebo na odměny v závěru školního 

roku.  
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Rodičovská veřejnost 

Plenární shromáždění rodičů – koná se 2x ročně, rodiče jsou seznamováni s koncepcí školy, 

připravovanými akcemi pro daná období, významnými změnami, které proběhly ve škole. 

Třídní schůzky - probíhají v listopadu a dubnu – rodiče jsou informováni o průběhu 

vzdělávání dětí, jsou řešeny aktuální problémy v třídních kolektivech.  

Konzultační dny – konají se pravidelně první čtvrtek v měsíci, rodiče mají dostatečný časový 

prostor pro individuální pohovory s vyučujícími. 

Otevřená výuka – probíhá v 1. – 4. ročníku v měsíci květnu, rodiče mají možnost zúčastnit se 

vyučovacích hodin.  

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – uskutečňuje se v měsíci červnu, rodiče dostávají 

informace o připravenosti školy na výuku nových žáků.  

Webové stránky školy – informujeme o činnosti školy, plánech, aktivitách, záměrech pro 

nejbližší období. 

Školní časopis – Kuličko vychází 4x ročně, vydáváme ho od roku 1998. 

 

Poradenská zařízení 

Spolupracujeme s PPP Hodonín a SPC Kyjov – pravidelné konzultace výchovné poradkyně 

školy s pracovníky poradenských zařízení. 

Korelace individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků na začátku školního roku. 

Zasílání pololetních hodnocení individuálních vzdělávacích plánů.  

Vytypovávání žáků s vývojovými poruchami učení a jejich následná vyšetření.  

 
Město Ždánice 

Je zřizovatelem školy podle zákona č.561/2004 Sb. Z interpretace zákona vyplývá nutnost 

úzkého kontaktu vedení školy s vedením města a současně povinnost města zajistit provoz 

školy i její rozvoj včetně vytváření jasné perspektivy školy do budoucích let. Vzhledem 

k rozsáhlým opravám a rekonstrukcím, které byly nutné ve školních budovách 

v předcházejících letech, pociťuje škola nedostatek finančních prostředků na modernizaci a 

rozšiřování učebních kapacit, zlepšování pracovního prostředí.  

 

Prezentace školy ve městě a na veřejnosti 

a) Ždánický zpravodaj – pravidelné informace o činnosti školy 

b) Vydávání vlastního školního časopisu Kuliočko 

c) Zapojení školy do Adventních televizních koncertů – od roku 2001 

d) Školní akademie – od roku 1992 

e) Nacvičení a předvedení polonézy žáky školy – od roku 1997 

f) Dny otevřené výuky pro rodičovskou veřejnost na I. stupni 

g) Celoškolní projektová výuka s využitím externích specialistů 

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

Škola se zúčastňuje ekologických aktivit - jsme zapojeni do sítě škol zabývajících se 

ekologickou výchovou M.R.K.E.V a členem klubu Tereza.  

Projektová výuka probíhá v každém školním roce, její témata jsou stanovena v celoročním 

plánu školy. Bývají spojena s pravidelně se opakujícími událostmi - Den země, vánoční a 

velikonoční svátky, olympijské hry, Dny bezpečnosti v dopravě, … 

Škola se zatím nezapojila do mezinárodních projektů. Ve střednědobém horizontu máme 

představu o zapojení do projektu Sokrates.  

 

 

 



 6 

Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Vztah k tomuto orgánu vyplývá pro školu v právní subjektivitě z platné legislativy. Je 

zprostředkován přes Městský úřad Kyjov (obec s rozšířenou působností). Z interpretace 

příslušných zákonů krajský úřad:  

- přiděluje škole finanční prostředky na mzdy zaměstnanců, na odvody z mezd, na ostatní  

   neinvestiční výdaje, na péči o integrované žáky 

- poskytuje školám odbornou a metodickou pomoc 

Výše přidělených finančních prostředků je odvislá od počtu žáků ve škole a celostátně daného 

normativu.  

 

Městské informační centrum Ždánice 

Připravuje pro naše žáky besedy s významnými osobnostmi a literární besedy v rámci literární 

výchovy.  

 

Dům dětí a mládeže Ždánice 

Nabízí žákům další volnočasové aktivity, soutěže, přebory, letní dětské tábory.  

 

Kulturní dům Ždánice 

Využíváme jeho prostory pro pořádání vlastních akcí – školní akademie, výchovné koncerty.  

Zprostředkovává pro školu divadelní představení a kulturní pořady. 

 

8. Charakteristika žáků 

 
Náš vzdělávací program nemá speciální zaměření, je koncipován pro žáky nadané i pro žáky 

se vzdělávacími a výchovnými problémy. Zhruba každý osmý žák je zařazen do skupiny se 

specifickými poruchami učení a chování, asi 3% žáků mají návrh na umístění do speciální 

školy. Pracujeme úspěšně i s talentovanými žáky, o čemž svědčí jejich každoroční úspěchy na 

olympiádách a soutěžích na okresní i regionální úrovni. Respektujeme rozdílné rodinné 

prostředí i skutečnost, že čtvrtina žáků dojíždí z 8 okolních obcí.  

 

9. Poslání školy 

 
O co usilujeme 

 
a) Škola je veřejná instituce, je otevřeným systémem, který musí přijímat podněty ze 

strany široké veřejnosti. Současně musí být na ně připravena. 

b) Jsme základní škola, poskytujeme účelové služby prostřednictvím svého zřizovatele 

pro širokou veřejnost, kterou zřizovatel reprezentuje. 

c) Kvalitu vzdělávání musí deklarovat žáci – absolventi a jejich rodiče.  

d) Chceme dosáhnout takové úrovně, aby škola přitahovala žáky nejen z města a spádové 

oblasti, ale i z dalších obcí Ždánicka.  

e) Na rozvoj školy a kvalitě poskytovaných služeb musí mít zájem všichni zaměstnanci 

školy. 

Subjekty, na něž se obracíme 

 

Děti, žáci 

a) Chceme respektovat jejich individualitu, jejich práva, současně však trvat na plnění 

školních povinností a dodržování režimu školy. 
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b) Učitel může být kamarád, nemůže však být k žákům benevolentní, tolerovat nekázeň, 

špatnou pracovní morálku. Středem školy nejsou učitelé, nýbrž žáci. Co je užitečné 

pro žáky, musí být prospěšné i pro školu. 

 

Rodičovská veřejnost 

a) Rodiče jsou subjektem, pro který se škola zřizuje.  

b) Škola poskytuje služby, nároky na jejich druh, rozsah, kvalitu musí respektovat přání 

rodičovské veřejnosti. 

c) Je nutná soustavná komunikace s rodiči prostřednictvím třídních schůzek, 

konzultačních hodin, osobních kontaktů vyučujících s rodiči. 

d) Chceme si udržet rodičovskou veřejnost tak, aby děti ze Ždánic chodily do školy ve 

Ždánicích. 

 

Školská rada 

Je naším zájmem, aby pokračovala  její činnost i v podmínkách platnosti nové školské 

legislativy. Radu školy považujeme za důležitého partnera školy, současně jako orgán, 

který koriguje naše působení. 

 

Způsob výuky 

 
a) Vědomosti, dovednosti, návyky musí žák získávat ve vyučovací hodině. 

b) Vyučovací čas musí být maximálně využíván, zde se  formuje pracovní morálka 

každého žáka.  

c) Učitel je před rodiči zodpovědný za to, že učivo bude zvládnuto ve škole. 

d) Školní povinnosti nelze přenášet na rodiče.  

e) Skladbu volitelných předmětů  sestavujeme tak, aby umožnila rozvoj talentovaných i 

méně nadaných žáků. 

f) Rozvíjíme práci žáků s různými zdroji informací (internet, učebnice, encyklopedie, 

besedy se zajímavými osobnostmi). 

g) Učitelé kladou důraz na poznávání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a 

přizpůsobují se jim – věnujeme náležitou pozornost žákům se specifickými poruchami 

učení.  

h) Vytváříme atmosféru spolupráce a komunikace žáků v pracovním týmu. To je mimo 

jiné realizováno formou školních projektů a tím, že jednotlivé třídy v rámci ročníku 

úzce spolupracují.  

i) Žáky vedeme k odpovědnosti za své jednání. Zvyšujeme jejich podíl na společném 

rozhodování prostřednictvím jednání žákovské samosprávy, třídnických hodin, 

otevřenou diskusí a prezentováním vlastních názorů ve vyučování.  
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III. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

 

1. Zaměření školy 
 

    Má-li být základní vzdělávání efektivní službou žákům a rodičům, musí naplňovat jejich 

očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční 

chápání funkcí školy. Ty nemohou být pouhým zprostředkováním sumy vědomostí a 

zkoušením žáků z faktografických přehledů. 

   Školu chápeme jako místo, jež žáky motivuje k aktivnímu učení. Klademe důraz nikoliv na 

encyklopedické vědomosti, ale na kompetence důležité pro život, tj. k učení, řešení  

problémů, sociálním a komunikativním dovednostem, k formování občanských a pracovních 

postojů. Charakter školní práce má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost 

pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost 

sebehodnocení.  

   Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází 

z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle 

tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány 

pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním. 

   Naší prvořadou snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými 

vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se 

současně cítí bezpečně a spokojeně.  

 

 

2. Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu 
 

Chceme, aby se základem programu naší školy stal přechod od školy předávacího typu ke 

škole typu tvůrčího.  

 

Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení 

➢ Vyhledávat a třídit informace, efektivně je využívat v procesu učení a v praktickém 

životě 

➢ Využívat informační a komunikační prostředky a technologie 

➢ Vybírat si vhodné způsoby pro aktivní učení 

 

 

Podněcovat k tvořivému myšlení a ke schopnosti řešit problémy 

➢ Samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat a vyvozovat 

z nich závěry pro využití v každodenní životě 

➢ Uvádět věci a znalosti do souvislostí a tím vytvářet ucelený pohled na přírodní a 

společenské jevy 

➢ Volit vhodné způsoby řešení úkolů, zhodnotit vlastní pokrok při zdolávání problémů 

➢ Osvojit si prvky čtenářské gramotnosti – čtení textu s porozuměním, schopnost 

postupovat podle pracovního návodu, vysvětlit a zdůvodnit zvolené činnosti 

 

Vést žáky k otevřené komunikaci 

➢ Naslouchat jiným a porozumět jim 

➢ Obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací 

 

 



 9 

 

 

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých 

➢ Spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu 

➢ Podílet se na vytváření pravidel práce v týmu 

➢ Respektovat zkušenosti a názory jiných 

 

Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví 

 

➢ Schopnost ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních 

➢ Používat bezpečně materiály 

➢ Dodržovat dohodnutá pravidla 

➢ Rozhodovat se zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných 

➢ Poskytnout účinnou pomoc (dle svých možností) v situacích ohrožujících život a 

zdraví 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné 

postupy: 

a. využívání různých zdrojů informací – kompetence k učení, k řešení 

problémů, komunikativní, např.  

• učitelé vedou žáky k práci s různými zdroji informací (tištěnými, 

elektronickými) 

• žáci mají k dispozici školní knihovnu, studovnu, mohou využívat 

školní počítače s připojením na internet i mimo výuku 

 

b. využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při 

kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových 

kompetencí – komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní, 

např.  

• škola organizuje tématicky zaměřené projekty, exkurze a 

besedy, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků 

v praxi 

  

c. spolupráce s rodiči a dalšími institucemi – kompetence k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní, např.: 

• žáci se účastní veřejných, odborných a kulturních akcích, na 

kterých aktivně vystupují se svými příspěvky 

 

d. proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a 

žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem) – kompetence 

k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní 

• eliminace nadřazených postojů učitelů k žákům 

• omezení frontální výuky, její nahrazení metodami skupinové 

práce, aktivního osvojování poznatků 

• vyloučení projevů šikany v třídních kolektivech  

• vymezení práv a povinností žáků ve vztahu k učitelům i 

spolužákům 
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4. Postupy vedoucí k naplňování klíčových kompetencí 
 

Usilujeme, aby v celkovém pojetí vzdělávání na naší škole byly uplatňovány především 

takové formy a metody práce s žáky, při nichž dochází k rozvoji osobnosti jako celku . 

Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno 

izolovaně popsat následujícím způsobem: 

 

1. KOMPETENCE K UČENÍ – umožňují žákům osvojit si strategii učení a                     

                                          motivovat   je pro celoživotní učení. 

▪ rozvíjíme zejména učení v souvislostech 

▪ neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, vytváříme ucelený obraz světa 

▪ předkládáme úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti 

▪ nabízíme více přístupů k řešení 

▪ využíváme různých druhů informací – práce s knihou, internetem, praktické pokusy, 

vlastní pozorování žáků 

▪ ve výuce rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo 

rozšiřující (doplňující) 

▪ učíme, jak pracovat  s chybou 

▪ umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat 

závěry 

▪ na praktických příkladech vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní 

vztah k učení  

▪ během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání 

informací 

▪ vedeme žáky k sebehodnocení 

▪ při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 

     2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcují žáky k tvořivému myšlení  

                                                                            a  logickému uvažování 

▪ rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka 

▪ hlavními postupy jsou kooperativní učení a rozvoj sebehodnocení žáků 

▪ výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali 

obhájit 

▪ na modelových příkladech si žáci osvojují algoritmy řešení problému a způsoby, jak 

problémům předcházet  

▪ ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Scio, Kalibro, 

Cermat, matematický Klokan, zadání školních olympiád a soutěží) 

▪ žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu 

▪ v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet 

▪ žáci prezentují své názory myšlenkami a nápady ve školním časopise Kuliočko 

▪ podle svých schopností se žáci zapojují do školních kol olympiád a soutěží 

▪ starší žáci připravují aktivity pro mladší spolužáky – školní projekty, soutěže, akce 

ve ŠD 

▪ žáky seznamujeme s metodu SWOT analýzy 

      učíme žáky nebát se problémů – „problém není hrozba, ale výzva“ 

 

3.  KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vedou  žáky k všestranné a účinné  

                                                                                 komunikaci 

▪ vytváříme prostor pro vyjadřování žáků 

▪ zpracováváme školní projekty s následnými výstupy 



 11 

▪ organizujeme výuku v komunitních kruzích 

▪ učíme žáky obhajovat  svůj vlastní názor,argumentovat  a zároveň respektovat  

názory jiných 

▪ začleňujeme metody kooperativního učení, jejichž prostřednictvím vedeme děti ke 

spolupráci při výuce 

▪ vytváříme pravidla partnerské komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky 

navzájem, mezi žáky a dalšími osobami 

▪ organizujeme projekty v celé škole, při nich se setkávají a spolupracují žáci různých 

věkových skupin 

▪ realizujeme vystoupení žáků na školní akademii, pro rodiče, pro důchodce 

 

4.   KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjejí u žáků schopnost  

                                         spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

▪ používáme formy sociálního učení 

▪ v rámci skupinového vyučování žáci přijímají různé role 

▪ zapojujeme děti do organizace školy – žákovská samospráva, společné činnosti 

v rámci ročníku 

▪ vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se sami podílejí 

▪ učíme je odmítat postoje, které narušují dobré vztahy v kolektivu 

▪ využíváme skupinové práce při realizaci školních projektů 

 

5.   KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravují žáky jako svobodné a zodpovědné 

                                         osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti        

▪ rozvíjíme hlavně učením sociálním a metodami sebepoznávání 

▪ seznamujeme žáky s jejich právy, odpovědností a povinností 

▪ žáci jsou vedeni k respektování národních, kulturních a historických tradic 

▪ školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách 

▪ klademe důraz na respektování individuálních rozdílů – integrovaní žáci, 

národnostní a kulturní specifika  

▪ využívat činnosti žákovské samosprávy pro spoluúčast na vedení školy 

▪ nacvičujeme řešení problémových situací (1.pomoc, krizové okamžiky) 

▪ vedeme žáky k myšlení v globálních souvislostech – trvale udržitelný život 

 

6.   KOMPETENCE PRACOVNÍ – pomáhají žákům poznávat a rozvíjet jejich 

          schopnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

▪ žáci pracují na zahradě a ve školní dílně 

▪ vedeme žáky ke znalosti pracovních postupů a umění používat pracovní nástroje 

▪ výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci 

▪ vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení  reálných možností při 

profesní orientaci 

▪ žáky vedeme k řádnému plnění všech povinností a závazků (vnitřní a vnější 

motivace) 

▪ nabídkou zájmových útvarů ve škole podněcujeme u žáků zájem o konkrétní 

profesní orientaci 

▪ zapojujeme žáky do práce na školních projektech (po celou dobu školní docházky) 
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5. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Zásady práce se žáky: 

 

▪ klást reálné cíle 

▪ ocenit i snahu 

▪ postupně zvyšovat nároky 

▪ při práci odstranit rušivé vlivy 

▪ pracovat často, ale krátkodobě 

▪ pravidelně relaxovat 

 

a) integrovaní žáci 

 

▪ se souhlasem rodičů jsou žáci vysíláni na odborná vyšetření do PPP nebo SPC 

▪ pro každého integrovaného žáka je sestaven individuální výukový plán, který je 

konzultován s odborným pracovištěm, následně je pak odsouhlasen rodiči 

integrovaného žáka 

▪ na I. stupni školy jsou zřízeny dyslektický a logopedický zájmový útvar, které vedou 

učitelky se speciálním kurzem 

▪ individuální péče – v odpoledních hodinách vedou výuku učitelé jednotlivých 

předmětů pro integrované žáky dle zvláštního rozpisu 

▪ speciální a kompenzační pomůcky – hrazeny pro integrované žáky z finančních 

prostředků ONIV, které jsou pořizovány dle doporučení PPP nebo SPC 

 

b) nadaní žáci 

 

▪ nabídka volitelných předmětů umožňující specializaci dle jednotlivých oborů 

▪ zapojení do olympiád a soutěží – úspěšná reprezentace na okresní a regionální úrovni 

především v matematice, fyzice a chemii 

▪ rozšíření práce na PC – výukové programy, specifické úlohy 

▪ účast v projektech Scio, Kalibro, Cermat – možnosti  srovnání úrovně vzdělávání 

v ČR 

▪ zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů 

▪ zadávání specifických úkolů 

▪ vyšší náročnost výuky (tvořivé úlohy, práce s internetem a odbornou literaturou) 

 

c)  vzdělávání cizinců 

 

▪ o přijetí do školy rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů, předložení 

dokumentů prokazujících oprávněnost pobytu na území České republiky, osobních 

dokladů, zejména rodného listu žáka 

▪ o zařazení do příslušného ročníku rozhodne ředitel školy na základě předložených 

dokladů o dosavadním vzdělání. V případě pochybností nebo nedostatečných znalostí 

žáka, zvláště českého jazyka, rozhodne ředitel školy na základě doporučení komise, 

která přezkoušením zjistí úroveň znalostí 

▪ při hodnocení žáka z předmětu český jazyk  vyučující přihlédne k dosažené úrovni 

znalosti českého jazyka. Závažné nedostatky ve vědomostech z tohoto předmětu jsou 

objektivní příčinou, pro kterou žák nemusí být v průběhu prvního roku školní 

docházky klasifikován 
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▪ s žákem se může, se souhlasem rodičů, pracovat dle individuálních plánů, které si 

vypracují příslušní vyučující. Poradenským orgánem je jim Středisko pro integraci 

menšin ( SIM). Telefon aktuální v roce 2007 : 515 901 282, 774 089 155 

 

d) vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

 

do této kategorie řadíme žáky s mentálními, tělesnými, zrakovými, sluchovými poruchami, 

dále žáky s více vadami, artismem. 

Při stanovení zásad a forem tohoto vzdělávání vycházíme ze směrnice MŠMT ČR čj.:        

k integraci dětí a žáků se speciálními potřebami do škol a školských zařízení. 

 

Podmínky úspěšného vzdělávání: 

 

▪ vyučující se seznámí s postižením, způsobem hodnocení, úlevami a tolerancí 

▪ seznámíme spolužáky s handicapem 

▪ umožníme žákovi práci s potřebnými pomůckami 

▪ zaměříme se na všestrannost a souvztažnost práce s dětmi s handicapem 

▪ vypracuje se IVP 

▪ v rámci DVPP se učitelé seznámí s možnými metodami práce s těmito žáky 

 

e) vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním 

Zdravotním znevýhodněním se rozumí zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 

zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při 

vzdělávání.  

S těmito dětmi pracujeme tak, aby mohly prokázat a využít svoje skutečné vědomosti a 

dovednosti v souladu s rozumovým potencionálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími 

z jeho zdravotního znevýhodnění.  

Zásady práce: 

 

▪ vyučující se seznámí s poruchou 

▪ ujasní si způsoby hodnocení, úlevy, toleranci 

▪ seznámí spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení 

▪ vyučující úzce spolupracuje s rodiči 

 

    f) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním  

     Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy málo podnětného prostření je   

     nejdůležitějším činitelem učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede  

     volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě příznivé společenské klíma. 

 

Podmínky vzdělávání: 

 

▪ individuální či skupinová péče 

▪ snížení počtu žáků ve třídě 

▪ odpovídající metody a formy práce 

▪ specifické učebnice a materiály 

▪ spolupráce s rodinou 

▪ spolupráce s orgány sociální péče 
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6. Poskytování poradenských služeb ve škole  
 

    Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy, třídní  

    učitelé a další pedagogičtí pracovníci. 

 

Kariérové poradenství  

 

    Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků. Ve spolupráci 

s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu žáků 

k dalšímu vzdělávání. Žáky i jejich rodiče seznamuje s informačními materiály o středním 

školství prostřednictvím schůzek, individuálních pohovorů i školní nástěnky o volbě povolání. 

Každoročně organizuje exkurzi žáků na Veletrh vzdělávání do Hodonína a setkání rodičů 

vycházejících žáků se zástupci středních škol a odborných učilišť z blízkého okolí. 

Ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich 

profesnímu zaměření, sebepoznání a orientaci na trhu práce hlavně v osmém ročníku 

v předmětu svět práce.  

Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem provádí poradenství při integraci žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Zprostředkovává, se souhlasem rodičů, setkání 

s odborníkem z pedagogicko–psychologické poradny. Realizuje konzultační hodiny pro 

rodiče i žáky dle individuální potřeby. 

 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

     

   Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní 

program  pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody 

výuky – otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči, 

besedy s odborníky i vybrané programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. 
Ve všech budovách naší školy je umístěna schránka důvěry, kde žáci mohou  sdělit své 

problémy. Je zaručena diskrétnost. Do oblasti prevence jsou  zapojeni žáci prostřednictvím  

žákovské samosprávy. 

Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých předmětů, při realizaci průřezových témat. 

Metodik i výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením sociálně právní ochrany dítěte 

Městského úřadu v Kyjově, a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti.Vývoj v oblasti 

sociálně negativních jevů sledujeme rovněž prostřednictvím anket a dotazníků mezi žáky ve 

vyšších ročnících. 

Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje 

postup, svolává setkání s rodiči, konzultuje problémy s žáky, nabízí podporu a poradenství, 

spolupracuje s dalšími organizacemi a využívá jejich odborných schopností. 

 

  

 

7. Začlenění průřezových témat 

 
Průřezová témata ve Školním vzdělávacím programu reprezentují okruhy aktuálních 

problémů současného světa, proto jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. 

Tematické okruhy průřezových témat prochází napříč všemi vzdělávacími oblastmi jak na 

prvním, tak na druhém stupni základní školy. Jsou zařazeny do všech předmětů a tím 
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přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků, pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků. 

Dle našeho Školního vzdělávacího programu jsou na 1.stupni jednotlivé tématické okruhy  

průřezových témat integrovány do vyučovacích předmětů povinných i volitelných, 

realizovány jsou i formou projektů jak třídních, tak celoškolních. Ve volitelném předmětu 

dramatická výchova je žákům umožněno vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat různé 

role. Náplní tohoto předmětu jsou témata osobnostní a sociální výchovy, výchovy k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchovy. 

Na 2.stupni naší školy jsou rovněž okruhy průřezových témat integrovány do vyučovacích 

předmětů, jsou hlavní náplní třídních i celoškolních projektů, ale některá témata jsou  

vyučována i jako povinný předmět. 

V 6. ročníku jsou v předmětu výchova osobnosti   zařazena především témata osobnostní a 

sociální výchovy a výchovy demokratického občana. 

V 7. ročníku jsou v předmětu regionální výchova  zařazena témata osobnostní a sociální 

výchovy, výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech a multikulturní výchovy. 

V 9. ročníku mají žáci povinný předmět globální výchova, ve kterém jsou zařazeny všechny 

okruhy tohoto průřezového tématu. Dalšími povinnými předměty jsou mediální výchova se 

všemi okruhy tohoto průřezového tématu a společenská výchova, zaměřená především na 

osobnostní a sociální výchovu. 

Jednotlivé  tematické okruhy průřezových témat jsou vždy uvedeny v charakteristice 

předmětu a dále pak v tabulkách výstupů jednotlivých předmětů. Pro  orientaci, v kterých 

oborech jsou  průřezová témata zařazena, slouží  ještě následující přehled: 

 

Osobnostní a sociální výchova – všechny okruhy RO – 6. roč., SV – 9.roč. 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Sebepoznání a sebepojetí: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Seberegulace a sebeorganizace: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Psychohygiena: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Kreativita: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Mezilidské vztahy: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Komunikace: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Kooperace a kompetice: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Hodnoty, postoje, praktická etika: ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

 

Výchova demokratického občana 
Občanská společnost a škola: obor ČJ, M -1.– 9. roč., Prv.– 3.roč, Přírod. a Vl– 4., 5. roč. 

                                Zd. TV- 2. – 4. roč., AJ, NJ, D, Př, Z, M, F, VO, TV– 6. – 9. roč, 

                                F– 6., 8. ročník, Reg.V– 7. roč. 

Občan, občanská společnost a stát: ČJ, Prv.– 1. – 3. roč., Vl.– 4., 5. roč., ČJ, VO– 7. – 9. roč., 

                                Spol.V.– 9.roč.,  F, Př, M, Z, Ch– 8., 9. roč.,  

Formy participace občanů v politickém životě: Prv.– 3.roč., Vl– 4., 5. roč., VO– 8., 9. roč., 

                                Z, D, SV– 9.roč., 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: ČJ, M, Prv.– 1. – 3. roč.,  

                                Vl– 4., 5. roč.,  ČJ, Z, D– 8., 9. roč., VO– 7. roč., 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – všechny okruhy 

v GV – 9. roč. 

Evropa a svět nás zajímá: ČJ, Prv.– 1. – 3. roč., AJ, HV, Vl, VV – 4., 5. roč., NJ, AJ, D, TV,  

                               Z, Př , ČJ, F– 6. – 9.roč., MV- 9. roč.  

Objevujeme Evropu a svět: Prv.– 3. roč., AJ, Vl, VV – 4., 5. roč., ČJ, AJ, NJ, D, Z, 

                               F, Př,- 6. - 9. roč.,  Ch– 8., 9. roč.,  SV, MV– 9. roč.  

 

Jsme Evropané:  Prv– 2., 3. roč.,  ČJ, AJ, Vl, VV– 4., 5. roč., ČJ, AJ, NJ, D, Př – 6. – 9. roč., 

                               F, Ch, Tv, HV– 8., 9. roč. 

 

Multikulturní výchova 
Kulturní diference: ČJ, Prv.– 1. – 3. roč., ČJ, AJ, Vl, HV, VV– 4., 5. roč., AJ, Z, SV, Reg.V, 

                              TV– 6. – 9. roč.,   

Lidské vztahy:  ve všech oblastech v 1. – 9. ročníku 

Etnický původ: ČJ– 1. – 9. roč., Prv - 1. – 3. roč., Přír. – 5. roč.,  AJ, Z, D, VO– 6. – 9. roč., 

                              Reg. V– 7. roč. 

Multikulturalita: ČJ– 2. – 5. roč., ČJ, AJ, VO – 7. – 9. roč.,  

Princip sociálního smíru a solidarity: AJ– 3. – 6. roč., VO, SV – 9. roč. 

 

Environmentální výchova – všechny okruhy v Př – 6. – 9. roč. 

Ekosystémy: Prv. – 1.– 3.roč., Př, Vl – 4.,5.roč., F, Z– 9. roč., Ch – 8., 9. roč.,  Z– 6. roč. 

Základní podmínky života: Prv.– 1. – 3. roč., Přír., Vl– 4., 5. roč., Zd.TV- 2.- 4. roč., 

                               Př, ČJ, Z– 6. – 9. roč.,  F– 9. roč. 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí: Prv, - 1. – 3. roč., Vl, Přír – 4., 5. roč.,  

                          M, VV– 1. – 5. roč.,  D, Př, F,M– 6. – 9. roč., Ch, ČJ – 8., 9. roč., VO – 7.roč. 

Vztah člověka k prostředí: HV, VV, TV– 1. – 5. roč., Prv– 1. – 3. roč., Vl, Přír – 4., 5. roč., 

                          ČJ, D, F, TV, Př, - 6. – 9. roč.,  VO– 7. roč., Čl. a zdr. – 8. roč., 

                           Ch – 8., 9. roč.  

 

Mediální  výchova – všechny okruhy v MV – 9.roč. 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: ČJ, VV – 1.- 5. roč.,  AJ - 3. – 9. roč., 

                          VV – 1. – 3. roč., NJ, D,M, VO – 6. – 9. roč. 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: ČJ – 1.– 5. roč., AJ – 3.,4.,7. roč.,  

                          TV – 6. – 9. roč. 

Stavba mediálních  sdělení: ČJ – 1. – 9. roč., AJ – 5., 8., 9. roř. 

Vnímání autora mediálních sdělení: ČJ – 1. – 9. roč., AJ – 5. – 9. roč., F– 6. – 9. roč. 

Fungování a vliv médií ve společnosti: ČJ, VV– 1. – 9. roč., AJ– 3., 7. roč., HV– 5. roč.,  

                          VO– 7. roč. 

Tvorba mediálního sdělení: AJ– 3., 6. – 8.  roč., ČJ – 7. roč., M, F,Ch - 8., 9. roč. 

Práce v realizačním týmu: AJ – 3. – 8. roč., Přír.,- 5. roč., Zd.TV- 2.- 4. roč., TV – 6. – 9. roč., 

                           ČJ – 7. roč., F,Ch - 8., 9. roč. 

 

Neoddělitelnou součástí činností naší školy, kde žák upevňuje své postoje,  rozvíjí a posiluje 

svoji osobnost, získává  přehled, vytváří si vlastní názor  obhajuje ho, prezentuje své znalosti 

a zkušenosti na veřejnosti jsou:  

Školní časopis Kuličko – všechny okruhy MDV, OSV 

Besedy s pracovnicí Městské knihovny – dle zvoleného téma: MKV, etnika, multikultura, 

lidské vztahy, MDV , ENV, se zastupiteli města – VDO, OSV, ENV – dle zvoleného téma, 

s významnými představiteli našeho veřejného, kulturního a sportovního dění 
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Návštěvy výstav ve městě a blízkém okolí, divadelních představení v Brně a Zlíně, - OSV, 

VDO, Hvězdárny  v Brně – ENV, vztah člověka k životnímu prostředí. 

Projekty třídní, mezitřídní a školní – zaměřené každý rok na jiné téma dle aktuálnosti 

Školní akademie, sportovní  turnaje, vlastivědné zájezdy třídních kolektivů a další akce školy. 
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                                              4. Učební plán 
 

Masarykova základní škola Ždánice – Školní učební plán – I. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předměty 

 

1.roč, 

 

2.roč. 

 

3.roč. 

 

4.roč. 

 

5.roč. 

Z toho 

disponobilních 

 

Celkem 

Součet za 

oblast 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 

Český jazyk 8 9 8 8 7  

7 

40  

51 

(RUP-44) Cizí jazyk Anglický jazyk 

 

1 1 3 3 3 11 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 4 5 5 4 2 22 22 

(RUP-20) 

Informační a komunikační 

technologie 

Informatika 0 0 0 0 1 0 1 1 

(RUP-1) 

 

 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

 

2 2 2 0 0  

 

1 

 

 

13 

 

 

13 

(RUP-12) 
Člověk a jeho svět 0 0 0 3 4 

 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

 

1 1 1 1 1  

0 

 

12 

 

12 

(RUP-12) Výtvarná výchova 

 

2 1 1 1 2 

Člověk a zdraví 

 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 0 10 10 

(RUP-10) 

Člověk a svět práce 

 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 0 5 5 

(RUP-5) 

 

 

Volitelné předměty 

Čtení s poroz. / ZTV 0 1 0 0 0  

 

4 

 

 

4 

 

 

4 
Hrátky s čísly / ZTV 0 0 1 0 0 

Lit.dram.vých./ ZTV 0 0 0 1 0 

Jazyk.kom./Kol.sporty 0 0 0 0 1 

Celkem 21 22 24 25 26 14 118 118 
(RUP-118) 
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Masarykova základní škola Ždánice – Školní učební plán 

II. stupeň  
Vzdělávací oblast 

 

Vyučovací předmět 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Celkem / 

disponobilní 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 4 4 4,5 4 18 / 3 
(RUP – 15) 

 
Seminář z ČJ 0 0 0 0,5 

Mediální výchova 0 0 0 1 

Anglický jazyk 3 3 3 3 15 / 3 
(RUP – 12) Konverzace v AJ 0 1 1 1 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 4 4,5 4 17 / 2 
(RUP – 15) Praktika z M 0 0 0 0,5 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 1 0 0 0 1 
(RUP – 1) 

 

Člověk a společnost 

Dějepis 2 2 2 2 14 / 3 
(RUP – 11) Výchova 

 k občanství 

1 2 2 1 

 

 

 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 2 2  

27 / 6 
(RUP – 21) 

Chemie 0 0 2 2 

Přírodopis 2 2 1 2 

Zeměpis 2 2 2 1 

Globální výchova 0 0 0 1 

 

 

Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 0  

10 

(RUP – 10) 
Výtvarná výchova 1 1 1 0 

Výchova osobnosti 1 0 0 0 

Regionální výchova 0 1 0 0 

Společenská výchova 0 0 0 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 10 
(RUP – 10) Výchova ke zdraví 0 0 1 0 

Kolektivní sporty 1 0 0 0 

 

Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 0 1    

3 
(RUP – 3) 

Svět práce   1  

Úvod do techniky 

administrativy 

   1 

 

 

 

Disponibilní dotace 

Volitelné předměty 1 2 2 2  

 

7 
(RUP celkem: 24) 

Německý jazyk     

Sportovní aktivity     

Praktická domácnost     

Estetická výchova     

Technické činnosti     

Praktikum práce na 

počítači 

    

 28 30 32 32 122 
(RUP celkem: 122) 
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2. Poznámky k učebnímu plánu 

 
 

          Při  tvorbě školního  učebního plánu  jsme vycházeli ze zkušeností školy, zájmu rodičů 

a žáků, složení pedagogického sboru.  

Na prvním stupni  jsme proto  disponibilní hodiny využili především k posílení vzdělávací 

oblasti  jazykové, (7 hodin). S prvními anglickými slovíčky se u nás žáci seznamují již 

v prvním a druhém ročníku, kde výuka probíhá  jako samostatná vyučovací hodina, ale je i 

součástí téměř všech vyučovacích předmětů, hlavně však hudební a výtvarné výchovy. 

Předmět je podle dosažených  výsledků  i klasifikován, zaměřen je na rozvoj komunikačních 

schopností.  Klademe důraz na čtenářskou gramotnost, nabízíme  volitelný předmět čtení 

s porozuměním do druhého ročníku. V pátém ročníku si žáci mohou zvolit komunikaci v AJ., 

ve čtvrtém ročníku literárně dramatickou výchovu. Oblast matematika a její aplikace jsme 

posílili o 2 hodiny a zaměřili jsme se i na volitelný  předmět hrátky s čísly. Tělesná výchova 

je posílena o volitelný předmět zdravotní tělesná výchova. Volitelné předměty nabízíme již od 

druhého ročníku v celkové výši 4 hodiny týdně. 

Na druhém stupni   oblast jazykovou posilujeme o 6 hodin. Novým předmětem je mediální 

výchova  a konverzace v anglickém jazyce. 

Oblast matematika a její aplikace je posílena o 2 hodiny, novým předmětem jsou praktika 

z matematiky.  

Dlouhodobé úspěchy školy v olympiádách a soutěžích nás vedly k tomu, že jsme posílili 

oblast člověk a příroda  o 6 hodin. Novým vyučovacím předmětem je globální výchova. 

Z důvodu co nejlepšího rozvoje osobnosti žáka  jsme oblast člověk a společnost posílili o 3 

hodiny a oblast umění a kultura rozvinuli do pestřejší škály vyučovacích předmětů. Sedm 

hodin z disponibilní dotace jsme rozdělili mezi volitelné předměty. Od šestého ročníku 

nabízíme německý jazyk. Žákům, kteří nemají zájem o jazykové vzdělávání, pak další 

volitelné předměty  (viz. ŠUP). 
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              5.  Učební osnovy – I. stupeň 

 
1. Jazyk a jazyková komunikace  

 

                 Český jazyk a literatura 
 

V předmětu český jazyk a literatura si žáci osvojují ústní a písemné vyjadřování. Klíčovým 

úkolem komunikační a slohové výchovy je vést žáky k efektivní mezilidské komunikaci. 

V jazykové výchově vybavujeme žáky vědomostmi a dovednostmi , které potřebují ke 

spisovnému a srozumitelnému vyjadřování svých myšlenek. V literární výchově 

seznamujeme žáky se základními literárními díly ,  rozvíjíme u nich základní čtenářské 

návyky a rozvíjíme dovednost pracovat s literárním textem. Verbální i neverbální komunikaci 

rozvíjíme v rámci dramatické výchovy. 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to ,  

 

- abychom u žáků vytvořili pozitivní vztah k mateřskému jazyku, aby si uvědomili , že 

v jazyce se odráží historický a kulturní vývoj národa a že jazyk je nezbytným nástrojem 

celoživotního vzdělávání 

 

- aby žáci dokázali správně používat mateřský jazyk k vyjádření vlastních potřeb i prožitků a 

k vyjádření vlastních názorů, aby žáci pochopili a v praktickém životě uměli použít základní 

zásady mezilidské komunikace a aby se u žáků rozvíjela schopnost kultivovaného  

vystupování na veřejnosti 

 

- aby žáci získávali dovednost pracovat s různými texty a s jazykovými a literárními prameny, 

aby byli schopni samostatně  získávat informace z různých zdrojů, aby dokázali sdělit si své 

čtenářské zážitky a aby získali pozitivní vztah k literatuře 

 

- aby si žáci osvojili samostatnou práci , ale i schopnost spolupráce při řešení problémových 

situací, rozvíjíme u žáků emocionální a estetické vnímání 

 

Jako povinný předmět se vyučuje český jazyk  a literatura od 1. ročníku. V 1., 2., 3. ročníku je 

devítihodinová dotace. Ve 4. ročníku je dotace osmihodinová a v 5. ročníku sedmihodinová 

dotace. Poznatky z českého jazyka a literatury se prolínají téměř všemi vyučovacími předměty 

na 1. stupni ZŠ. Výuka českého jazyka se uskutečňuje převážně  ve třídách, které jsou 

vybaveny audiotechnikou a obrazovými materiály. Některé vyučovací hodiny se uskutečňují 

v počítačové učebně, na školním hřišti, v tělocvičně, či v přírodě. Součástí výuky jsou i 

pravidelné besedy v knihovně, kde se žáci seznamují s životem a tvorbou našich i 

zahraničních spisovatelů.Často navštěvujeme i filmová a divadelní představení. 

 

Osobnost žáka rozvíjíme vhodným zařazením průřezových témat. K tomu je vedeme 

takovými metodami práce, kde si žáci všechny tyto skutečnosti plně uvědomují -komunikace , 

sebepoznání a sebepojetí, kooperace a týmová práce, schopnost vcítění  se do druhých , 

kreativita, řešení problémů, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění (OSV), 

porozumění soc. a kult. odlišnostem mezi národy (Globální výchova), lidské vztahy, tolerance 

k odlišným zájmům, názorům a schopnostem druhých (Multikulturní výchova), rozvoj 

komunikačních schopností při veřejném vystupování, argumentace, stylizace psaného a 

mluveného textu, práce s médii (Mediální výchova). 
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Kriteria školních výstupů jsou rozpracovány  k jednotlivým tématům učiva českého jazyka a 

literatury a sestaveny podle výstupů RVP ZV tak, aby je žáci mohli dle svých schopností a 

dovedností během docházky do naší školy naplnit. 
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Jazykové vyučování pro 1.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− sluchově rozlišuje hlásky, slabiky, slova a 

věty 

− vyslovuje správně hlásky, slabiky, 

jednoduchá slova a krátké věty 

− skládá hlásky do  slabiky , slabiky do 

slov a slova do vět 

 

 

 

 

 

 

 

− poznává, přečte a napíše jednotlivá 

písmena abecedy 

− odliší dlouhé a krátké samohlásky 

− rozliší písmena - malá, velká ; psací , 

tiskací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hláska, slabika, slovo, věta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abeceda -  malá, velká, tiskací a psací 

písmena 

 

M - řešení slovních úloh 

Prv - jsem školák 

HV - pěvecký a mluvený projev, správné 

dýchání 

TV- komunikace v TV 

OSV -  mezilidské vzahy, komunikace 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  

 

 

 

 

PČ -  práce s modelovací hmotou 

VV -  hra s linií a barvou 

TV  - pohybové hry 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení 
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Jazykové vyučování pro 1.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− rozlišuje základní interpunkční znaménka 

− v ústním projevu užívá všechny druhy vět 

 

 

 

 

 

 

 

 

− čte s porozuměním slova a jednoduché 

věty 

− při četbě slabik a slov správně dýchá 

 

 

 

 

 

 

− srozumitelně se vyjadřuje 

− dovede souvisle ve větách  sdělit svoje 

pocity a přání 

− rozumí jednoduchým mluveným 

pokynům a dodržuje základní pravidla 

komunikace 

Interpunkční  znaménka : tečka, otazník, 

čárka, středník, dvojtečka, vykřičník, pomlčka 

a uvozovky. 

 

 

 

 

 

 

 

Čtení - hlasité a tiché 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátké mluvené projevy - prosba, poděkování, 

omluva, blahopřání 

 

PČ - práce s papírem a kartonem 

VV- lepení a vystříhávání tvarů 

HV – jednoduchá hudební improvizace 

 

OSV -  řešení problémů a rozhodovací 

dovdnosti 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  

 

M - řešení slovních úloh 

Prv - hygiena a zdraví , lidská postava 

HV – rytmizace a melodizace, dech. a hlas. 

cvičení 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  

 

Prv - orientace v čase, chování 

VV - ilustrace pohádky, loutka, maňásek 

HV – pěvecký a mluvní projev 

OSV - mezilidské vztahy, kooperace 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - vnímání mediálního sdělení a jeho 

stavba 



 25 

Jazykové vyučování pro 2.ročník ZŠ - tabulka 1 

Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− sluchově rozlišuje hlásky, slabiky, slova a 

věty 

− určuje ústně počet slabik a vytváří 

slabiky 

− rozezná slova významem souřadná, 

nadřazená a podřazená 

− ze slov tvoří smysluplné věty a v textu 

rozliší druh vět podle postoje mluvčího a 

správně je zapíše 

 

 

 

 

− člení slova na hlásky 

− píše a odůvodňuje správně i/y po 

měkkých a tvrdých souhláskách 

− odlišuje krátké a dlouhé samohlásky a 

správně je píše 

− správně  píše slova se slabikami dě, tě, 

ně, bě, pě, vě 

− správně odlišuje  a  píše znělé a neznělé 

souhlásky na konci a uvnitř slov 

− rozlišuje písmo psací a tiskací 

− v textu  rozliší podstatná jm. a slovesa , 

obecná a vlastní jména 

 

Věta - slovo - rozlišení slov ve větě, slovní 

význam, zápis vět, pořádek vět v textu a druhy 

vět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka o slově a pravopis 

  - slabika – hláska - písmeno 

 - pravopis i/y po měkkých a tvrdých 

souhláskách,  pravopis skupin  dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě, pravopis souhlásek na konci a 

uvnitř slov 

- slovní druhy 

- vlastní jména 

 

 

M - slovní úlohy s přir. čísly od 0 – 100 

Prv - lidé kolem nás 

HV - hlasová cvičení , vokální hry 

TV - základní organ. pokyny 

OSV -  hodnoty, postoje, kreativita 

MKV -, lidské vztahy, multikulturalita 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

M - násob.a děl. přir. čísel v oboru násobilek 

do 100 

Prv - rodina a příbuzenské vztahy 

PČ - práce s papírem a kartonem 

HV – hlasová a vokální cvičení 

OSV – řešení problémů, rozhodovací 

dovednosti 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy, 

multikulturalita 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  

EGS - Evropa a svět nás zajímá 
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Jazykové vyučování pro 2.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− poznává, přečte , vyjmenuje a napíše 

jednotlivá písmena abecedy 

− odliší a správně pojmenuje  dlouhé a 

krátké samohlásky 

− rozliší a správně přečte - malá, velká ; 

psací a  tiskací písmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v ústním i písemném projevu spojuje správně 

slova do vět  

z vět vytváří jednoduchá souvětí, používá 

k tomu vhodné spojovací výrazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abeceda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvětí a věta jednoduchá 

 

M - popis geom. útvarů 

PČ - práce s textilem 

VV - výtvarné vyjádření tvarů 

HV – dynamické značky 

OSV -  rozvoj schopnosti poznávání 

MKV – kulturní diference, lidské vztahy 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

 

 

 

M - řešení slovních úloh 

Prv - fáze života 

HV - lidová a umělá píseň 

TV – komunikace v TV 

OSV - komunikace, mezilidské vztahy, 

praktická etika 

MKV - kulturní diference  

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  

EGS - Evropa a svět nás zajímá 
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Jazykové vyučování pro 3.ročník ZŠ  
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− rozezná a v textu vyhledá opozita, slova 

významem nadřazená, podřazená ,  

souřadná a slova příbuzná 

− slova vyslovuje se správným přízvukem 

− vyjmenuje a objasní význam slov 

vyjmenovaných 

− píše a odůvodňuje správně i/y po 

měkkých, tvrdých  a obojetných 

souhláskách 

− seřadí slova podle abecedy 

 

 

− v mluveném projevu užívá správné 

gramatické tvary pod. jmen, přídavných 

jmen a sloves 

− rozhodne, zda se jedná o vlastní jm. a 

správně ho napíše  

− slova roztřídí podle slovních druhů 

 

 

 

 

− spojuje věty vhodnými spojovacími 

výrazy do jednoduchých souvětí 

−  ve větě vyznačí základní skladební 

dvojici 

− zapíše vzorec souvětí  

 

Nauka o slově a pravopis 

− význam slov 

− slabika, hláska a písmeno 

− slovní přízvuk 

− psaní i, í a y, ý po písmenech označujících 

obojetné souhlásky uvnitř slov 

− abeceda 

 

 

 

 

Tvarosloví 

− podstatná jm. , jejich číslo , rod a pád 

− vlastní jm. 

− slovesa, slovesná osoba, číslo a čas 

− časování sloves v čase přít. ,bud. a min. 

− slovní druhy 

 

 

Skladba 

− o promluvách a jejich stavbě 

− stavba souvětí 

− stavba věty jednoduché 

 

 

M – řešení slovních úloh 

Prv – místo, kde žijeme 

HV – pěvecký a mluvní projev 

AJ – slovní zásoba k jednotlivým tématům 

OSV -  řešení problémů  

MKV lidské vztahy 

MDV - kritické čtení   

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

 

M – násob. a děl.v ob. a mimo obor násobilek 

Prv – pracovní činnosti lidí 

VV – pozorování a zobrazení činností lidí 

AJ – základní pravidla komunikace 

OSV -  rozvoj schop. poznávání,kooperace 

MKV - kult. diference , lidské vztahy 

MDV - kritické čtení   

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

Prv – lidé kolem nás 

AJ – slovosled v anglické větě 

OSV – mezilid. vztahy a komunikace 

MKV – lidské vztahy 

MDV – stavba mediálního sdělení 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 
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Jazykové vyučování pro 4.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− rozezná a v textu vyhledá slova 

jednoznačná, mnohoznačná, spisovná , 

nespisovná a citově zabarvená 

− ve slově označí  předponu, kořen a 

příponu 

− odůvodňuje a správně napíše předpony , 

přípony a  i/y po obojetných souhláskách 

 

 

− v mluveném i písemném  projevu užívá 

správné gramatické tvary pod. jmen, 

přídavných jmen a sloves 

− z textu vybere jednotlivé slovní druhy 

−   vysvětlí a správně napíše koncovky 

podstatných jmen 

− z textu vybere a rozliší infinitiv, 

jednoduchý a složený slovesný tvar 

 

 

 

−  ve větě jednoduché vyhledá a označí 

podmět a přísudek 

− správně doplňuje a odůvodňuje i/y 

v koncovkách příčestí minulého  

− rozliší  přímou řeč od věty uvozovací a 

správně je napíše 

Nauka o slově a pravopis 

− význam slov 

− stavba slova 

− předpony  a  předložky 

− psaní i, í a y, ý po písmenech označujících 

obojetné souhlásky uvnitř slova 

 

 

 Tvarosloví 

− slovní druhy 

− -podstatná jména 

− skloňování pod. jm. rodu středního 

− skloňování pod. jm. rodu ženského 

− skloňování pod. jm. rodu muž. 

− slovesa 

− časování sloves 

− slovesný způsob  

 

 

  Skladba 

− stavba věty jednoduché a souvětí 

− shoda přísudku s podmětem 

− řeč přímá a nepřímá 

 

M – slovní úloh v oboru do 1 000 000 

AJ – slovní zásoba k probr. témat. okruhům 

HV – hlasová a dechová cvičení  

OSV -  rozhodovací dovednosti 

MKV - lid.vztahy¨ 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  

 

Př – živá a neživá příroda 

Vl – náš domov a prostředí domova 

AJ – slovní zásoba k probr. témat. okruhům 

OSV -  řešení problémů 

MKV - kult.diference , lid.vztahy 

MDV - kritické čtení   

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

 

M – slovní úloh v oboru do 1 000 000 

Př – vliv člověka na přír. společ. 

TV – pokyny a popisy činností 

AJ – monology a dialogy 

OSV – komunikace   

MKV – lidské vztahy 

MDV – stavba mediálního sdělení 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 
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Jazykové vyučování pro 5.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vytvoří si kladný vztah k mateř. jazyku 

 

 

 

-využije doposud získaných vědomostí 

-aplikuje pravidla 

-ovládá zákl. pravopis. jevy 

 

-určí kořen slova,příponu,předponu a 

koncovku 

-tvoří slova příbuzná 

-uvědomí si významové souvislosti 

-seznámí se ze zákl. pravidly pravopisu 

předpon a přípon a postupně se je naučí 

aplikovat 

 

-rozpozná především ohebné slovní druhy 

-určí jmenné kategorie 

-rozliší druhy příd. jmen a zájmen v základ. 

tvarech 

- skloňuje základ. číslovky 

-časuje slovesa a tvoří tvary rozkaz. a podmiň. 

způsobu 

 

-vyhledá a označí ZSD 

- rozliší VJ od souvětí 

 

Národní jazyk 

 

 

 

Opakování učiva ze 4. roč. 

 

 

 

Stavba slova a pravopis 

 

 

 

 

 

 

 

Tvarosloví 

 

 

 

 

 

 

 

Skladba 

 

Vlastivěda - národní buditelé 

VDO –občan, společnost, stát 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastivěda - zeměpisné názvy 

 

 

 

 

 

 

OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a 

poznávání 

MDV-kritické čtení 
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Psaní pro 1.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− správně sedí u psaní a drží správně psací 

nástroj 

− předvede cviky určené k uvolňování ruky 

− prostřednictvím kresebných cviků rozvíjí  

své psací dovednosti 

 

 

 

 

 

− píše velká  a malá písmena abecedy a 

číslice 

− píše, opíše i přepíše správně písmena, 

slabiky a jednotlivá slova 

− s pomocí vzoru rozpozná chybný zápis 

písmene 

 

 

 

 

− tvoří věty a zapisuje je 

− správně napíše velká písmena na začátku 

vět a ve vlastních jménech 

− vybere a napíše správné interpunkční 

znaménko na konci věty 

 

Příprava na psaní , základní hygienické 

návyky a kresebné cviky velkých tvarů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaní jednotlivých písmen a číslic 

− pomocná liniatura 

− tvar písma  

− správné pořadí písmen, 

− opis a přepis písmen , slabik a slov 

 

 

 

 

 

Tvoření vět a jejich zápis 

− psaní velkých počátečních písmen 

− znaménka na konci věty 

 

Prv – lidé kolem nás 

VV - hra s linii 

PČ – práce s papírem a kartonem 

OSV – rozvoj schopnosti poznáváním 

MKV - kulturní diference, lidské vztahy 

MEDV -stavba med. sdělení  

 

 

 

 

Prv – Lidé a čas 

M – Čísla 0 – 20, VV –Hra s linií  

OSV -  řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

MEDV - vnímání a stavba mediálního sdělení 

 

 

 

 

 

M – slovní úlohy 

HV – lidová píseň 

VV – hra  s linií 

OSV -  rozhodovací dovednosti 

MKV - lidské vztahy 

MEDV stavba mediálního sdělení  
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Psaní pro 2.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− správně sedí u psaní, drží psací nástroj a 

má správný sklon papíru 

− napíše správně písmena a slova  

− spojuje písmena a slabiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis 

slov a vět 

− umístí správně diakritická znaménka 

− píše věcně i formálně správně jednoduché 

věty 

Opakování písmen z 1. ročníku a nácvik 

psaní dalších písmen  

− velká tiskací písmena 

− správné spojov. písmen 

− správné tvary , sklon a velikost  písma 

− správné rozestupy mezi písmeny a  slovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis a přepis jednoduchých textů 

− úprava písemnosti 

− čitelnost, úhlednost a úprava textu 

− diakritická znaménka 

 

Prv – Lidé kolem nás 

VV – Pozorování tvarů různých předmětů 

HV – Grafický záznam hudby 

OSV -  rozvoj schopností  poznávání 

MKV – kulturní diference 

MEDV - stavba mediálního sdělení  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv - Pracovní činnosti lidí,povolání 

VV – Hra s linií a barvou 

HV - Lidová a umělá píseň 

OSV -  rozvoj schopností  poznávání 

MKV – lidské vztahy  

MEDV- stavba mediálního  sdělení 
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Psaní pro 3.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− zvládá základní hygienické návyky 

spojené se  psaním 

− píše již rychlejším tempem správné tvary 

písmen a číslic 

− správně spojuje písmena i slabiky  

− kontroluje vlastní písemný projev 

 

 

 

 

 

 

 

− píše, opíše i přepíše věcně i formálně 

správně jednoduchá sdělení 

− rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis 

slov a vět 

− vybere a správně umístí diakritická 

znaménka 

 

Opakování tvarů písmen 

− psaní číslic, letopočtů a tisk.  písmen 

− automatizace, kontrola   a úprava vlastního 

projevu 

− zvyšování rychlosti psaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisy a přepisy vět 

−  krátký dopis, adresa   

−  pozvánka 

−  římské číslice 

 

 

Prv – místo, kde žijeme 

AJ – gramatika a slovní zásoba 

VV – Práce s linií 

M – čísla a početní operace 

OSV -  rozvoj schopností  poznávání a 

kreativita 

MDV - stavba mediálního sdělení  

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

 

 

Prv – pracovní činnost lidí, domov, denní 

režim 

M – čísla a početní operace, jednotky 

AJ – množné číslo, číslovky 

HV – grafický záznam hudby 

OSV -  rozvoj schopností  poznávání 

MEDV - vnímání mediálního sdělení 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 
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Psaní pro 4.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- zápisy z učebnic, výpisy údajů ze 

slovníku a encyklopedií 

- psaní pohlednic a pozvánek 

- popis činnosti 

- vyplňování tiskopisů a složenek 

- psaní adresy, blahopřání a dopisů 

- velká tiskací písmena, správné tvary 

písma při respektování osobního 

rukopisu, úprava napsaného textu 

 

Zápisy z učebnic 

 - výpisy údajů z encyklopedií a slovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaní  

pohlednic  

pozvánek 

vyplňování tiskopisů a složenek 

psaní adresy , blahopřání a dopisů 

velká tiskací písmena  

 

Př. – živá a neživá příroda 

Vl. – česká republika 

M – číselné operace 

AJ – slovní zásoba a gramatika 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti 

HV  - grafický záznam hudby 

OSV -  rozvoj schopností  poznávání, řešení 

problémů a rozhodovací dovednosti, praktická 

etika 

MEDV –  stavba mediálního sdělení  

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

Prv – Česká republika 

M - Číslice 

AJ – slovní zásoba a číslovky 

VV - výtvarné vyjádření skutečnosti 

PČ – práce s textiliemi 

HV - grafický záznam hudby 

 

OSV -  rozvoj schopností  poznávání, 

kreativita, komunikace, řešení problémů 

MEDV - vnímání mediálního sdělení 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 
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Čtení a  literární výchova pro 1.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− rozliší z poslechu danou hlásku 

− vyslovuje podle učitele správně 

jednotlivé hlásky 

− při vyslovování hlásek správně dýchá   

 

 

 

− z  jednotlivých hlásek skládá slabiky 

− plynule spojuje otevřené slabiky do slov 

− správně  vyslovuje slova se zavřenou 

slabikou na konci  

− při čtení slabik správně intonuje a dýchá 

 

 

− správně uspořádá slova do vět 

− při čtení jednoduchých vět správně 

intonuje a dýchá 

− vlastními slovy vyjádří obsah přečtených 

vět 

 

 

− čte a přednáší  rytmicky správně 

jednoduché básně 

− předvede  jednoduché  dialogy 

při recitaci a dramatizaci mluví spisovně,ve 

vhodném frázování a tempu   

Rozvoj fonematického sluchu 

(prostřednictvím her) 

 

 

 

 

 

Poznávání jednotlivých písmenek a hlásek              

a skládání všech druhů slabik 

 

 

 

 

 

 

Hlasité čtení jednoduchých vět  

 

 

 

 

 

 

Recitace, dramatizace 

 

Prv – soužití a chování lidí 

HV – rytmizace a melodizace 

OSV -  rozvoj schopností poznávání 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - krit. čt. a vnímání med.sdělení 

 

 

HV – pěvecký a mluvní projev 

VV – modelování, malba a kresba písmen 

OSV -  komunikace, kooperace a řešení 

problémů 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - krit. čt. a vnímání med.sdělení, stavba 

med. sdělení  

 

M – rozbor jednoduchých slov. úloh 

Prv – jsem školák 

HV – texty lid. písní 

MDV - krit. čt. a vnímání med.sdělení, 

interpret. vztahu med. sdělení a reality, stavba 

med. sdělení  

 

Prv –  lidé kolem nás 

HV –  rytmizace, melodizace a správné 

dýchání 

VV –  zobrazení vlastních prožitků 

TV -   rytmické cvičení 

MDV -interpret. vztahu med. sdělení a reality, 

stavba med. sdělení 
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Čtení a  literární výchova pro 2.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− správně vyslovuje slova a věty 

− při čtení jednoduchých textů správně 

intonuje a dýchá 

− po přípravě odpovídá na otázky  týkající 

se obsahu textu 

 

 

 

 

 

− na základě hlasitého čtení vyjádří 

vlastními slovy obsah přečteného textu 

− seřadí obrázky podle obsahu přečteného 

textu 

− vyhledá v textu  klíčová slova a vysvětlí 

význam jednoduchých  slov 

− seřadí rozstříhané části textu a vytvoří  

původní text 

 

 

- na základě tichého čtení jednoduchého 

textu  vyjádří obsah přečteného textu 

- vyhledá a vyznačí v textu  zadaná slova 

- vyjádří vlastní pocity z četby knihy              

nebo časopisu 

 

 

 

Plynulé čtení jednoduchých textů  - práce s 

textem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtení s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počátky tichého čtení ( vedení k individuální 

četbě) 

 

Prv – rodina a příbuzenské vztahy 

M – čísla od 0 – 100 

VV – ilustrace v knihách 

PČ – loutky a maňásci 

HV – správné dýchání 

OSV -  rozvoj schopností poznávání 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - krit. čt. a vnímání med.sdělení 

 

 

M – slov. úlohy  

Prv – hygiena a zdraví, živá příroda 

VV – ilustrace k textu 

HV – hlasová cvičení, vokální hry 

OSV sebepojetí a sebeorganizace 

MDV - krit. čt. a vnímání med.sdělení, 

interpret. vztahu med. sdělení a reality, stavba 

med. sdělení  

 

 

 

M – čtení  zadání matematických  příkladů 

Prv – získávání nových poznatků 

VV – ilustrace v knize 

HV – poslech nahrávek 

Prv – četba encyklopedií 

OSV -  sebepoznání a sebepojetí 

MKV - kulturní diference  
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Čtení a  literární výchova pro 3.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− při hlasité čtení správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči 

− pečlivě vyslovuje a opravuje svou 

nesprávnou výslovnost 

− odpovídá na otázky týkající se obsahu 

textu 

 

 

 

 

− na základě vlastních zážitků z četby tvoří 

krátký mluvený projev 

− volí vhodné verbální i nonverbální 

prostředky řeči v běžných životních 

situacích 

− objasní rozdíl mezi poezií a  prózou  

− na základě  vlastní četby rozvíjí své 

poznatky o přírodě, současném a 

minulém světě, ... 

 

− na základě tichého čtení vyjádří obsah 

přečteného textu a vlastní pocity z textu 

− podle pokynů učitele a podle svých 

schopností tvoří vlastní literární text 

− vyhledá a vyznačí v textu  podstatné 

informace 

− diskutuje o přečtených knihách, 

shlédnutých filmech a divad. 

představeních 

Zdokonalování plynulého čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četba jako zdroj zážitků a poznatků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora zájmu o individuální četbu (besedy o 

knihách , divadelních hrách a filmech) 

 

M – zadání slov. úloh 

Prv –domov, obec, krajina 

AJ – četba a překlad textu 

HV – dýchání a intonace 

OSV -  rozvoj schopností poznávání 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - krit. čt. a vnímání med.sdělení, 

interpret. vztahu med. sdělení a reality, stavba 

med. sdělení  

 

M – teoretické znalosti 

Prv –prac. činnosti lidí, živá a neživá příroda 

AJ – slovní zásoba, texty  

OSV- řešení problémů, rozhod. dovednosti 

MDV - krit. čt. a vnímání med.sdělení , stavba 

med. sdělení, vním. autora med. sdělení 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

 

Prv – encyklopedie 

AJ – seznámení se s angl. literaturou 

HV – knihy o hud. skladatelích 

TV – pravidla jednotlivých disciplin 

OSV -  rozvoj sebepoznání a sebepojetí 

MDV - krit. čt. a vnímání med.sdělení, vním. 

autora med. sdělení 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 
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Čtení a  literární výchova pro 4.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− při hlasitém čtení správně dýchá  

− ovládá různé způsoby intonace, frázování 

i tempa řeči  

− pečlivě vyslovuje a opravuje svou 

nesprávnou výslovnost 

− odpovídá na otázky týkající se 

podrobností z  obsahu textu 

 

− na základě vlastních zážitků z četby tvoří 

krátký mluvený projev , ve kterém 

používá správnou spisovnou výslovnost 

− volí vhodné verbální i nonverbální 

prostředky řeči v běžných životních 

situacích 

− objasní rozdíl mezi poezií a  prózou  

− na základě  vlastní četby rozvíjí své 

poznatky o přírodě, současném a 

minulém světě, ... 

 

 

 

− na základě tichého čtení vyjádří obsah 

přečteného textu a vlastní pocity 

z přečteného textu 

− podle vlastní kreativity tvoří nový 

literární text 

− diskutuje o přečtených knihách, 

shlédnutých filmech a divad. 

představeních 

Rozvoj  techniky čtení (hlasité i tiché čtení 

s porozuměním) 

 

 

 

 

 

 

 

Tvořivá práce s literárním textem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora zájmu o individuální četbu (zápis ve 

čtenářském deníku, besedy o knihách, filmech 

a divadelních představeních) 

  

M – sl. úlohy do 1 000 000 

Př– rozmanitost přírody 

Vl –náš domov 

AJ – konverzační témata 

OSV – rozvoj schopností poznávání 

MKV - kult. diference, lidské vzt.,etn. původ 

MDV-krit. čten., a vnímání med. sděl., stavba 

med. sděl., vním. autora m.s. 

 

Př – vědomostní kvízy  

Vl – hledání informací v literatuře 

AJ – vyhledávání nové slov. zásoby v textu 

PČ – výroba loutek a maňásků 

TV – pohyb. vyjádření děje 

HV – hudební doprovod, improvizace 

OSV -  sebepoznání a sebepojetí, kreativita 

MKV - kult. diference , lidské vztahy,etnický 

původ 

MDV- fung. a vliv médií ve společ., vním. 

autora m.s. 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

Př – encyklopedie 

Vl – encyklopedie 

VV – kreat. výtv. doplnění záznamu ve čt. d. 

OSV -  řešení problémů a kreativita 

MKV - kult. diference  

MDV-krit. čten., vnímání  a stavba med. 

sdělení 
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Čtení a literární výchova pro 5.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-odliší ukázky prózy a poezie 

-porozumí čtenému textu 

-reprodukuje text kratšího rozsahu 

-vyjadří své dojmy z četby 

-recituje zpaměti text přiměřeného rozsahu 

- dramatizuje 

 

Učivo nebude členěno do jednotlivých 

tématických celků,učitel si stanoví konkrétní 

postup výběru témat,pořadí textů,děl a autorů. 

OSV-sociální rozvoj-poznávání lidí,mezilidské 

vztahy,komunikace 

VEG-jsme Evropané 

MKV-multikulturalita 

ENV-základní podmínky života,vztah člověka a 

prostředí 

MDV-kritické čtení 

-vnímání autora med.sdělení 
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Komunikační a slohová výchova pro 2.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− v krátkých mluvených projevech správně 

dýchá  

− vypravuje krátký příběh podle obrázkové 

osnovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− naslouchá a sám čte krátké pohádky 

− převypráví pohádku 

− seřazuje obrázky z pohádek podle dějové 

posloupnosti 

 

 

 

 

Vyprávění podle obrázkové osnovy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádka  

M – rozbor slov. úlohy 

Prv – lidé kolem nás 

VV – malba obrázkové osnovy 

HV – hudební vyjádření děje 

TV – rytmické cvičení 

OSV -  rozvoj schopností poznání a 

sebepoznání 

MKV - kult.diference , lid.vztahy, 

multikulturalita 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  

 

 

 

PČ – práce s papírem, kartonem a textilem 

VV – kresba  pohádky 

HV – písně z pohádek 

TV – pohybové hry 

OSV -  mezilidské vztahy, komunikace, 

kooperace 

MKV - kult.diference , lid.vztahy, 

multikulturalita 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  
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Komunikační a slohová výchova pro 2.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− pečlivě vyslovuje 

− vlastními slovy vyjádří omluvu, 

poděkování, žádost 

− slušně zdraví a oslovuje dospělé osoby 

 

 

 

 

 

 

 

− vlastními slovy jednoduše popíše 

předmět, osobu, zvíře a děj 

− správně dýchá a volí si vhodné tempo 

řeči 

− píše správné tvary písmen a číslic 

Jednoduché formy společenského styku 

( pozdrav, oslovení,omluva, poděk., žádost)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis  (předmětu, zvířete, osoby a děje) 

 

Prv – rodina 

VV – práce dekorativní a prostorové 

TV – komunikace v TV 

OSV – mezili. vztahy, komunikace, prakt. 

etika 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - interpret. vztahu med. sdělení a reality, 

stavba med. sdělení, vním. autora med. sdělení 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

Prv – člověk a jeho zdraví, bezpečné chování 

VV – popis objektu, prac. postupu, materiálu 

PČ   - popis pracovního postupu 

HV – Orfeovy hudební nástroje 

TV – organizace při TV 

OSV – řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV -. vztah med. sdělení a reality, stavba 

med. sdělení, vním. autora med. sdělení 
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Komunikační a slohová výchova pro 3.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− čte plynule s porozuměním přiměřeně 

náročný text 

− píše správně jednoduchá sdělení 

− napíše osnovu a nadpis textu 

− dodržuje základní pravidla komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

− seřadí obrázky a vypravuje podle 

obrázkové osnovy 

− vybírá vhodné verbální i nonverbální 

prostředky  řeči 

− vytvoří osnovu a vymyslí nadpis  

vyprávění  

− při vyprávění vlastního zážitku pečlivě 

vyslovuje 

 

Jednoduché formy společenského styku  

− práce s textem  

− verbální a neverbální způsoby komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyprávění podle obrázkové osnovy 

− vypr.  vlast. zážitku podle osnovy 

 

M – komunikace při řešení skup. Práce 

Prv – čas a orientace v čase 

PČ – práce s papírem a kartonem 

VV – dekor 

HV – texty písní 

OSV -  mezilidské vztahy, komunikace, prakt. 

etika 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - krit. čt. a vnímání med.sdělení, stavba 

med. sdělení, vním. autora med. sdělení 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

M, Prv, PČ, VV, HV 

OSV – komunikace, kooperace 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - krit. čt.  a stavba med. sdělení 
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Komunikační a slohová výchova pro 3.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− ústně i písemně popíše předmět, rostlinu i 

pracovní postup  

− správně dýchá a volí si vhodné tempo 

řeči 

− obhájí správnost vlastního písemného 

projevu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− plynule a s porozuměním čte pohádky 

- převypráví a zdramatizuje pohádku 

- napíše osnovu pohádky a vymyslí její 

název 

- komentuje vlastnosti pohádkových 

bytostí 

 

 

 

Popis (prac. postupu, předmětu, rostliny) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pohádka (naslouchání, četba, vyprávění, 

dramatizace) 

 

Prv – náš domov 

PČ – popis prac. postupu 

VV – kresba a malba objektu 

HV – hudební nástroje 

TV – popis provedení cviku 

OSV -  řešní problémů, hodnoty a postoje 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - interpret. vztahu med. sdělení a reality, 

stavba med. sdělení 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

 

 

 

PČ – práce s papírem, kartonem a textilem 

VV – kresba  pohádky 

HV – písně z pohádek 

TV – pohybové hry 

OSV -  mezilidské vztahy, komunikace, 

kooperace 

MKV - kult.diference , lid.vztahy, 

multikulturalita 

MDV - kritické čtení  a vnímání mediálních  

sdělení  
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Komunikační a slohová výchova pro 4.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

− čte s porozuměním přiměřeně náročné 

texty 

− sestaví osnovu vyprávění a podle ní 

vytváří krátký mluv. nebo písem. projev 

− vypráví  příběh na volné téma 

 

 

 

 

− ústně i písemně popíše předměty, rostliny 

i zvířata 

− správně dýchá a volí si vhodné tempo 

řeči 

− obhájí správnost vlastního písemného 

projevu 

− užívá výstižná, spisovná a cit. zabarvená 

slova 

 

 

 

− sestaví pozvánku  

− vede správně telefonický rozhovor, 

zanechá vzkaz na záznamníku 

− vypráví  pohádky podle vlastní fantazie 

− sestaví telegram, inzerát, dopis a adresu 

 

Vyprávění 

− vlastního zážitku  

− členění a orientace v textu 

− rozvoj vyjadřovacích schopností 

 

 

 

 

 

Popis ( školní tašky, poštov. známky,rostliny,  

zvířete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduché formy společenského styku 

(pozvánka , telefonický rozhovor  

pohádka , telegram, inzerát a reklama, 

dopis , adresa ) 

Př – živá a neživá příroda 

Vl – náš domov 

AJ – základ. pravidla  výslov. a komunikace 

OSV -  rozvoj schop. sebepoznání, kreativita 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - krit. čt. a stavba med. sdělení 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

Př – vliv člověka na přírod. společ. 

PČ – práce s textilem 

VV – malba a kresba popisovaného předmětu 

AJ – témat. celek - škola 

OSV -  rozvoj poznávacích schopností, 

kreativita 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - krit. čt. a stavba med. sdělení¨ 

 

 

 

Př – zajímavá památná místa 

PČ – práce s papírem a kartonem 

HV – pozvánka na koncert 

OSV -  mezilidské vztahy, komunikace 

MKV - kulturní diference , lidské vztahy 

MDV - krit. čt. a vnímání med.sdělení 
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Komunikační a slohová výchova pro 5.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-dokáže výstižně formulovat a vyjadřovat své 

myšlenky 

- využije přímou řeč a sestaví heslovitou 

osnovu 

 

 

-vystihne důležité myšlenky v textu 

- reprodukuje krátký text 

-rozpozná podstatné informace 

 

 

 

-na základě svých schopností zpracuje krátký 

komiksový příběh 

 

 

-zvolí vhodné jazyk. prostředky 

-nahradí nevhodná stylistická vyjádření 

Jednoduché slohové útvary 

 

 

 

 

 

Výpisky 

 

 

 

 

 

Komiks 

 

 

 

Popis 

MDV-kritické čtení a vnímání medial. sdělení 

OSV -sebepoznání 

 

 

 

 

Vl,Př-využití odborných textů 

 

 

 

 

VV-kresba 

OSV -sociální rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

PČ-pracovní postup, Př,Vl- typy krajiny 

ENV-životní prostředí,vztah člověka 
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Anglický jazyk 
 

       Výuka cizím jazykům na ZŠ vytváří předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné 

komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa, připravuje je k praktickému užívání jazyka, 

k objevování a chápání skutečností, které se nacházejí mimo oblast zkušeností 

zprostředkovaných mateřským jazykem. 

 

Ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ se zaměřujeme především na to, 

 

- abychom u žáků probudili zájem o studium anglického jazyka a vytvářeli u nich    

   pozitivní vztah k tomuto předmětu 

 

- aby si žáci osvojili zvukovou podobu anglického jazyka a zvládali vztahy mezi jeho   

   zvukovou a grafickou stránkou, aby si osvojili základy řečových dovedností a seznámili  

   se s některými typickými jevy života a kultury v anglicky mluvících zemí(např. oslava  

   vánočních svátků) 

 

- aby žáci získávali dovednost jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích  

   každodenního života 

 

-  aby dovednost porozumět a ústně se vyjadřovat byla nadřazena dovednosti číst a     

    písemně procvičovat jazykové jevy 

 

-  aby si žáci osvojovali mluvnické učivo přímo v reálné situaci, aby jejich slovní zásoba  

    byla volena na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku 

 

-  aby výuka anglického jazyka byla propojena nejen s mateřským jazykem, ale i  

   s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou ( hraní rolí), aby žáci  

   získávali  poznatky a informace formou pozorování, poslechem, tvořivou činností a  

   hrou, využíváme nahrávek, říkanek, básniček 

 

-  aby si žáci zkusili pracovat samostatně i v týmu, uměli přijímat zodpovědnost za    

    kolektivní práci a uměli obhájit své vlastní názory. Vedeme žáky k vyjádření potřeb a  

    prožitků, k zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, k vnímání názorů a  

    argumentů druhých, k získání sebedůvěry při vystupování před třídou a k nutnosti za  

    své jednání nést zodpovědnost. 

 

 

Předmět anglický jazyk je zařazen mezi předměty povinné. S výukou anglického jazyka na  

1.stupni začínáme již v prvním ročníku, kde si děti osvojují slovní zásobu pouze verbálně. 

Proto v prvním ročníku není přesně vymezená jedna celá vyučovací hodina AJ, ale jazyk je 

zařazován dle příprav učitele do všech vyučovacích předmětů, hlavně pak výchovných. 

V rozvrhu ve druhém ročníku je  jedna   vyučovací hodina, zaměřená na komunikaci  a 

rozvinutí  slovní zásoby hravou formou. V následujících ročnících je AJ tři vyučovací hodiny 

týdně.  

Při větším počtu žáků  probíhá výuka v dělené třídě. Třídy jsou vybaveny audiotechnikou a 

obrazovým materiálem. Některé hodiny jsou vyučovány v počítačové učebně. 

Osobnost žáka rozvíjíme vhodným zařazením průřezových témat.Prostřednictvím nich jsou 

žáci vedeni k cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, k dovednosti 

zapamatování,k poznávání sebe i druhých, ke komunikaci,kreativitě ( Osobnostní a sociální 
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výchova), k rozvoji disciplinovanosti a ohleduplnosti ( Výchova demokratického občana), 

k poznání života dětí, zvyků a tradic v jiných zemích ( Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech), žáky vedeme k uvědomování si významu užívání cizího jazyka 

jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání ( Multikulturní výchova), osvojují si 

základní poznatky a dovednosti prostřednictvím dětských časopisů a internetu ( Mediální 

výchova). 

 

Kriteria školních výstupů jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva anglického jazyka 

a sestaveny podle výstupů RVP ZV tak, aby je žák podle svých schopností a dovedností mohl 

naplnit během docházky do naší základní školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Anglický jazyk pro 1. ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- pozdraví a představí se 

 

- zeptá se na jméno druhého  

- reaguje na běžné pokyny vyučujícího , krátce 

odpoví na otázky učitele 

 

 

- reprodukuje pamětně osvojené krátké  

dialogy 

  

- zarecituje zpaměti říkanku, básničku,    

zazpívá  píseň 

 

- zahraje jednoduchý příběh 

 

- vyjmenuje čísla od 1 do 10 

 

- vyjádří počet předmětů  

 

- vyjmenuje základní barvy 

 

- určí barvu předmětu 

 

- popřeje kamarádovi k narozeninám 

 

-vyjmenuje názvy některých zvířat 

 

Základní pravidla výslovnosti, přízvuk, 

rytmus, vázání, větná melodie, rytmizace 

říkadel, zpěv písní, dramatizace krátkých 

dialogů 

 

 

 

 

Základní pravidla komunikace – pozdrav, 

představení se, zeptaní se na jméno,  přání 

k narozeninám. 

 

 

 

Tematické okruhy : 

 

Rodina, školní potřeby, barvy, číslovky,  

hračky, názvy oblečení,  

narozeniny,zvířata, svátky  u nás a v jiných 

zemích 

 

 

 

 

ČJ – přízvuk, větná melodie, stavba vět 

M –  přirozená čísla 

PRV – zvířata 

HV  - rytmizace říkadel, zpěv písní  

VV – barvy, kresba slovní zásoby 

PČ – výroba přání, narozeninový dort 

 

OSV – cvičení pozornosti a soustředění, 

cvičení dovednosti zapamatování,vzájemné 

poznávání se ve skupině, péče o dobré vztahy 

VEG – život dětí v jiných zemích, jejich 

zvyky a tradice 

MKV – udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet 

spolupráci 

MDV – hodnotící prvky ve sdělení 

 

 

OSV- cvičení dovedností pro učení a 

studium,komunikace v různých situacích 

MKV – význam užívání cizího jazyka jako 

nástroje dorozumění a celoživotního 

vzdělávání 

MDV –  pěstování kritického přístupu 
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Anglický jazyk pro 2. ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-osvojí si slovní zásobu z prvního ročníku, 

 dbá na výslovnost a přízvuk 

 

 

-vyslovuje a čte foneticky správně   

v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

 

-rozumí jednoduchým pokynům a větám, 

adekvátně na ně reaguje 

 

 

-rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

 

 

 

-pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzace dvou osob 

s dostatkem času na porozumění 

 

Představení. Základní barvy. Číslovky do 

deseti 

 

 

Pravidla komunikace 

-pozdrav, poděkování, představení 

 

Tematické okruhy 

- dům, jídlo, zvířata, škola, člověk, 

oblečení, svátky a tradice 

-  

Základní gramatické struktury 

- věta jednoduchá, tvorba otázky a 

záporu 

-  

 

Slovní zásoba a tvoření slov 

význam slov v kontextu 

 

 

ČJ, M, Prv, HV, VV, PČ, TV 

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj-  

rozvoj schopností poznávání,sebepoznání a 

psychohygiena, kreativita 

- sociální rozvoj  

- poznávání lidí, mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace 

- morální rozvoj  

- řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

VEG – Evropa a svět nás zajímá 

MKV – Lidské vztahy, multikulturalita 

MDV – Kritické čtení 
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Anglický jazyk pro 3. ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- pozdraví a představí se 

 

- zeptá se na jméno druhého a vyjádří svou 

národnost 

 

- reaguje na běžné pokyny vyučujícího  

 

- čte plynule a foneticky správně jednoduché 

texty, vybírá z jednoduchého textu základní 

informace, používá abecední slovník učebnice 

 

- reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené 

mikrodialogy, formuluje otázky a odpovídá na 

ně 

 

- zarecituje zpaměti říkanku, básničku, 

zazpívá  píseň 

- opíše a přepíše krátký text, doplní a přeloží 

jednoduché věty, formuluje jednoduché 

otázky a odpovídá na ně 

 

Základní pravidla výslovnosti, přízvuk, 

rytmus, vázání, větná melodie, rytmizace 

říkadel, zpěv písní, dramatizace dialogů, textů. 

 

 

Základní pravidla komunikace – pozdrav, 

představení se, zeptaní se na jméno a věk, 

vyjádření národnosti, přání k narozeninám. 

 

Tématické okruhy : 

Rodina, škola a školní potřeby, barvy, 

číslovky, hračky, části oděvů, ovoce, moje 

záliby,popis postavy, svátky u nás a v jiných 

zemích 

 

 

 

Gramatika 

Anglická abeceda, hláskování jmen. 

Určitý, neurčitý člen. 

Předložky.  

Přídavná jména. 

Tvoření množného čísla podstatných jmen. 

Sloveso to be – časování. 

Tvoření věty oznamovací, věty tázací, 

odpovědi kladné a záporné. 

Sloveso have got, užití vazby There is/are. 

Přivlastňovací zájmena. 

 

 

ČJ – přízvuk, větná melodie, stavba vět 

M –  přirozená čísla 

PRV – části těla 

HV  - rytmizace říkadel, zpěv písní  

VV – barvy, kresba slovní zásoby 

PČ – výroba přání 

 

OSV – cvičení pozornosti a soustředění, 

cvičení dovednosti zapamatování,vzájemné 

poznávání se ve skupině, péče o dobré vztahy 

VEG – život dětí v jiných zemích, jejich 

zvyky a tradice 

MKV – udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet 

spolupráci 

MDV – hodnotící prvky ve sdělení 

 

 

ČJ – abeceda, slovní druhy, časování sloves 

OSV- cvičení dovedností pro učení a 

studium,komunikace v různých situacích 

MKV – význam užívání cizího jazyka jako 

nástroje dorozumění a celoživotního 

vzdělávání 

MDV –  pěstování kritického přístupu 
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Anglický jazyk pro 4. ročník ZŠ - tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

Žák 

- jednoduše se ústně vyjadřuje 

- reaguje  s porozuměním na běžné pokyny  

   vyučujícího 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- čte nahlas plynule a foneticky správně 

jednoduché připravené texty 

- čte potichu jednoduché texty obsahující 

známé jazykové prostředky 

- vybere z jednoduchého textu údaje, na které 

se ptáme 

- sestaví jednoduché písemné sdělení, krátký 

text, odpověď na sdělení 

- formuluje otázky a odpoví na ně 

- vyžádá a podá jednoduchou informaci 

- vede jednoduchý dialog 

 

 

 

 

Základní pravidla výslovnosti, přízvuk, 

rytmus, vázání, větná melodie,  

 

 

Základní pravidla komunikace: pozdravy, 

prosba,omluva, blahopřání, vyjádření lítosti 

 

 

Slovní zásoba z tematických okruhů: 

Domov,oblečení,ovoce,zelenina,mazlíčci,jídlo, 

pití,sporty a hry, části dne, dny v týdnu,  

 

 

 

 

Gramatika: 

Základní podoba vět oznamovacích,tázacích, 

rozkazovacích. 

Konstrukce sloužící k vyjádření záporu. 

Vazba    Do you want…? 

              Do you like…..? 

Sloveso can. 

Přítomný průběhový čas. 

Množné číslo podstatných jmen. 

Přivlastňovací, ukazovací zájmena. 

Číslovky do 100. 

Slova stejného a opačného významu. 

 

ČJ – větný přízvuk, větná melodie, stavba vět 

HV – rytmizace říkadel, zpěv písní 

VV – obrázkový slovník, kresba příšery 

PČ – výroba přání, pohlednic 

 

OSV – cvičení smyslového vnímání, cvičení 

dovedností zapamatování, dovednosti pro 

sdělování verbální i neverbální 

VEG – zvyky a tradice v anglicky mluvících 

zemích 

MKV – udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet 

spolupráci 

MDV – hodnotící prvky ve sdělení 

 

 

ČJ – druhy vět, slovesný čas, slovní druhy, 

synomyma, antonyma  

M – přirozená čísla v oboru do 100 a početní 

operace sčítání, odčítání 

 

OSV – cvičení dovedností pro učení a 

studium,komunikace v různých situacích 

MKV – význam užívání cizího jazyka jako 

nástroje dorozumění a celoživotního 

vzdělávání 

MDV –  pěstování kritického přístupu 
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Anglický jazyk pro 4. ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- reprodukuje a obměňuje krátké texty 

- zarecituje zpaměti několik říkanek, 

básniček se správnou výslovností 

- vyhledá slova v dvojjazyčném slovníku 

 

 

 

 

Četba pohádek, autentického 

textu,dramatizace pohádek,recitace říkanek a 

říkadel 

 

Základní geografické údaje, známá města 

ČJ – vyprávění, dramatizace, přednes 

VL – práce s mapou 

VV – kresba pohádky 

PČ – výroba loutek,postav 

HV – rytmizace a melodizace říkadel 

OSV – cvičení smyslového vnímání, 

komunikace v různých situacích 

VEG – zvyky a tradice v anglicky mluvících 

zemích 

MKV -  význam užívání cizího jazyka jako 

nástroje dorozumění 

MDV pěstování kritického přístupu 
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Anglický jazyk pro 5.ročník ZŠ - tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- pojmenuje číslovky od 0 do 100 

- aplikuje číslovky v příkladech 

 

 

- pojmenuje barvy 

- rozliší a pojmenuje velikosti 

- zařadí správně př. jméno do věty 

 

 

 

-využívá zájmen při komunikaci 

 

 

 

- určí podstatné jméno ve větě a přiřadí člen 

- utvoří množné číslo podstatných jmen a 

běžně používá 

- zdůvodní použití neurčitého a určitého 

členu 

- seznámí se s podstatnými jmény, která tvoří 

nepravidelně množné číslo 

 

 

- časuje sloveso být a mít 

- utvoří zápornou větu i otázku 

- reaguje na otázky a používá kladnou i 

zápornou krátkou odpověď 

- používá sloveso v jednoduché konverzaci i 

psaném projevu 

 

Číslovky 0 – 100 

základní číslovky 

 

 

Přídavná jména 

Barvy, velikosti 

 

 

 

 

Zájmena 

Osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací 

 

 

Podstatná jména 

Základní pravidla užití členů – neurčitý, 

určitý, 

množné číslo podst. jmen, nepravidelné 

množné číslo frekventovaných podst. jmen, 

přivlastňovací pád 

 

 

Sloveso být, mít 

časování slovesa být, otázka, zápor, krátká 

odpověď, zkrácené tvary 

 

M – čísla a základní početní operace 

ČJ – gramatická pravidla,tvarosloví 

HV – zpěv písní 

OSV 

 

ČJ – gramatická pravidla, tvarosloví, 

slovosled, 

HV – zpěv písní 

VV – kresba obrázků 

OSV 

 

ČJ - tvarosloví 

OSV 

 

ČJ – tvarosloví, gramatická pravidla 

M – určování počtu 

Př – živočichové,biologie člověka 

OSV-Morální rozvoj-řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

 

 

ČJ – časování sloves 

OSV – komunikace 

MKV - kult. diference 

MDV – psaný i mluvený text, vyjadřování 

vlastních myšlenek 

VEG – Evropa a svět 
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Anglický jazyk pro 5.ročník ZŠ - tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- popíše, co umí a neumí 

- aplikuje sloveso must pro vyjádření 

povinnosti 

 

 

- rozpozná přít. čas 

- používá oznamovací, tázací i záporné věty 

 

 

 

- zeptá se na čas 

- orientuje se v časových údajích, užívá  

hodiny 

 

 

 

 

 

- stanoví místo výskytu 

 

Modální slovesa 

Sloveso can – otázka , zápor, odpovědi 

Sloveso must v oznamovací větě 

 

 

Přítomný čas prostý 

Užití, tvorba, otázka, zápor, odpovědi 

 

 

 

Hodiny 

Vyjádření času 

 

 

 

 

 

 

Vazba there is/are 

Užití, otázka, zápor 

Předložky ve spojení s  místem 

ČJ – modální slovesa 

 

OSV- sociální rozvoj 

 

 

ČJ – gramatická pravidla 

VV – kresba obrázků - činnosti 

OSV – osobnostní a sociální rozvoj 

 

 

 

M – čísla, základní početní operace 

ČJ – číslovky, gramatická pravidla 

PČ – papírové hodiny 

OSV 

MKV – kult. diference 

 

 

Vl- plán města, práce s mapou 

ČJ – gramatická pravidla 

VV – kresba domu 

OSV – soc. rozvoj – kom. 
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2. Matematika a její aplikace 

 

Matematika  
 

  V předmětu matematika si žáci osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci 

v praktickém životě a získávají tak matematickou gramotnost. Matematika rozvíjí rozumové 

schopnosti žáků a současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti – utváří a rozvíjí 

klíčové kompetence ( k učení, řešení problémů, komunikativní, pracovní, sociální, občanské). 

 

 Ve výuce se zaměřujeme na to,  

- aby si osvojili základní poznatky z vybraných okruhů učiva ( číslo a početní operace, 

geometrie v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty, nestandardní 

aplikační úlohy a problémy ) 

- aby si žáci osvojili základní metody práce, které jsou typické pro práci 

s matematickými objekty ( pozorování, měření, pokus, odhady, porovnávání, 

orientace,  rozlišování,  hodnocení získaných údajů, vyvozování závěrů z těchto   

údajů, provádění rozborů a zápisů při řešení úloh ) 

- aby žáci uměli využívat své matematické poznatky a dovednosti v praktických 

činnostech ( odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace) 

- aby se u žáků rozvíjelo kombinatorické a logické myšlení, dále abstraktní a exaktní 

myšlení. Aby byla rozvíjena i paměť prostřednictvím numerických výpočtů a 

osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů. 

-  aby se žáci naučili pracovat samostatně, ale i  spolupracovat při řešení problémových 

a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života, aby byla rozvíjena důvěra 

ve vlastní schopnosti a možnosti  žáka při řešení úloh. Vedeme žáky k soustavné 

sebekontrole při řešení úkolů. 

 

 

Jako povinný předmět se vyučuje matematika od 1. ročníku. V 1. a 3. ročníku je čtyřhodinová 

dotace, ve 2., 4. a 5. ročníku dotace pětihodinová. Matematika navazuje na předměty jako 

např.  český jazyk ( tvoření slovních úkolů, otázek, odpovědí), prvouka ( ve slovních úlohách)  

vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova ( výtvarné vyjádření matematických pojmů), 

tělesná výchova( relaxační chvilky, pohybové hry s čísly)  a  pracovní činnosti ( vytváření 

matematických tvarů a těles ). Výuka matematiky se uskutečňuje převážně ve třídě, ale 

některé vyučovací hodiny se uskutečňují na školním hřišti, v počítačové učebně, či v přírodě.   

Ve vyučovacích hodinách pracujeme se žáky s celou třídou, věnujeme se jim individuálně, 

pracujeme ve skupinách. Žáky motivujeme tím, že zařazujeme do hodin zajímavé netradiční 

hry a soutěže.  

 

Zařazení průřezových témat přispívá k rozvoji osobnosti žáka. Ve výuce proto uplatňujeme 

takové  metody práce, které k tomu vedou – seberegulace a sebeorganizace, poznávání sebe  i 

druhých, komunikace, kooperace a týmová práce, kreativita, řešení problémů (OSV), 

demokratická atmosféra ve škole ( Výchova dem.občana).  

 

Školní výstupy jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva matematiky a sestaveny 

podle výstupů RVP ZV tak, aby je  žáci mohli dle svých schopností a dovedností během 

docházky do naší školy naplnit.  

 

 

 



 55 

Matematika pro 1.ročník ZŠ - tabulka 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- počítá předměty v daném souboru do 20, 

vytváří různé soubory konkrétních souborů 

s daným počtem prvků do 20 

- porovná čísla a soubory prvků s počtem 

prvků do 20 

- přečte a zapíše čísla do 20 

- sčítá a odčítá čísla v oboru do 20 

s přechodem přes desítku 

- vyřeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 

čísel  a ke sčítání a odčítání čísel v oboru 0 – 

20 s přechodem přes desítku, vedoucí ke 

vztahům o n- více ( méně) v probíraném 

oboru 

 

 

 

 

- rozezná a pojmenuje geometrické útvary  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čísla 0 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

Orientace v prostoru 

Rovinné obrazce 

( trojúhelník, čtverec, obdélník ) 

TV – pohybové hry, zdravotní cviky 

HV – zpěv písní, rytmus 

ČJ – porozumění textu  

OSV  

- smyslové vnímání 

- řešení problémů 

- cvičení dovedností zapamatování 

-  poznávání ve skupině 

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VDO 

- demokratické vztahy 

 

 

 

 

 

PČ – prostorové práce 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti  

 

OSV  

- smyslové vnímání 

- řešení problémů 
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Matematika pro 2.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

- sčítá a odčítá s přechodem přes desítku 

v oboru do 100 

- přečte a zapíše dvojciferná čísla 

- vytvoří konkrétní soubory  s daným počtem 

prvků do 100 

- porovná čísla do 100 a vztahy mezi nimi 

zapisuje pomocí symbolů 

- zakreslí obraz daného čísla na číselné ose  

- vyřeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 

čísel,  ke sčítání a odčítání čísel, s využitím 

vztahů o n více  ( méně ) v oboru do 100 

- vyjmenuje násobky čísel 2 - 5 

- vynásobí a vydělí čísla v oboru násobilek 2 

- 5 

- vyřeší a tvoří slovní úlohy na násobení a 

dělení, na vztahy n–krát více, n- krát méně 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo a početní operace 

Číselná řada 0 - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Násobilka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

TV – pohybové hry, zdravotní cviky 

ČJ – porozumění textu, hlasité čtení 

OSV 

- smyslové vnímání 

- řešení problémů 

- cvičení dovednosti zapamatování 

-  poznávání ve skupině 

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VDO 

- demokratické vztahy 

 

 

 

 

 

TV – pohybové hry 

ČJ – porozumění textu, hlasité čtení 

 

OSV 

- smyslové vnímání 

- řešení problémů 

- cvičení dovednosti zapamatování 

-  poznávání ve skupině 

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VDO 

- demokratické vztahy 
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Matematika pro 2.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-pojmenuje časové jednotky hodina, minuta, 

sekunda 

- sleduje jednotlivé závislosti na čase během 

dne 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

- nakreslí rovné a křivé čáry 

- odhaduje délku úsečky na centimetry 

- změří délku úsečky na centimetry a 

milimetry 

- pojmenuje geometrická tělesa v praxi 

- vymodeluje tělesa ( např.krychli, kvádr ) 

- změří délky stran rovinného obrazce na 

centimetry a milimetry 

-určí osu souměrnosti překládáním papíru 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Čas, jednotky času 

 

 

 

 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

Úsečka 

Přímka 

Jednotky délky. 

Geometrické rovinné obrazce 

a geometrická tělesa 

 

 

Osová souměrnost 

 

PRV – lidé a čas 

TV – zdravotní cviky 

PČ – prostorové práce 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti  

 

 

OSV 

- smyslové vnímání 

- řešení problémů 

- cvičení dovednosti zapamatování 

-  poznávání ve skupině 

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VDO 

- demokratické vztahy 
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Matematika pro 3.ročník ZŠ - tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

- přečte a zapíše  trojciferná čísla 

- vytvoří konkrétní soubor s daným počtem 

prvků  do 1 000 

- zakreslí obraz daného čísla na číselné ose 

- porovná čísla do  1000 

- vyřeší slovní úlohy na porovnávání dvou 

trojciferných čísel, sčítání a odčítání dvou 

trojciferných čísel, na vztahy o n-více ( 

méně) 

-vyjmenuje násobky čísel 2 – 10 

-vynásobí a vydělí čísla v oboru násobilek  

 2-10 

- vyřeší a tvoří slovní úlohy vedoucí 

k násobení dvojciferného čísla jednociferným 

a dělení dvojciferného čísla jednociferným 

- provede odhad výsledku 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

- označí bod, krajní body úsečky, průsečík 

dvou přímek 

- změří délku úsečky na milimetry 

- sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky 

milimetr 

- převede jednotky délky s užitím měnitele 1 

000, 100, 10 

- provede odhad délky vzdálenosti 

 

Číslo a početní operace 

Číselná řada 0 – 1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Násobilka 

 

 

 

 

 

 

 ČJ – porozumění textu, tiché a hlasité čtení 

 AJ – číslovky 

 TV – pohybové hry, zdravotní cviky  

 

OSV 

- řešení problémů 

- poznávání ve skupině 

- dovednosti pro kooperaci 

- práce ve skupině 

- komunikace při řešení problému 

- rozhodovací dovednosti 

 

VDO 

- demokratická atmosféra 

- ochota pomáhat slabším 
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Matematika pro 3.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- označuje bod, krajní body úsečky, průsečík 

dvou přímek 

- změří délku úsečky na milimetry 

- sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky 

milimetr 

- převede jednotky délky s užitím měnitele 1 

000, 100, 10 

- provede odhad délky vzdálenosti 

-určí osu souměrnosti  praktickou činností 

 

- graficky znázorní, doplní tabulky 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Přímka, polopřímka. 

Rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, 

obdélník, čtyřúhelník 

Jednotky délky milimetr, kilometr 

 

 

 

Osová souměrnost 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Čas, jednotky času 

 

TV – měření atletických disciplin 

PČ – prostorové práce 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti  

 

OSV 

- řešení problémů 

- poznávání ve skupině 
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Matematika pro 4.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- počítá do 1 000 000 po statisících, 

desetitisících, tisících 

- přečte, zapíše a zobrazí čísla na číselné ose 

- porovná čísla do 1 000 000  

- zaokrouhlí čísla na desítky, sta, tisíce, 

desetitisíce, statisíce 

- rozkládá čísla v desítkové soustavě 

- pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají 

nejvýše dvě číslice různé od nuly 

- písemně sčítá a odčítá ( sčítá alespoň tři 

čísla) 

- pamětně vynásobí a vydělí čísla do  1 000 

000 ( nejvýše se dvěma různými číslicemi ) 

jednociferným číslem 

- písemně vynásobí jedno a dvojciferným 

činitelem 

- písemně vydělí jednociferným dělitelem 

- provede odhad a kontrolu svého výpočtu 

- vyřeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 

čísel, provádění početních výkonů s čísly 

v daném oboru a na vztahy o n-více (méně ), 

n,krát více ( méně ) 

 

Číslo a početní operace 

Číselný obor do 1 000 000 

 

 

TV – pohybové hry 

ČJ – čtení tiché a hlasité, porozumění textu 

 

 

OSV 

- řešení problémů 

- poznávání ve skupině 

- dovednosti pro kooperaci 

- práce ve skupině 

- komunikace při řešení problému 

- rozhodovací dovednosti 

 

VDO 

- demokratická atmosféra 

- ochota pomáhat slabším 
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Matematika pro 4.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- nakreslí a narýsuje  rovinné obrazce 

-  graficky sčítá a odčítá úsečky 

- určí obvod jednoduchého obrazce  ( čtverec, 

obdélník, trojúhelník ) sečtením délek jeho 

stran 

- určí vzájemnou polohu dvou přímek 

- sestrojí rovnoběžku s danou přímkou 

- sestrojí kolmici ( pomocí trojúhelníku 

s ryskou ) k dané přímce 

- narýsuje kružnici s daným středem a daným 

poloměrem 

Geometrie v rovině a prostoru 

Rovinné obrazce.  

Jednotky délky.  

Grafický součet a rozdíl úseček 

Obvod 

Přímka. 

Kružnice, kruh 

PČ – prostorové práce 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti  

 

 

OSV 

- řešení problémů 

- poznávání ve skupině 

- komunikace při řešení problému 
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Matematika pro 5.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

 -zapíše, přečte a znázorní čísla do 1 000 000 

- zorientuje se na číselné ose 

- sečte,odečte zpaměti, písemně do milionu 

- vynásobí, vydělí deseti, stem, tisícem 

- zaokrouhluje na tisíce, desetitisíce, statisíce 

- vynásobí písemně trojciferným činitelem 

- vydělí jednociferným, dvouciferným dělitelem 

- vyřeší a vytvoří slovní úlohy do milionu  

- sečítá, odečítá zlomky se stejným jmenovatelem 

- zapíše a znázorní zlomek 

- vyřeší slovní úlohy s přirozenými čísly a se 

zlomky  

 

- zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník    

  pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný 

- sestrojí trojúhelník ( ze 3 stran), čtverec, obdélník 

- pozná čtyřúhelník 

- vypočítá obvod,obsah čtverce, obdélníku 

- vypočítá obvod trojúhelníku 

- dodržuje pravidla při rýsování 

- převede jednotky délky, obsahu 

- graficky sečte, odečte úsečky  

 

- vyhledá, roztřídí, shromáždí data 

- popisuje závislosti 

- doplňuje a sestavuje tabulky 

- čte v grafech, diagramech, jízdních řádech 

- pracuje s údaji v cenících 

 

 

Číslo a početní operace 

Přirozená čísla 

Zlomky 

Římské číslice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie v rovině 

Základní obrazce v rovině 

Jednotky délky, obsahu 

Obvody a obsahy 

 

 

 

 

 

 

Závislosti, vztahy, práce s daty 

 

Vl - letopočty,časová přímka, Přír– jednotky, 

jednoduché stroje 

 

 

OSV- komunikace, kooperace, kreativita, řešení 

problému 

 

 

 

 

 

 

VV- kresba ( linie, tvary ), Pč- práce s papírem, Tv- 

odhad vzdálenosti, Přír-jednotky, odhady délky  

 

OSV- komunikace, kooperace, kreativita, řešení 

problému,  

MEDV – práce v týmu 

 

 

 

 

In-vyhledávání informací, jízdní řády 

OSV- komunikace, kooperace, kreativita, řešení 

problému,  

MEDV – práce v týmu 
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3. Informační a komunikační technologie 

 

Informatika 

 
     Výuka informačních a komunikačních technologií na základní škole umožňuje všem 

žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti  - získat elementární dovednosti v 

ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě 

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

životě.  

     Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu "učení 

kdekoliv a kdykoliv", vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 

mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a 

vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

     Dovednosti získané v informatice umožňují žákům využít výpočetní techniku s bohatou 

škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech 

základního vzdělávání. 

 

Výuka informatiky: 

 

- pomáhá žákům začlenit se do moderní společnosti, ve které je život bez výpočetní 

techniky již téměř nemyslitelný 

 

- učí žáky zvládat základní techniky práce s počítačem, tiskárnou, scannerem, 

digitálním fotoaparátem apod. 

 

- ukazuje žákům možnosti využití výpočetní techniky v dnešní době 

 

- vybízí žáky k tvořivosti a samostatnému myšlení 

 

- snaží se žákům ukázat, jak jim můžou nové technologie usnadnit práci 

 

- vede je k praktickému využití počítače a jeho příslušenství 

 

- rozšiřuje jejich poznatky a vědomosti o výpočetní technice 

 

- učí žáky, jak vyhledávat a zpracovávat informace, které lze nalézt na internetu 

 

- upozorňuje žáky na možnost zneužití výpočetní techniky, ukazuje úskalí práce 

s internetem 

 

 

Výuka informatiky navazuje jednak na individuální znalosti žáků a jednak na znalosti a 

dovednosti, které si žáci osvojili při práci s výukovými programy k jednotlivým předmětům. 

My tyto informace třídíme a dále je teoreticky a prakticky prohlubujeme. Současně 

s prohlubováním teorie tak dáváme žákům i dostatek času k samotné práci s počítačem.  

Informatiku vyučujeme na naší škole v 5. a 6.ročníku s dotací 1hodiny týdně. K dispozici 

máme 2 velmi dobře vybavené počítačové učebny. Je to hlavní počítačová učebna se 13 

počítači uživatelskými, 1 počítačem učitelským a jedním serverem, kde probíhá především 

výuka informatiky. K dispozici je zde také plátno a digitální projektor. Druhá učebna, ve které 
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je 9 počítačů uživatelských a 1 učitelský, je určena především pro práci s výukovými 

programy k jednotlivým předmětům. Obě učebny jsou vybaveny připojením k internetu.   
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Informatika pro 5.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- objasní rozdíly mezi softwarovým a 

hardwarovým vybavením počítače 

- rozliší základní části počítače 

- zná možnosti využití počítače a 

informačních  

technologií v současném světě 

 - změní nastavení pracovní plochy monitoru 

 

- napíše, změní a uloží textový dokument 

v programu Microsoft Word 

- ovládá základní techniky formátování textu 

- založí a pojmenuje vlastní složku 

- vytvoří jednoduchou tabulku – rozvrh hodin 

 

-ovládá základní práci s programem 

Malování  

- nakreslí základní geometrické obrazce  - 

mění barvu obrazců, barvu pozadí 

- vytvoří jednoduchou vizitku 

- sestaví pozvánku 

 

-uloží obrázek do složky 

-mění nastavení pracovní plochy monitoru 

- vkládá obrázky do textu 

 

 

 

Hardware a software 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s textem, úprava textu, zálohování 

Microsoft Word 

 

 

 

 

Malování + Word 

 

 

 

 

 

 

Práce s obrázky 

OSV - práce ve skupině 

 

 

 

 

 

 

 

OSV  

- řešení problémů  

- rozhodovací dovednosti 

Čj – gramatická pravidla pro psaní 

 

 

OSV  

- řešení problémů 

- rozvíjení kreativního myšlení 

 

 

 

 

OSV  

- řešení problémů 

- rozvíjení kreativního myšlení 
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Informatika pro 5.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-obsluhuje na uživatelské úrovni digitální 

fotoaparát 

 

-rozlišuje jednotlivé typy datových médií 

určených pro přenos informací  

(disketa, CD, DVD, USB Flash disc) 

 

 

-ovládá základní funkce tohoto programu 

- vytvoří jednoduchou tabulku  

- vloží obrázky do tabulek v Excelu 

- použije jednoduché funkční vzorce 

v Excelu 

 

 

- obsluhuje tiskárnu 

- rozlišuje jednotlivé typy tiskáren a jejich 

výhody a nevýhody 

- manipuluje se scannerem 

 

- zná stručnou historii internetu 

- rozlišuje možnosti využití internetu dnes 

- vyhledává informace na internetu 

- založí si svůj e-mail 

-  rozlišuje nebezpečí, které jej může na 

internetu potkat 

- uvědomuje si nebezpečí zneužití 

soukromých informací na internetu 

- rozlišuje nebezpečí, které v sobě skrývají 

počítačové viry 

Digitální fotoaparát 

 

 

Datová média 

 

 

 

 

Tabulkový procesor Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

Tiskárna, scanner 

 

 

 

 

Internet 

OSV  

-komunikace, řešení problémů 

 

 

 

 

 

 

OSV  

- řešení problémů  

- rozhodovací dovednosti 

M – jednoduché operace s čísly 

ČJ – znalost abecedy 

 

OSV  

- řešení problémů  

- rozhodovací dovednosti 

 

 

 

OSV  

- řešení problémů  

- rozhodovací dovednosti 

MV – kritické zhodnocení podávaných 

informací 

EGS – Evropa a svět 

VDO – práva a povinnosti uživatelů internetu 
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4. Člověk a jeho svět 

Prvouka 
 

         V předmětu prvouka si žáci osvojují poznatky a dovednosti týkající se člověka, 

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky a  zdraví. Na základě těchto informací – poznání 

sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe - se učí žáci vnímat základní vztahy ve 

společnosti a porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům. Prvouka 

přispívá k rozvoji rozumových schopností žáka, přesnému vyjadřování svých myšlenek, 

poznatků a dojmů, rozvíjí osobnost žáka – utváří a rozvíjí klíčové kompetence – k učení, 

k řešení problémů, komunikativní, pracovní, sociální a občanské. 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to,  

- aby si žáci osvojili důležité poznatky z vybraných okruhů učiva. Vzdělávací obsah 

tohoto předmětu je rozdělen do pěti okruhů – místo, kde žijeme- lidé kolem nás – lidé 

a čas – rozmanitost přírody – člověk a jeho zdraví.  

-  aby žáci získávaly dovednost  pracovat v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- aby žáci měli co nejvíce příležitostí poznat a pochopit rozdíly mezi lidmi, aby si 

osvojili kulturní a tolerantní chování a jednali na základě společně vytvořených a 

přijatých pravidel soužití, aby si uvědomili plnění povinností a společných úkolů 

- aby byla u žáků rozvíjena slovní zásoba, aby dokázali pojmenovat pozorované 

skutečnosti a zachytili je ve svých vlastních projevech, názorech a výtvorech 

- aby žáci přirozeně vyjadřovali pozitivní city ve vztahu k sobě a k okolnímu prostředí 

- aby měli co nejvíce příležitostí objevovat a poznávat všechno, co jich zajímá, co se 

jim líbí a v čem by mohli v budoucnu uspět  

-  aby se u žáků utvářel ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a aby hledali 

možnosti aktivního uplatnění při ochraně přírody 

- aby se naučili samostatně a sebevědomě vystupovat a jednat, efektivně a 

bezproblémově komunikovat v běžných i méně běžných situacích 

- aby  žáci byli schopni účelně se rozhodovat a jednat v různých situacích ohrožení 

vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých. Vedeme žáky k upevňování 

preventivního chování. 

 

       Jako povinný předmět probíhá výuka prvouky  od prvního do třetího ročníku 

s dvouhodinovou dotací. 

       Poznatky z prvouky navazují na znalosti žáků z mateřské školy a dále jsou rozvíjeny 

v předmětech jako český jazyk ( souvislé vyjadřování, tvoření otázek a odpovědí) , 

matematika ( slovní úlohy s tématy jako je životní prostředí, rodina, časové vztahy..), hudební 

výchova ( využití písní k motivaci ve výuce, relaxační chvilky..), výtvarná výchova  

 ( výtvarné ztvárnění obsahu učiva ), tělesná výchova ( hry v hodinách, relaxační chvilky ), ale 

i  pracovní  činnosti ( vytváření výrobků s tematikou příroda, dopravní výchova, člověk…).   

Výuka probíhá v učebně, kde je k dispozici dostatečné množství názorných pomůcek. Některé 

vyučovací hodiny se uskutečňují  v přírodě formou vycházek. Součástí výuky jsou exkurze a 

besedy, kde  žáci získávají další poznatky o daném tématu.  

K rozvoji osobnosti žáka přispívá zařazení průřezových témat. Rozvíjíme schopnosti  

poznávání u žáků, sebepoznání a sebepojetí, seberegulaci, kreativitu, komunikaci, řešení 

problémů a rozhodovací dovednost ( OSV), demokratické vztahy a atmosféru ve škole            

( VDO), vztahy mezi člověkem a životním prostředím ( EV), podporujeme u žáků v jejich 

vědomí a jednání tradiční evropské hodnoty ( EGS).  
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Školní výstupy jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva prvouky a sestaveny podle 

výstupů RVP ZV tak, aby je žák podle svých schopností a dovedností mohl naplnit během 

docházky do naší školy. 
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Prvouka pro 1.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- definuje základní  příbuzenské vztahy 

- vysvětlí rozdělení rolí v rodině 

- aplikuje vhodné chování ve škole 

 

- vyjmenuje jednoduché pracovní činnosti  

 

 

 

- zaznamená čas podle hodin v jednoduchých 

případech 

- vyjádří vlastními slovy rozdíl mezi dějem 

v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti 

-vyjmenuje názvy dnů, měsíců, ročních 

období 

- vyjmenuje etapy průběhu lidského života  

 

Lidé kolem nás 

Rodina a příbuzenské vztahy 

 

 

Pracovní činnosti lidí,povolání 

 

 

 

 

Lidé a čas 

Rok, měsíc, týden, den. 

Čas,orientace v čase 

Fáze života 

 

 

 

 

 

 

ČJ – vyprávění, popis 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti 

PČ – práce prostorové 

HV – zpěv písní 

OSV 

- řešení problémů 

- porozumění sobě samému i druhým 

- spolupráce a pomoc 

- dobrá komunikace a vztahy 

VDO 

- lidská práva a zákony 

EGS 

- Evropa a svět, rodinné příběhy 

 

 

 

ČJ – vyprávění, popis 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti 

HV – zpěv písní 

OSV 

- řešení problémů 

- porozumění sobě samému i druhým 

- spolupráce a pomoc 

- dobrá komunikace a vztahy 
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Prvouka pro 1.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- popíše a  pozoruje proměny přírody 

v jednotlivých ročních obdobích 

- vyjmenuje nejznámější rostliny a živočichy 

vyskytující se v obci a jejím okolí   

- označí některé okrasné, užitkové a chráněné 

rostliny 

- označí volně žijící hospodářská i domácí 

zvířata  

- vysvětlí význam zoologických zahrad    

 

 

 

- uplatňuje základní návyky osobní a intimní 

hygieny  

- pojmenuje základní části lidského těla 

- dodržuje zásady bezpečného chování  ve 

škole, doma   

- objasní nebezpečí nevhodného chování v 

dopravě   

 

Rozmanitost přírody 

Živá příroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Člověk a jeho zdraví 

Hygiena 

Zdraví a nemoc 

Lidské tělo 

Bezpečné chování 

Dopravní výchova 

 

ČJ - popis, vyprávění 

VV- výtvarné vyjádření skutečnosti 

PČ – prostorové práce 

HV – zpěv písní 

OSV 

- řešení problémů 

- porozumění sobě samému i druhým 

- spolupráce a pomoc 

- dobrá komunikace a vztahy 

VDO 

- lidská práva a zákony 

- pochopení významu pravidel 

ENV 

- vztah člověka k prostředí 

- zdravý životní styl 

-  citlivý přístup k přírodě 

MV 

- využití médií jako zdroje informací 
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Prvouka pro 2.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- definuje základní i širší příbuzenské vztahy 

- vysvětlí rozdělení rolí v rodině, pojmenuje 

základní povinnosti a úkoly členů rodiny 

- aplikuje vhodné chování ve škole 

- projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků 

 

 

 

- vyjmenuje různé pracovní činnosti  

- vyjádří vlastními slovy svůj režim dne a 

náplň volného času    

 

 

 

 

 

 

- zaznamená čas podle hodin a kalendáře 

-  popíše rozdíl mezi dějem v minulosti,    

v přítomnosti a v budoucnosti 

- definuje měsíce a roční období 

- vyjmenuje a seřadí etapy průběhu lidského 

života  

- pojmenuje některé rodáky, kulturní  či 

historické památky 

Lidé kolem nás 

Rodina a příbuzenské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní činnosti lidí,povolání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas 

Rok, měsíc, týden, den. 

Čas,orientace v čase 

Fáze života 

 

 

 

 

 

 

ČJ – vyprávění, popis, čtení textu 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti 

PČ – práce prostorové 

HV – zpěv písní 

OSV 

- řešení problémů 

- porozumění sobě samému i druhým 

- spolupráce a pomoc 

- dobrá komunikace a vztahy 

 EGS 

- Evropa a svět, rodinné příběhy 

VDO 

- lidská práva a zákony 

MV 

- využití médií jako zdroje informací 

 

 

HV – zpěv písní 

ČJ – vyprávění, popis, čtení textu 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti 

OSV 

- řešení problémů 

- porozumění sobě samému i druhým 

- spolupráce a pomoc 

- dobrá komunikace a vztahy 

MV 

- využití médií jako zdroje informací 
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Prvouka pro 2.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- popíše, pozoruje a porovnává proměny 

přírody v jednotlivých ročních obdobích 

- vyjmenuje nejznámější rostliny a živočichy 

vyskytující se v obci a jejím okolí a roztřídí 

podle některých částí  

- vysvětlí rozdíl mezi bylinami a dřevinami 

- označí některé okrasné, užitkové a chráněné 

rostliny 

- označí volně žijící hospodářská i domácí 

zvířata a vyjádří vlastními slovy rozdíly 

jejich existence 

- vysvětlí význam chráněných území, 

zoologických zahrad   

 

 

- uplatňuje základní návyky osobní a intimní 

hygieny a režimové návyky 

- určuje základní části lidského těla 

- dodržuje zásady správného chování  ve 

škole i  doma   

- popíše nebezpečí nevhodného chování v 

dopravě   

 

Rozmanitost přírody 

Živá příroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

Hygiena 

Zdraví a nemoc 

Lidské tělo 

Bezpečné chování 

Dopravní výchova 

 

ČJ - popis, vyprávění, čtení hlasité a tiché, 

porozumění textu 

VV- výtvarné vyjádření skutečnosti 

PČ – prostorové práce 

HV – zpěv písní 

OSV 

- řešení problémů 

- porozumění sobě samému i druhým 

- spolupráce a pomoc 

- dobrá komunikace a vztahy 

VDO 

- lidská práva a zákony 

- pochopení významu pravidel 

- aktivní naslouchání a spravedlivé posuzování 

ENV 

- vztah člověka k prostředí 

- zdravý životní styl 

-  citlivý přístup k přírodě 

MV 

- využití médií jako zdroje informací 
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Prvouka pro 3.ročník ZŠ - tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- určí základní směry do jiných částí obce a 

umístění význačných budov a objektů 

- načrtne jednoduchý plánek a označí v něm 

místo svého bydliště 

- pojmenuje nejdůležitější části a místa obce 

- uvede plnou adresu svého bydliště  

- rozlišuje možná nebezpečí v nejbližším 

okolí  

- začlení obec do kraje a obslužného centra 

ČR 

- popíše přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině 

- pojmenuje některé rodáky, kulturní  či 

historické památky, významné události 

regionu 

- vyjadřuje různými způsoby estetické 

hodnoty a rozmanitost obce 

 

 

- definuje základní i širší příbuzenské vztahy 

- objasní rozdělení rolí v rodině a vztahy 

mezi nimi 

- vyjmenuje různé pracovní činnosti                  

- objasní význam různých povolání 

- analyzuje dobrou a špatnou práci, kritizuje 

ničení výsledků práce  

- vyjádří vlastními slovy svůj režim dne a 

náplň volného času    

- projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků 

Místo, kde žijeme 

Domov 

Obec  

Krajina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

Pracovní činnosti lidí. 

Denní režim. 

 

ČJ – vyprávění, popis, čtení textu 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti 

PČ – práce prostorové 

HV – zpěv písní 

OSV 

- řešení problémů 

- porozumění sobě samému i druhým 

- spolupráce a pomoc 

- dobrá komunikace a vztahy 

 EGS 

- Evropa a svět, rodinné příběhy 

VDO 

- lidská práva a zákony 

MV 

- využití médií jako zdroje informací 

ENV 

- vztah člověka k prostředí 

- zdravý životní styl 

-  citlivý přístup k přírodě 
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Prvouka pro 3.ročník ZŠ - tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- uvádí příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

- roztřídí  přírodniny podle nápadných 

určujících znaků 

- provádí elementární pokusy s různými 

látkami 

- popíše společné a rozdílné vlastnosti látek 

- změří základní veličiny při použití 

jednoduchých měřících pomůcek, dodržuje 

zásady bezpečnosti 

 

- uplatňuje základní návyky osobní a intimní 

hygieny a režimové a zdravotně  preventivní 

návyky 

- vyjmenuje části lidského těla 

- dodržuje zásady bezpečného chování  ve 

škole a  doma   

- odmítne komunikaci s neznámými jedinci 

- požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě 

v případě potřeby  

- vysvětlí základní pravidla účastníků 

silničního provozu 

- reaguje na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

 

 

Rozmanitost přírody 

Živá a neživá příroda. 

 

 

 

 

Délka, hmotnost, objem, teplota, čas. 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

Lidské tělo 

Bezpečné chování 

Dopravní výchova 

Mimořádné události, situace hromadného 

ohrožení. 

 

ČJ - popis, vyprávění, čtení hlasité a tiché, 

porozumění textu 

VV- výtvarné vyjádření skutečnosti 

PČ – prostorové práce 

HV – zpěv písní 

OSV 

- řešení problémů 

- porozumění sobě samému i druhým 

- spolupráce a pomoc 

- dobrá komunikace a vztahy ve třídě 

VDO 

- lidská práva a zákony 

- pochopení významu pravidel 

- aktivní naslouchání a spravedlivé posuzování 

ENV 

- vztah člověka k prostředí 

- zdravý životní styl 

-  citlivý přístup k přírodě 

MV 

- využití médií jako zdroje informací 

  



 75 

Člověk a jeho svět 
      Předmět  Člověk a jeho svět je koncipován pouze pro 1.stupeň základního vzdělávání. 

Vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, 

techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje 

k dovednostem pro praktický život. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, 

jejich vzájemné vztahy a souvislosti  a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. 

Ve výuce se zaměřujeme na to, 

- aby žáci získávali vědomosti a dovednosti a rozvíjely se jejich schopnosti, které jim  

umožní aktivně poznávat prostředí, ve kterém člověk žije a pracuje 

- aby se žáci učili na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápat 

organizaci v celé společnosti 

 

- aby dokázali aktivně vstupovat do každodenního života, hledali nové a zajímavé věci a 

bezpečně se v tomto světě pohybovali  

 

- aby si žáci osvojili základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, učili se být k sobě 

tolerantní a kamarádští a  chápali pojem solidarita a vzájemnost 

 

- aby žáci uměli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných 

zdrojů  

 

-  aby si žáci utvářeli kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví zdravému způsobu života i 

k ochraně životního prostředí 

 

-  aby žáci prožívali  radost a uspokojení z objevování a dosaženého výsledku, byli 

vedeni k utváření pracovních návyků v samostatném i týmovém experimentování, k 

orientaci ve světě informací, k zvládnutí základních způsobů jejich získávání, 

zpracování a používání, k rozšiřování slovní zásoby ( pojmenovávání pozorovaných 

skutečností- vlastní projevy, názory,výtvory), k samostatnosti v projevech a názorech, 

k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti 

 

 

Předmět Člověk a jeho svět se vyučuje ve 4. a 5. ročníku jako povinný předmět. 

Ve 4. ročníku je vyučován 3 vyučovací hodiny týdně a v  5. ročníku  4 hodiny týdně. 

Výuka je plně aprobovaná.  

Člověk a jeho svět navazuje svým obsahem na učivo prvouky a formuje u žáků vědomí 

příslušnosti k našemu národu. 

Při výuce tohoto předmětu využíváme různých činností a metod, které rozvíjí u žáků zájem o 

tento předmět. Pracujeme nejen s celou třídou, ale i ve skupinách. 

Výuka se uskutečňuje převážně ve třídě nebo formou návštěvy muzea či knihovny. 

Naše škola je vybavena dostatečným množstvím žákovských pomůcek k experimentování. 

Některé vyučovací hodiny se uskutečňují v přírodě. Součástí výuky jsou exkurze, kde žáci své 

poznatky získané při výuce srovnávají s praxí. 

K rozvoji osobnosti žáka přispívá zařazení průřezových témat, která reprezentují okruhy 

aktuálních problémů současného světa. Naplňují se prostřednictvím témat a metod 

směřujících k sebepoznání, zdravému sebepojetí, seberegulaci, komunikaci, mezilidským 
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vztahům /OSV/, k toleranci a odpovědnosti, vědomí svých práv a povinností /VDO/, 

k podpoře globálního myšlení /VEG/, k seznamování s různými kulturami, jejich 

tradicemi/MKV/, k citlivému vnímání a hodnocení důsledků lidského jednání /ENV/, 

k osvojení základních poznatků a dovedností prostřednictvím práce s médii – noviny, 

časopisy, internet/MV/. 

Školní výstupy jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva Člověk a jeho svět a 

sestaveny podle výstupů RVP ZV, aby je žáci mohli podle svých schopností a dovedností 

zvládnout. 
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Člověk a jeho svět – 4. ročník – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- popíše střídání ročních období 

 

 

 

 

 

 

 
-pozná propojenost živé a neživé přírody, 
 přizpůsobení organismů přírody 

 

 

 

 
-má základní znalosti o Evropě a její  
  zeměpisné poloze 
- sdělí a popíše poznatky a zážitky  
   z vlastních cest 
 
 
 
 
-aplikuje získané znalosti na ČR 
-orientuje se na mapě ČR 
-uplatňuje zásady ochrany přírody a 
 životního prostředí 
-popíše vliv činnosti na přírodu a posoudí, 

 které činnosti přírodnímu prostředí   pomáhají 

a které ho poškozují 

Země jako planeta 

Sluneční soustava 

Význam Slunce pro život na Zemi 

Podmínky pro život na Zemi 

 

 

 

 

Členění vodstva 

Oběh vody v přírodě 

Rostliny a živočichové 

 

 

 

 Pohoří Evropy 

 Vodstvo Evropy 

 Podnebí Evropy  

 Rostliny a živočichové v Evropě 

Obyvatelstvo Evropy 

Zemědělství a průmysl v Evropě 

Cestovní ruch 

 

Pohoří ČR Vodstvo ČR 

Podnebí ČR 

Ekosystémy 

Chráněná území v ČR 

Opatření vedoucí ke zlepšení životního 

prostředí 

VV – malba planet, sluneční soustavy 

M – převody jednotek času 

OSV – péče o dobré vztahy, rozvoj 

komunikačních dovedností 

ENV – rozvoj ekologického vědomí – Den 

Země 

MDV – hodnotící prvky ve sdělení 

 

ČJ – čtení textu, samostatná práce s textem 

OSV – řešení problémů, rozvoj tolerance  

VEG – evropské krajiny 

ENV – význam vody, ovzduší a půdy pro 

život na Zemi 

ČJ – vyprávění vlastních zážitků, popis 

VEG - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, 

kultivace a postoje k Evropě 

 

VV – vyjádření zážitku 

ČJ – popis 

VEG – postoj k Evropě jako širší vlasti 

HV – lidové písně 

ENV – tolerance a ohleduplnost ve vztahu 

k místnímu  prostředí 

M – přirozená čísla, rovinné obrazce 

ČJ – popis, vyprávění, práce s naučným 

textem 

VV – vyjádření zážitku 

OSV – rozvoj poznávání, kooperace 

HV – Česká státní hymna 

ENV – komunikace o problémech ŽP 
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Člověk a jeho svět – 4. ročník  – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-popíše polohu svého bydliště na mapě, 
  začlení svou obec do příslušného kraje 
-uvede zástupce živočišné a rostlinné říše 
  vyskytující se v nejbližším okolí, popíše 
  jejich základní životní podmínky 
-zná region, ve kterém bydlí, jeho 
 pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 
 
 
 
 
 
 
 
-rozezná rozdíl mezi životem dnes a  
  životem v dávných dobách 
-zná významné události a pověsti, které se 
 vztahují k regionu a kraji 
-ví o nejvýznamnějš ích kulturních,  
 historických a přírodních památkách  
 v okolí svého bydliště 
 
 
 
 
-stručně popíše státní zřízení ČR 

-pozná státní symboly 

Územní členění ČR 

Mikroregion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každodenní život /bydlení, práce, nástroje, 

umění/ ve starověku, středověku a na počátku 

novověku 

Významné osobnosti a události v české 

historii 

 

 

 

 

 

 

Státní zřízení ČR 

VV- výtvarné vyjádření kontrastu 

ČJ – popis, charakteristika 

VDO – zaujetí vlastního stanoviska 

ENV – rozvoj porozumění důsledků lidské 

činnosti na prostředí 

ČJ – význam slova 

PŘ – neživá příroda – voda, vzduch, půda 

VV – krásy přírody a vyjádření vztahu 

k prostředí 

OSV – rozvoj poznávání 

VDO- pochopení významu řádu, pravidel a 

zákonů 

 

 

ČJ – popis osoby, předmětu, děje, události, 

VV- výtvarné vyjádření činností lidí, památky, 

lidové umění, kultura odívání a bydlení, písmo 

PČ – prostorové práce 

OSV –rozvoj poznávání, kooperace,formování 

studijních dovedností 

VDO – utváření hodnot , hodnocení 

společenských jevů 

M – jednotky času, číselná osa 

 

 

OSV – rozvoj poznávání  

VDO- pochopení významu  řádu, pravidel a 

zákonů 
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Člověk a jeho svět – 4. ročník – tabulka 3 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 
-dodržuje pravidla pro soužití ve škole, 
 v rodině, v obci /městě/ 
-rozpozná ve svém okolí nevhodné 
 jednání a chování vrstevníků a dospělých 
-reaguje vhodným způsobem na pokyny 
 dospělých při mimořádných událostech 

  má osvojené jednoduché způsoby odmítání 

  návykových látek 

Rodina 

Komunikace 

Problémy ve společnosti / návykové látky, 

šikana, týrání, sex. zneužívání/ 

ČJ – formy společenského styku 

VV- výtvarné vyjádření vztahů mezi lidmi 

MKV – tolerance, uplatňování principu 

slušného chování,empatie 

ČJ – formy společenského styku 

OSV – dovednost pro řešení složitých situací, 

ochota pomáhat slabším 

VDO – demokratická atmosféra a vztahy ve 

škole,uplatňování demokr.principů /parlament/ 

ENV – porozumění důsledkům lidských 

činností na prostředí, ochrana ŽP 

VDO –disciplinovanost, ohleduplnost 
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Člověk a jeho svět – 5. ročník – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-provede jednoduchý pokus podle 
  návodu 
-popíše střídání ročních období 

 

 

 

 

-zvládne péči o pokojové rostliny a zná způsob 
péče o drobná domácí zvířata 

 

 
-pojmenuje a popíše orgánové soustavy 
-rozliší jednotlivé etapy lidského života 

 
-uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s preventivní ochranou zdraví a 
zdravého životního stylu 
 
 

-uplatňuje základní pravidla silničního 

 provozu pro cyklisty 

 

-poskytne první pomoc při drobných úrazech 

 a přivolá lékařskou pomoc  

Látky a jejich vlastnosti 

 

Planeta Země 

Sluneční soustava 

 

 

 

 

 

 

Rostliny a živočichové 

 

 

 

Lidské tělo 

 

 

Péče o zdraví 

Zdravá výživa 

 

 

 

Bezpečné chování v silničním provozu 

 

 

První pomoc 

M – jednotky a jejich převody 

 

VV – malba planet, sluneční soustavy 

M – převody jednotek času 

OSV – péče o dobré vztahy, rozvoj 

komunikačních dovedností 

ENV – rozvoj ekologického vědomí – Den 

Země 

MDV – hodnotící prvky ve sdělení 

 

Pč – péče o pokojové rostliny 

Vv – výtvarné vyjádření skutečnosti 

Čj - popis 

 

ENV – vztah člověka k prostředí  

- zdravý životní styl 

- citlivý přístup k přírodě 

VDO – lidská práva a zákony 

MV – využití médií jako zdroj informací 

M –rozhovor, přiřazování 

Pč –prostorové práce 

Vv – výtvarné vyjádření skutečnosti 

OSV – řešení problémů 

- porozumění sobě samému i druhých 

- spolupráce a pomoc 

- dobrá komunikace a vztahy 

VDO –disciplinovanost, ohleduplnost, 

      zaujetí vlastního stanoviska 
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Člověk a jeho svět – 5. ročník – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahya průřezová témata 

-má osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek 
 
-reaguje přiměřeně na pokyny dospělých a při 
mimořádných událostech 
 

-má základní znalosti o Evropě a její zeměpisné 
poloze 
-sdělí a popíše poznatky a zážitky z vlastních cest 
-orientuje se na mapě Evropy 

 

-aplikuje získané znalosti na ČR 

-uplatňuje zásady ochrany přírody a životního 
prostředí 
-popíše vliv činnosti člověka na přírodu a umí 
posoudit, které činnosti přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují 
 
 
 
-rozezná rozdíl mezi životem dnes a životem 
v minulosti 

 

 

Návykové látky a zdraví 

 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

 

 

Evropa 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současnost a minulost v našem životě 

Významné osobnosti naší historie 

VDO – zaujetí vlastního stanoviska, dokázat 

odmítnout i pomoci 

 

OSV – dovednost pro řešení složitých situací, 

ochota pomáhat slabším 

 

 

EGS – Evropa a svět, rodinné příběhy 

Čj – vyprávění vlastních zážitků 

 popis 

ČJ – čtení textu, samostatná práce s textem 

OSV – řešení problémů, rozvoj tolerance  

VEG – evropské krajiny 

VEG – postoj k Evropě jako širší vlasti 

-kultivace a postoje k Evropě 

VV – vyjádření zážitku 

ENV – tolerance a ohleduplnost ve vztahu 

k místnímu  prostředí 

M – přirozená čísla, rovinné obrazce 

ČJ – popis, vyprávění, práce s naučným textem 

OSV – rozvoj poznávání, kooperace 

ENV – komunikace o problémech životního 

prostředí 

 

ČJ – popis osoby, předmětu, děje, události, 

VV- výtvarné vyjádření činností lidí, památky, 

lidové umění, kultura odívání a bydlení, písmo 
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Člověk a jeho svět – 5. ročník – tabulka č. 3 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, 
v obci /městě/ 

 

 

Rodina  

Komunikace 

Problémy ve společnosti 

ČJ – formy společenského styku 

VV- výtvarné vyjádření vztahů mezi lidmi 

MKV – tolerance, uplatňování principu 

slušného chování,empatie 

ČJ – formy společenského styku 

OSV – dovednost pro řešení složitých situací, 

ochota pomáhat slabším 

VDO – demokratická atmosféra a vztahy ve 

škole,uplatňování demokr.principů 

/parlament/ 

ENV – porozumění důsledkům lidských 

činností na prostředí, ochrana ŽP 

VDO –disciplinovanost, ohleduplnost 

VDO – zaujetí vlastního stanoviska 

OSV – mezilidské vztahy ve třídě i mimo ni, 

rozvoj hodnoty spolupráce, pomoci a různosti 

lidí 
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5. Umění a kultura 

Hudební výchova 
 

     V předmětu hudební výchova je žákům umožněno i jiné než pouze racionální poznávání 

světa.  

Tento předmět dává našim žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou 

potřebu setkávání s hudbou. Žáci se prostřednictvím různých činností seznamují s výrazovými 

prostředky hudebního umění. Učí se s nimi tvořivě pracovat a užívat je jako prostředku pro 

sebevyjádření. 

Toto se uskutečňuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně – 

pohybových činností, které prolínají vyučováním ve všech ročnících a to už od 1. třídy a 

vzájemně se doplňují. 

Hudební výchova vede přes tyto činnosti k aktivnímu vnímání hudby a k rozvíjení klíčových 

kompetencí ( k učení, řešení problémů, komunikativní, pracovní sociální a občanské). 

 

Ve výuce se zaměřujeme na to, 

- aby si žáci osvojili správné pěvecké návyky a při vokálních činnostech rozvíjeli podle 

svých možností hudební sluch, rytmické, tonální a harmonické cítění i hudební 

představivost a posilovali hudební paměť / dechové a hlasové rozcvičky, rytmická a 

melodická cvičení, pamětné osvojení lidových a umělých písní, podle výběru učitele i 

z regionu / 

- aby postupně získávali dovednost využívat jednoduchých hudebních nástrojů např. při 

doprovodu osvojených písní a rozvíjeli tvořivé myšlení / používání rytmických a 

melodických hudebních nástrojů – Orffovský instrumentář / 

- aby si žáci osvojili základní hudební pojmy a rozeznali jednoduché hudební nástroje 

- aby si osvojovali aktivní vnímání znějící hudby a dokázali v rámci svých možností 

reagovat na hudbu pomocí pohybu, tance, gest a mimiky / hra na tělo, pohybové 

vyjádření vlastností tónu, tempa – využití i v hodinách TV / 

- aby žáci měli co nejvíce příležitostí rozvíjet své tvořivé myšlení ve všech 

jmenovaných činnostech 

- aby se učili naslouchat si vzájemně, kriticky hodnotit výkon svůj i ostatních, být 

k sobě ohleduplní, komunikovat mezi sebou, obhájit si svůj názor 

 

Předmět hudební výchova se vyučuje v 1. – 5. ročníku s týdenní dotací 1 vyučovací hodina. 

Výuka probíhá v kmenových třídách, kde jsou k dispozici klavír nebo kytara jako doprovodné 

nástroje. Často se v hodinách hudební výchovy využívají Orffovy hudební nástroje, které u 

dětí patří k těm nejoblíbenějším. 

Obsahem jednotlivých činností provozovaných v tomto předmětu je hlasová výchova, rozvoj 

rytmických a intonačních dovedností, jednohlasý a ve vyšších ročnících i vícehlasý zpěv 

s doprovodem i bez doprovodu, osvojování hry na jednoduché rytmické nástroje a hudebně 

pohybový projev. 

Hudba na naší škole je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvami hudebních koncertů 

zaměřených často i na získávání nových poznatků.Jedná se každoročně o koncerty moderní, 

ale i vážné hudby.Tyto koncerty mají i výchovný charakter. Žáci se na nich seznamují 

s hudebníky, hudebními nástroji i nejznámějšími autory. 

 

Zařazení průřezových témat napomáhá rozvoji osobnosti žáka a proto děti vedeme takovými 

metodami práce, které k tomu přispívají./ kreativita, komunikace, poznávání lidí, mezilidské 
vztahy, sebeorganizace, seberegulace, psychohygiena, vztah člověka a prostředí aj./ 
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Hudební výchova pro 1.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- správně dýchá při jednoduchých dechových 

rozcvičkách 

- správně artikuluje a otvírá při zpěvu ústa 

-zpívá jednoduché a krátké písně na základě 

svých dispozic 

 

-rytmizuje a melodizuje jednoduchá slova 

 

 

 

- využívá podle hudebních schopností 

jednoduché Orffovy nástroje při doprovodu 

osvojovaných písní 

 

-vyjádří pohybem rytmus a rytmické změny 

 

 

-rozpozná rozdíl mezi tónem a zvukem 

-rozliší sluchem jednotlivé vlastnosti tónů 

/délka, síla, barva a výška/ 

 

-rozpozná ve znějící hudbě některé 

jednoduché hudební nástroje 

-rozliší poslechem hudbu vokální od 

instrumentální 

- rozliší poslechem hlas mužský, ženský a 

dětský 

 

Pěvecký a mluvní projev 

 

 

 

 

 

Rytmizace, melodizace a jednoduchá hudební 

improvizace 

 

 

Hra na Orffovy hudební nástroje 

 

 

 

Pohybový doprovod znějící hudby 

 

 

Kvality tónů 

 

 

 

Poslech instrumentální a vokální hudby  

ČJ – hláska, slabika, slovo 

PRV – hygiena, lidské tělo 

OSV – pozornost, soustředění, sebekontrola, 

moje tělo 

ENV –člověk a zdraví 

 

M – přirozená čísla 

TV – rytmické formy cvičení 

OSV – rozvoj poznávání, kreativity, neverbální 

komunikace 

OSV –vzájemné poznávání se  

 

 

 

TV – pohybová improvizace 

OSV – rozvoj kreativity, neverbální 

komunikace –řeč těla 

 

TV – vyjádření kvality tónů pohybem  

OSV – rozvoj poznávání 

 

 

OSV – rozvoj poznávání, uvolnění, relaxace 
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Hudební výchova pro 2.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahya průřezová témata 

-správně dýchá a artikuluje při zpěvu 

-zpívá intonačně čistě jednoduché písně  

 

 

 

 

-rytmizuje a melodizuje jednoduché věty 

- jednoduchým způsobem podle svých 

schopností doprovodí rytmicky píseň 

 

-doprovodí zpěv písní podle svých dispozic i 

na jednoduché melodické nástroje z Orffova  

instrumentáře 

 

 

-ztvární hudbu pohybem prostřednictvím 

získaných hudebně – pohybových dovedností 

/taneční kroky, poskoky/ 

- vyjadřuje pohybem rytmus a rytmické 

změny 

 

- pojmenuje základní druhy not podle jejich 

délky a pozná je v notovém zápisu 

 

-objasní rozdíl mezi lidovou a umělou písní 

-pojmenuje podle obrázků některé dechové, 

klávesové a bicí hudební nástroje 

- pozná hudbu k tanci 

 

Pěvecký a mluvní projev 

 

 

 

 

 

Rytmizace, melodizace, hudební improvizace 

 

 

 

Hra na melodické hud. nástroje a Orffovy 

hudební nástroje při doprovodech 

osvojovaných písní 

 

 

Pohybový doprovod znějící hudby 

 

 

 

 

Kvality tónů 

 

 

Lidová a umělá píseň 

Hudba k tanci 

Poslech některých dechových, strunných a 

bicích nástrojů 

ČJ – čtení textu, význam slov 

PRV – hygiena, lidské tělo 

OSV – pozornost, soustředění, sebekontrola, 

moje tělo 

ENV – ochrana přírody 

 

M – přirozená čísla 

TV – rytmické formy cvičení pro děti 

OSV – rozvoj poznávání, kreativity, neverbální 

komunikace,respektování, podpora 

 

 

 

TV – význam pohybu pro zdraví, koordinace 

pohybu, pohybová improvizace 

OSV – rozvoj kreativity, neverbální 

komunikace –řeč těla 

VDO – disciplinovanost, ohleduplnost 

 

 

VV – poznávání a zobrazení tvarů 

OSV – rozvoj poznávání 

 

OSV – rozvoj poznávání 

 

OSV – neverbální komunikace – řeč zvuků 
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Hudební výchova pro 3.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-aplikuje získané správné pěvecké návyky 

-zpívá na základě svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

 

 

-rozlišuje jednotlivé kvality tónů 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

- improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

 

 

-využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře  

- komunikuje prostřednictvím hudebního 

nástroje a vyjadřuje své  hudební představy, 

pocity a myšlenky 

 

-ztvární poslechovou hudbu pohybem 

-reaguje taktováním, tanečními kroky na 

znějící hudbu 

- vyjádří pohybem metrum, tempo, dynamiku 

a směr melodie 

 

-rozpozná výrazné tempové a dynamické 

změny v proudu znějící hudby 

-rozliší hudbu vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé 

nástroje 

 

Pěvecký a mluvní projev 

Správné nasazení tónu 

Sjednocování hlasového projevu 

Jednoduchý kánon 

Hlasová a intonační cvičení 

Druhy tónů a pomlk 

Rytmizace, melodizace, úměrná hud. 

improvizace 

Deklamace říkadel, hra na ozvěnu, hra na tělo 

 

 

Hra na hudební nástroje 

Hra jednoduchých doprovodů na Orffovy 

nástroje a jednoduché melodické nástroje 

 

 

 

Pohybový doprovod  a vyjádření znějící hudby 

Dvoudobá a třídobá chůze, taneční krok 

Pohyb podle hudby na místě 

Taktování/dvoudobý a třídobý takt/ 

 

 

Hudba taneční, poslechová, pochodová, 

slavnostní 

Orchestr, sólo 

Hudební nástroje - dechové, klávesové a bicí 

ČJ – čtení textu, význam slov a vět 

PRV – hygiena, lidské tělo 

OSV – pozornost, soustředění, sebekontrola, 

moje tělo 

ENV – ochrana životního prostředí 

 

M – přirozená čísla 

TV – rytmické formy cvičení pro děti 

OSV – rozvoj poznávání, kreativity, neverbální 

komunikace – řeč těla, respektování, podpora 

 

ČJ – popis věci,slovní vyjádření pocitů 

VV – výtvarné vyjádření činnosti lidí 

OSV – rozvoj poznávání, kreativity, neverbální 

komunikace  

 

 

TV – význam pohybu pro zdraví, koordinace 

pohybu 

M – přirozená čísla 

VDO – disciplinovanost, ohleduplnost 

 

 

VV – zobrazování vlastních prožitků 

ČJ – popis věci 

OSV – rozvoj poznávání 

OSV – neverbální komunikace – řeč zvuků 
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Hudební výchova pro 4.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahya průřezová témata 

-využije získané pěvecké návyky a dovednosti 

při zpěvu písní 

-zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase a jednoduchém dvojhlase 

 

- orientuje se v notovém /grafickém/ záznamu 

písní  

 

-využije individuálně podle svých dispozic hry 

na hudební nástroj při hudební reprodukci 

jednoduchých písní 

-komunikuje se žáky prostřednictvím 

hudebního nástroje  

 

- vytváří jednoduché předehry, mezihry a 

dohry 

- uplatňuje podle svých dispozic rytmické a 

melodické představy prostřednictvím 

hudebního nástroje 

 

-vyjadřuje pohybem rytmus , tempo a jejich 

změny v proudu znějící hudby 

-vytváří podle svých individuálních 

schopností a dovedností vlastní pohybové 

kreace k písním 

-pokračuje v osvojování si základních 

tanečních kroků, poskoků a využije je ve 

vazbě se znějící hudbou 

- rozezná hudbu podle jejich funkce 

-rozliší prostřednictvím hudebních ukázek  

Pěvecký a mluvní projev 

 

Průprava dvojhlasu 

Kánon a prodleva 

 

Grafický záznam vokální hudby 

 

 

Hra na hudební nástroje 

Využití jednoduchých hudebních nástrojů 

Orffova instrumentáře k doprovodům lidových 

i regionálních písní 

 

 

Rytmizace, melodizace, hudební improvizace 

Mezihry a dohry, hudební doprovod 

 

 

 

 

Pohybové vyjádření nálady hudby 

Jednoduché lidové tance 

Reakce na změny v proudu znějící hudby 

Pamětné uchování a reprodukce pohybů při 

tancích a pohybových hrách 

 

ČJ – hláska, slabika, slovo 

PRV – hygiena, lidské tělo 

OSV – pozornost, soustředění, sebekontrola, 

moje tělo 

ENV –člověk a zdraví 

 

M – přirozená čísla 

TV – rytmické formy cvičení 

OSV – rozvoj poznávání, kreativity, neverbální 

komunikace 

OSV –vzájemné poznávání se  

 

 

 

TV – pohybová improvizace 

OSV – rozvoj kreativity, neverbální 

komunikace –řeč těla 

 

TV – vyjádření kvality tónů pohybem  

OSV – rozvoj poznávání 

 

 

OSV – rozvoj poznávání, uvolnění, relaxace 
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Hudební výchova – 4. ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-rozliší prostřednictvím hudebních ukázek 

polku, valčík, pochod 

- rozliší poslechem dětský, mužský, ženský a 

smíšený sbor 

-rozlišuje poslechem jednotlivé kvality tónů 

- postihuje směr melodie, ukončenost a 

neukončenost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudba taneční a pochodová 

Lidský hlas  

 

 

Kvality tónů 

Vztahy mezi tóny 

Hudebně výrazové prostředky 

VV – vyjádření zážitku z poslechu hudby 

OSV – rozvoj poznávání 

 



 89 

Hudební výchova pro 5.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- vědomě využije získané správné pěvecké 

návyky a dovednosti 

- zpívá na základě svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 

dvojhlase v durových i mollových tóninách 

 

 

 

-orientuje se v zápisu jednoduché písně či 

skladby 

 

-využije podle svých hudebních schopností 

jednoduché popřípadě složitější hudební 

nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní 

 

- vytvoří v rámci svých dispozic jednoduché 

předehry, mezihry a dohry 

- provádí elementární hudební improvizace 

 

- ztvární hudbu pohybem s využitím tanečních 

kroků 

- vytvoří pohybové improvizace podle svých 

schopností a dovedností 

- reprodukuje sled pohybů u tance ,  

  pohybových her a orientuje se v prostoru 

 

- rozpozná hudební formu jednoduché   

  písně či skladby 

 

Pěvecký a mluvní projev 

Upevňování vokálních dovedností osvojených 

v nižších ročnících 

Dvojhlas a vícehlas 

Lidový dvojhlas,regionální píseň 

Zpěv České hymny 

 

 

Grafický záznam vokální hudby a melodie 

Skupiny not osminových, šestnáctinových, 

Synkopa, koruna, dominanta, mollová stupnice 

Hra na hudební nástroje 

Využití jednoduchých i složitějších hudebních 

nástrojů k doprovodům lidových i regionálních 

písní 

Doprovod písní tónikou a dominantou 

Rytmizace a melodizace, hudební improvizace 

Improvizace předvětí a závětí 

 

 

Pohybové vyjádření nálady hudby 

Menuet a jazzový společenský tanec / např. 

charleston / 

Orientace v prostoru 

Pamětné uchování a reprodukce pohybů při 

tancích a pohybových hrách 

Taktování na 4 doby 

Dvojdílnost a trojdílnost v hudbě 

Hudební styly a žánry 

 

ČJ – práce s textem 

PŘ – lidské tělo, zdravé návyky, hygiena 

VL – regionální lidová tvorba, Česká republika 

OSV – pozornost, soustředění, sebekontrola, 

vzájemné poznávání se, moje tělo 

psychohygiena –pozitivní naladění mysli 

VDO- úcta k vlasti 

ENV - ekosystémy 

VV- poznávání a zobrazení  tvarů 

M – přirozená čísla 

OSV – rozvoj poznávání 

ČJ – popis věci,slovní vyjádření pocitů 

VV – výtvarné vyjádření činnosti lidí 

OSV – rozvoj poznávání, kreativity, neverbální 

komunikace 

 

TV – pohybové hry, rytmické formy cvičení 

OSV – rozvoj poznávání, kreativity, neverbální 

komunikace 

 

TV – vyjádření hudby pohybem, pohybová 

improvizace, koordinace pohybu 

M – přirozená čísla 

OSV – sebepoznávání, pozornost, soustředění, 

sebekontrola, kooperace 

DVO – disciplinovanost, ohleduplnost 

VL – orientace v čase 

ČJ – práce s textem, orientace v textu, formy 

společenského styku 

OSV – rozvoj poznávání 
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Hudební výchova pro 5.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé 

z užitých hudebních výrazových prostředků 

- upozorní na rytmické, tempové, dynamické i 

harmonické změny 

Hudební výrazové prostředky  

Rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast, 

gradace 

Interpretace hudby 

Vztahy mezi tóny –souzvuk, akord 

ČJ – význam slova, vyjádření vlastních pocitů 

TV – vyjádření kvality tónů pohybem 

VV – výtvarné zobrazení fantazijních představ 

OSV – rozvoj schopností poznávání 

OSV –rozvoj schopností poznávání, rozvoj 

pozorování a aktivního naslouchání  
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Výtvarná výchova 
 

      V předmětu výtvarná výchova  žáci poznávají okolní svět i svůj vnitřní svět 

prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení.Tím, že 

žákům umožňujeme, aby si v činnostech prakticky osvojovali potřebné výtvarné dovednosti a 

techniky, rozvíjíme jejich přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, jejich fantazii a 

prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Tím napomáháme k utváření 

kreativní stránky jejich osobnosti a rozvíjíme klíčové kompetence – k učení, k řešení 

problémů, komunikativní, pracovní, sociální, občanské.   

 

Ve výuce výtvarné výchovy se zaměřujeme zejména na to, 

 

                       - aby žáci získali praktické i teoretické poznatky  z vybraných okruhů učiva a   

                          na   základě jejich osvojování měli možnosti poznávat význam a přínos  

                          výtvarného umění k rozvíjení jejich tvůrčího myšlení, kultivování projevů a  

                          potřeb a k utváření vlastních hodnot 

 

- aby se žáci seznámili s různými výtvarnými technikami a prostředky  

  

- aby byli schopni nalézt a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve 

světě vytvořeném lidmi, aby si uvědomovali jejich význam pro 

plnohodnotný život člověka          

 

- aby byli schopni získaných poznatků a dovedností využívat ve svém životě 

 

                       -    aby si vyzkoušeli pracovat samostatně i v týmu, uměli obhájit své vlastní   

                            názory, přijímat zodpovědnost za kolektivní práci. Aby se naučili  

                            komunikovat a pracovat ve skupině s dětmi rozdílných  názorů. Vedeme  

                            žáky k ohleduplnosti, toleranci a ochotě pomáhat slabším, k nutnosti nést  

                            zodpovědnost za své jednání.   

 

Výtvarná výchova se vyučuje na 1. stupni ZŠ od 1. do 5. ročníku . V prvním a pátém ročníku 

s časovou dotací dvě hodiny týdně, v druhém, třetím a čtvrtém ročníku s časovou dotací  

jedna  vyučovací hodina týdně. Výuka výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ probíhá 

v kmenových třídách, žáci pracují samostatně, ve dvojicích i ve skupinách. Některé vyučovací 

hodiny se uskutečňují v přírodě. Součástí výuky jsou návštěvy muzea a výstav a divadelních 

představení. 

 

Osobnost žáka je na naší škole rozvíjena zařazením průřezových témat do výuky výtvarné 

výchovy. Prostřednictvím metod práce, při nichž si žáci cvičí smyslové vnímání, pozornost a 

soustředění, vůli a sebeovládání, uvědomují si svůj vztah k sobě samému i k druhým lidem, 

rozvíjí se kreativita, komunikace, kooperace (OSV), zkušenosti a prožitky žáků vedou 

k rozvoji disciplinovanosti, tolerance, ohleduplnosti a k prohloubení empatie ( Výchova 

demokratického občana ), posiluje emotivnost a prožitkovost a rozvíjí vztah k evropské a 

světové kultuře ( Výchova k myšlení v evropských souvislostech )rozvíjí smysl pro 

spravedlnost, solidaritu a toleranci ( Multikulturní výchova ),vede k zamyšlení se nad vztahy 

člověka a prostředí a k uvědomování si prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření 

kulturních uměleckých hodnot (Environmentální výchova), vede ke schopnosti zpracovávat 

podněty přicházející z médií – tisku, rozhlasu, televize (Mediální výchova). 
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Školní výstupy jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva výtvarné výchovy a 

sestaveny podle  výstupů RVP ZV  tak, aby je žák podle svých schopností a dovedností mohl 

naplnit během docházky do naší základní školy. 
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Výtvarná výchova 1.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-organizuje vlastní výtvarnou práci 

- pozoruje a zobrazí tvar věcí 

- vybere obrazné prostředky pro zobrazení 

vlastních zážitků a zkušeností 

 

 

 

 

 

 

 

 

-řeší přiměřené úkoly v plošných a v prostorových 

pracích 

- kreslí a maluje dle své  fantazie a představivosti 

 

 

 

 

 

 

- vyjmenuje některé ilustrátory dětských knih 

 

 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

Zobrazování vlastních prožitků. 

Grafický záznam pohybu. 

Výtvarné dotváření přírodnin.  

Výtvarné vypravování dle četby. 

Výtvarné vyjádření činnosti lidí – povolání. 

 

 

 

 

 

 

Práce dekorativní a prostorové 

Smysl pro výtvarný rytmus – řazení, navlékání, 

otisky, lepení vystříhaných tvarů. 

Hra s barvou. 

Hra s linii. 

Modelování. 

Rozvíjení citu pro prostor – konstruování. 

Pozorování vlastností barev. 

 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

Ilustrace pohádky. 

Loutka, maňásek. 

Návštěva divadla,koncertů. 

Besedy, výstavy, muzea, knihovna. 

Ilustrátoři dětských knih. 

PRV – kresba a malba ovoce,zeleniny, 

zvířat,povolání,práce s přírodninami 

 ČJ – poslech pohádky a příběhů ze života dětí 

 HV – poslech hudby a písní, jejich výtvarné 

zpracování  

PČ – dotváření přírodnin 

OSV – cvičení smyslového vnímání, rozvoj 

základních rysů kreativity 

ENV – využívání přírodnin a odpadových látek 

MDV – výběr výrazových prostředků pro 

vyjádření názoru a postoje 

 

PRV – práce s přírodninami, modelování 

ovoce,zeleniny 

 HV – poslech hudby 

PČ – manipulační činnosti – stříhání, lepení 

OSV – cvičení smyslového vnímání, pozornosti, 

soustředění, rozvíjení kreativity, rozvoj 

dovedností pro kooperaci 

 

 

 

ČJ – ilustrátoři dětských knih, pohádka 

 PČ – výroba loutky 

HV – koncerty, divadelní představení 

OSV – dovednosti pro pozitivní naladění mysli 

ENV – kultura obce 

MKV –uplatňování principu slušného chování 

MDV – pěstování kritického přístupu  
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Výtvarná výchova pro 2. ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- organizuje vlastní výtvarnou práci  

- při kresbě postupuje od celku k detailu 

- rozliší a vybere obrazné prostředky pro 

zobrazení vlastních zážitků a zkušeností 

 

 

    

   

 

 

 

 

- vybere materiály a prostředky při vytváření  

plošných a prostorových prací 

- tvoří dle své představivosti a fantazie 

 

 

 

 

 

- uvede rozdíly ve výtvarném vyjadřování 

ilustrátorů dětských knih 

 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

Zobrazování vlastních prožitků. 

Výtvarné dotváření přírodnin. 

Vytváření prostorových útvarů z přírodnin. 

Zobrazování podle vypravování, četby. 

Pozorování tvaru různých předmětů a jejich 

výtvarné vyjádření. 

Tvarově zajímavé rostliny. 

Zobrazování činnosti lidí. 

 

 

 

Práce dekorativní a prostorové 

Modelování. 

Kompozice plochy – geometrické prvky 

Hra s barvou – vlastnosti. 

Hra s linií – přítlak, odlehčení, křížení, 

souběžnost. 

 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

Práce s ilustrací. 

Symbolika barev.  

Hračky dříve a dnes. 

Besedy, výstav, návštěva muzea. 

Umění. 

Návštěva divadel a výchovných koncertů. 

PRV – přírodnina, lidský výtvor, názvy rostlin, 

zvířat, proporce lidského těla 

ČJ – vyprávění,čtení příběhů,pohádek 

OSV – cvičení smyslového vnímání, rozvoj 

základních rysů kreativity,můj vztah k druhým 

lidem i k sobě samému  

ENV – využívání přírodnin a odpadových látek  

MDV – výběr výrazových prostředků pro 

vyjádření názoru a postoje 

 

 

 

PČ – manipulační činnosti – stříhání, lepení 

HV  – poslech hudby 

M – geometrické tvary 

OSV – cvičení smyslového vnímání, pozornosti, 

soustředění, rozvíjení kreativity, rozvoj 

dovedností pro kooperaci 

 

 

ČJ – ilustrátoři dětských knih, pohádka 

 PČ – výroba loutky 

HV – koncerty, divadelní představení 

OSV – dovednosti pro pozitivní naladění mysli 

ENV – kultura obce 

MKV –uplatňování principu slušného chování 

MDV – pěstování kritického přístupu 
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Výtvarná výchova pro 3. ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-  organizuje vlastní výtvarnou práci 

-   rozliší ,pojmenuje a porovná obrazné 

prostředky pro zobrazení vlastních zážitků a 

zkušeností 

- vysvětlí vlastními slovy význam  důležitých 

pojmů týkajících se výtvarné formy, výtvarných 

materiálů a technik  

 

 

 

 

- vybere a kombinuje materiály a prostředky při 

vytváření  plošných a prostorových prací 

- rozliší rozdíly při vnímání události 

jednotlivými smysly a své zkušenosti slovně 

popíše 

-rozliší výrazové vlastnosti barvy 

 

 

 

 

- uvede a popíše rozdíly ve výtvarném 

vyjadřování malířů, zvláště ilustrátorů dětských 

knih 

 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

Pozorování přírody. 

Vyjadřování vlastního prožitku z četby, filmu, 

divadelního představení. 

Ilustrace děje. 

Pozorování a zobrazení činnosti lidí.  

Výtvarné vyprávění. 

Poznávání a zobrazení tvarů. 

Zobrazení fantazijních představ. 

 

 

Práce dekorativní a prostorové 

Druhy linií – vedení linie v různých materiálech. 

Poznávání prostorových tvarů. 

Modelování. 

Výtvarný rytmus – řazení prvků. 

Dekor. 

Vlastnosti barev, výrazové možnosti barvy. 

 

 

 

Výtvarné umění 

Práce s ilustrací. 

Hračka, loutka, maňásek. 

Druhy výtvarného umění.  

Kultura odívání a bydlení. 

Životní prostředí . 

Vycházky,výstavy, muzea,divadelní 

představení,koncerty. 

PRV – živá a neživá příroda 

ČJ – vyprávění,čtení příběhů,pohádek 

OSV – cvičení smyslového vnímání, rozvoj 

základních rysů kreativity,můj vztah k druhým 

lidem i k sobě samému  

ENV – využívání přírodnin a odpadových látek  

MDV – výběr výrazových prostředků pro 

vyjádření názoru a postoje 

 

 

M - tělesa 

PČ – manipulační činnosti – stříhání, 

lepení,rytí,škrabání 

HV  – poslech hudby 

OSV – cvičení  pozornosti, soustředění, rozvíjení 

kreativity, rozvoj dovedností pro kooperaci,péče o 

dobré vztahy 

ENV – způsoby využívání odpadů 

  

 

 

ČJ – ilustrátoři dětských knih, pohádka 

 PČ – výroba loutky 

HV – koncerty, divadelní představení 

OSV – dovednosti pro pozitivní naladění mysli 

ENV – kultura obce 

MKV –uplatňování principu slušného chování 

MDV – role médií v kultuře 
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Výtvarná výchova pro 4.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- volí vhodné výrazové prostředky pro 

zobrazování různých událostí 

 

- znázorní  proporce lidského těla 

 

- vysvětlí vlastními slovy základní pojmy 

z nauky o teorii barev 

 

 

 

 

 

- řadí prvky v tvarové i barevné kompozici 

- vytvoří jednoduchý prostorový objekt dle 

předlohy 

 - vybere jednotlivé prvky ve vztahu k celku 

-  aplikuje  různé druhy linie  

 

 

- rozliší interpretace obrazových vyjádření 

 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

Volný výtvarný projev doplňovaný pozorováním 

skutečnosti. 

Vyjádření děje. 

Malba vycházející ze skutečnosti i představ. 

Dotváření přírodnin na základě fantazie. 

Výtvarné vyjádření tvarů a barevnosti přírodních 

objektů. 

Výtvarné vyjádření věcí. 

Vyjádření proporcí lidské postavy. 

 

 

Dekorativní a prostorové práce 

Dekorativní práce v ploše. 

Jednoduché prostorové objekty. 

Linie. 

 

 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

Lidové umění. Současná oděvní kultura.Druhy 

výtvarného umění.Výtvarná úprava knihy. 

Ilustrátoři dětských knihy.Krásy přírody a vztah 

k životnímu prostředí.Výstavy, muzea, 

besedy,památky,divadla,koncerty. 

PŘ – přírodniny živé,neživé,zvířata domácí i 

volně žijící, rostliny,lidské tělo 

ČJ – vyprávění,četba příběhů 

VL – typy krajiny, povrch ČR, historické 

osobnosti českých zemí 

OSV – cvičení smyslového vnímání, rozvoj 

základních rysů kreativity,můj vztah k druhým 

lidem i k sobě samému 

ENV – využívání přírodnin a odpadů  

MDV – výběr výrazových prostředků pro 

vyjádření názoru a postoje 

 

M – geometrické tvary a tělesa 

PČ – manipulační činnosti – stříhání, 

lepení,rytí,škrabání 

OSV – cvičení  pozornosti, soustředění, rozvíjení 

kreativity, rozvoj dovedností pro kooperaci 

ENV – způsoby využívání odpadů 

 

ČJ – lidová slovesnost, poezie, význam knihy,  

VL – kulturní památky v naší zemi 

PŘ – ekosystémy a životní prostředí 

HV – divadelní představení, koncerty 

OSV – cvičení smyslového vnímání,cvičení 

sebekontroly, sebeovládání,dovednosti pro 

pozitivní naladění mysli 

ENV – kultura obce, náš životní styl 

MKV –uplatňování principu slušného chování 

MDV – role médií v kultuře 
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Výtvarná výchova pro 5.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- kombinuje ve vlastní výtvarné činnosti 

teoretické i praktické poznatky a dovednosti 

s výtvarnými výrazovými prostředky 

-  nakreslí různé druhy linie  

- znázorní proporce lidského těla a hlavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- objasní základní pojmy z nauky o teorii barev 

- řadí písmena do krátkých nápisů , aplikuje 

hotové písmo 

- vybere, kombinuje a rozvrhne prvky 

dekorativního charakteru v ploše 

- vytvoří jednoduchý prostorový objekt  dle 

svých představ a fantazie 

- kombinuje jednotlivé prvky ve vztahu k celku 

- aplikuje základní klasifikaci barev, světlostní a 

teplostní kontrast 

 

 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

Volný výtvarný projev doplněný pozorováním 

skutečnosti. Výtvarné vyjádření kontrastu 

přírodních forem a pozadí. 

Základní kompoziční principy. 

Výtvarné vyjádření děje. 

Zpřesňování vyjádření proporcí lidské postavy a 

hlavy. 

Výtvarné vyjádření morfologických znaků, tvarů 

a barevnosti přírodních objektů. 

Dotváření přírodní formy na základě 

fantazie.Výtvarné vyjádření věcí. 

 

 

Dekorativní a prostorové práce 

Dekorativní práce v ploše.Symetrie, asymetrie 

Písmo,jeho funkce.Písmeno jako dekorativní 

prvek – psané, kreslené, stříhané, vytrhávané. 

Jednoduché prostorové objekty. 

Linie vytvářené různými nástroji v různých 

materiálech. 

Užitá a dekorativní tvorba v bytovém prostředí – 

výběr a vhodnost materiálů. 

 

PŘ – přírodniny živé,neživé,zvířata domácí i 

volně žijící, rostliny,lidské tělo 

ČJ – vyprávění,četba příběhů 

VL – typy krajiny, povrch ČR, historické 

osobnosti českých zemí 

OSV – cvičení smyslového vnímání, rozvoj 

základních rysů kreativity,můj vztah k druhým 

lidem i k sobě samému, rozvoj dovedností pro 

kooperaci 

ENV – využívání přírodnin a odpadových látek  

MDV – výběr výrazových prostředků pro 

vyjádření názoru a postoje 

 

 

M – geometrické tvary a tělesa 

PČ – manipulační činnosti – stříhání, 

lepení,rytí,škrabání,vytrhávání 

ČJ – písmo a psaný projev 

PŘ – planeta Země, sluneční soustava 

OSV – cvičení smyslového vnímání, pozornosti, 

soustředění, rozvíjení kreativity, péče o dobré 

vztahy 

ENV – způsoby využívání odpadů 
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Výtvarná výchova pro 5.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- rozliší a porovnává interpretace obrazových 

vyjádření 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

Lidové umění. Současná oděvní kultura.Druhy 

výtvarného umění.Výtvarná úprava knihy. 

Ilustrátoři dětských knihy.Krásy přírody a vztah 

k životnímu prostředí.Výstavy, muzea, 

besedy,památky,divadla,koncerty. 

ČJ – lidová slovesnost, poezie, význam knihy, 

ilustrátoři 

VL – kulturní památky v naší zemi 

PŘ – ekosystémy a životní prostředí 

HV – divadelní představení, koncerty 

OSV – cvičení smyslového vnímání,dovednosti 

pro pozitivní naladění mysli 

ENV – kultura obce, náš životní styl 

MKV –uplatňování principu slušného chování 

MDV – role médií v kultuře 
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6. Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 

 
    V předmětu tělesná výchova si žáci osvojují především základní pohybové činnosti. V této 

oblasti jsou žáci vedeni jak k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, tak 

k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální 

pohodu. V tělesné výchově postupujeme od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a 

výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do 

denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb a zájmů.  

Tělesná výchova rozvíjí žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, tím utváří a 

rozvíjí klíčové kompetence ( k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní, sociální, 

občanské). 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to,  

 

- aby žáci poznali zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu a pochopili zdraví jako 

vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Vedeme je ke vnímání radostných 

prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou 

příznivých vztahů. 

- aby žáci chápali zdatnost, dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu jako významné 

předpoklady pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd. 

- aby se žáci aktivně zapojovali do činností podporujících zdraví a do propagace 

zdravotně prospěšných činností ve škole. 

- aby měli co nejvíce příležitostí rozvíjet úroveň svých pohybových dovedností a 

schopností, které jsou nezbytné při činnostech podporujících pohybové učení      

 

 

Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje od prvního do pátého ročníku s dvouhodinovou dotací. 

V souvislosti s ročním obdobím některé vyučovací hodiny probíhají v tělocvičně jiné na 

školním hřišti. Ve výuce žáci cvičí jednotlivě, ve dvojicích, trojicích nebo v družstvech a 

k dispozici jsou jim různá sportovní náčiní a nářadí., kterými je naše škola dostatečně 

vybavena. Mezipředmětové vztahy se objevují ve všech předmětech( M, HV, VV, PČ, PRV, 

ČJ, CJ).  

 Součástí výuky je plavecký výcvik, který se uskutečňuje pro žáky druhého a třetího ročníku. 

Kromě toho jsou pořádány zájezdy na plavání v odpoledních hodinách pro žáky všech 

ročníků. Během školního roku se mohou žáci  zúčastnit sportovních soutěží ve fotbale nebo 

vybíjené.      

 

K rozvoji osobnosti žáka přispívá zařazení průřezových témat. K tomu je vedeme takovými 

metodami práce, kde si žáci tyto skutečnosti uvědomují – kreativita, sebepoznání, 

psychohygiena, poznávání lidí, komunikace( OSV), schopnost kompromisu, ohleduplnosti, 

tolerance, disciplinovanosti a sebekritiky ( VDO), utváření zdravého životního stylu (ENV).     

 

Školní výstupy jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva tělesné výchovy a sestaveny 

podle výstupů RVP ZV tak, aby je  žáci mohli dle svých schopností a dovedností během 

docházky do naší školy naplnit.  
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Tělesná výchova pro 1.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová  témata 

- vnímá základní  principy  bezpečnosti 

- vybaví  si možná nebezpečí při hrách  

 

 

 

 

- zvládá jednoduché pohybové činnosti sám nebo 

činnosti prováděné ve skupině 

- provádí dle svých schopností kotoul vpřed  

- předvede dle svých schopností  základy 

gymnastického odrazu 

- pohybem vyjádří  rytmický a melodický 

doprovod 

- předvede  základní techniku běhu 

-vybaví si  základní atletické disciplíny 

 

- spolupracuje ve skupině a podílí se na utváření 

příjemné atmosféry v týmu 

- dovede některé pohybové hry přiměřené věku 

 

 

-  vnímá  pokyny, signály a gesta učitele při 

osvojované činnosti  

- převléká se do cvičebního úboru a umývá se 

 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví 

Zdravotně zaměřené činnosti      

Hygiena při TV  

Bezpečnost při pohybových činnostech  

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

Základy gymnastiky                   

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  

Průpravné úpoly 

Základy atletiky  

 

 

 

 

Pohybové hry  

Základy sportovních her             

Pravidla osvojovaných pohybových činností 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

Komunikace v TV  

Organizace při TV 

Zásady jednání a chování 

 

 

 

 

 

ČJ – rytmické říkanky, formy společenského styku 

MA – přirozená čísla, jednotky času, délky   

PRV – člověk a jeho zdraví 

HV – rytmická říkadla, pohybové vyjádření hudby 

 

 

OSV 

- porozumění sobě i druhým 

- zvládání vlastního chování 

- utváření mezilidských vztahů 

- dovednosti pro spolupráci a pomoc 

- řešení složitých situací 

VDO 

- disciplinovanost 

ENV 

- utváření zdravého životního stylu 
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Tělesná výchova pro 2.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová  témata 

- objasní  principy  bezpečnosti při pohybových 

činnostech 

- vysvětlí  možná nebezpečí při hrách  

- ošetří drobná poranění  

 

 

- zvládá jednoduché pohybové činnosti sám nebo 

činnosti prováděné ve skupině 

- provádí kotoul vpřed    

- předvede základy gymnastického odrazu 

-předvede dle svých schopností roznožku přes 

nářadí odpovídající výšky 

- pohybem vyjádří  rytmický a melodický doprovod 

- předvede  základní techniku běhu 

- vybaví si  základní atletické disciplíny 

- uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při plavání 

- dovede dle svých schopností  jeden plavecký styl 

 

 

- spolupracuje ve skupině a podílí se na utváření 

příjemné atmosféry v týmu při pohybových 

činnostech 

- dovede  některé pohybové hry 

-  vnímá  pokyny, signály a gesta učitele při 

osvojované činnosti  

- samostatně se převléká do cvičebního úboru a 

umývá se 

 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví 

Zdravotně zaměřené činnosti      

Hygiena při TV  

Bezpečnost při pohybových činnostech  

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

Základy gymnastiky                   

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  

Průpravné úpoly 

Základy atletiky  

Plavání 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry  

Základy sportovních her             

Pravidla osvojovaných pohybových činností 

Činnosti podporující pohybové učení 

Komunikace v TV  

Organizace při TV 

Zásady jednání a chování 

 

 

 

ČJ – rytmické říkanky, formy společenského styku 

MA – přirozená čísla, jednotky času, délky   

PRV – člověk a jeho zdraví 

HV – rytmická říkadla, pohybové vyjádření hudby 

 

OSV 

- porozumění sobě i druhým 

- zvládání vlastního chování 

- utváření mezilidských vztahů 

- dovednosti pro spolupráci a pomoc 

- řešení složitých situací 

VDO 

- disciplinovanost 

ENV 

- utváření zdravého životního stylu 
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Tělesná výchova pro 3. ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová  témata 

- zařazuje do svého režimu zdravotní cvičení a vhodné 

pohybové činnosti osvojené při TV ( podle rad učitele) 

- uplatňuje hlavní zásady hygieny 

- objasní  základní principy  bezpečnosti při 

pohybových činnostech 

- vyjádří vlastními slovy možná nebezpečí při hrách a 

dovede  jim zabránit  

- ošetří drobná poranění a přivolá pomoc 

 

- zvládá jednoduché pohybové činnosti sám nebo 

činnosti prováděné ve skupině 

- provádí kotoul vpřed i vzad, prosté skoky 

z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu 

- předvede dle svých schopností roznožku a skrčku přes 

nářadí odpovídající výšky 

- pohybem vyjádří rytmický a melodický doprovod 

- předvede základní techniku běhu, skoku do dálky a 

hodu míčkem 

- pojmenuje základní atletické disciplíny 

- uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při plavání 

- dovede jeden plavecký styl, nebojí se vody 

 

- spolupracuje ve skupině a podílí se na utváření 

příjemné atmosféry v týmu při pohybových činnostech a 

soutěžích 

- dovede některé pohybové hry 

-  vnímá pokyny a signály učitele při osvojované 

činnosti  
 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví 

Zdravotně zaměřené činnosti      

Hygiena při TV  

Bezpečnost při pohybových činnostech  

 

 

 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

Základy gymnastiky                   

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  

Průpravné úpoly 

Základy atletiky  

Plavání 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry  

Základy sportovních her             

Pravidla osvojovaných pohybových činností 

Činnosti podporující pohybové učení 

Komunikace v TV  

Organizace při TV 

Zásady jednání a chování 

ČJ – rytmické říkanky, formy společenského styku 

MA – přirozená čísla, jednotky času, délky   

PRV – člověk a jeho zdraví 

HV – rytmická říkadla, pohybové vyjádření hudby 

 

OSV 

- porozumění sobě i druhým 

- zvládání vlastního chování 

- utváření mezilidských vztahů 

- dovednosti pro spolupráci a pomoc 

- řešení složitých situací 

VDO 

- disciplinovanost 

ENV 

- utváření zdravého životního stylu 
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Tělesná výchova pro 4. ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová  témata 

-   podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

-   uplatňuje kondičně zaměřené činnosti 

 -  rozvíjí úroveň své zdatnosti  přiměřenou samostatností 

a vůlí 

 

- dovede se  soustředit  na správné provedení pohybu 

 

- tvořivě zachází s pohybovými dovednostmi  

- vnímá cvičení a soustředí se na správné provedení 

 

-  uplatňuje pravidla hygieny 

-  objasní základní pravidla chování podle kterých se řídí 

- dovede adekvátně ošetřit menší  poranění a přivolat 

lékaře  

 

- vnímá a popíše  kvalitu pohybové činnosti  spolužáka 

- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti 

- předvede osvojované pohybové dovednosti v souladu 

s individuálními předpoklady 

- provádí kotoul vpřed i vzad a stoj na rukou s dopomocí 

-dovede  roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající 

výšky dle svých schopností 

- vyjádří pohybem rytmický a melodický doprovod 

- upraví doskočiště, připraví start běhu, vydává povely pro 

start  

- používá tělocvičné názvosloví v jednoduchých 

příkladech  

- změří a zapisuje výkony v osvojovaných disciplínách  

Činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví 

 

Zdravotně  zaměřené činnosti 

 

 

 

Příprava organismu    

   Různé formy  rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace pohybu   

 Hygiena při TV 

  Bezpečnost při pohybových činnostech  

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

Základy gymnastiky                   

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  

Průpravné úpoly ( přetahy a přetlaky ) 

Základy atletiky 

 

 

 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

  Komunikace v TV 

Měření a posuzování pohybových dovedností 

ČJ – formy společenského styku 

MA – přirozená čísla,jednotky času, délky   

PRV – člověk a jeho zdraví 

HV – rytmická říkadla, pohybové vyjádření 

hudby 

 

 

OSV 

- porozumění sobě i druhým 

- zvládání vlastního chování 

- utváření mezilidských vztahů 

- dovednosti pro spolupráci a pomoc 

- řešení složitých situací 

VDO 

- disciplinovanost 

ENV 

- utváření zdravého životního stylu 

MD 

- využití médií jako zdroj informací 
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Tělesná výchova pro 5. ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová  témata 

-  podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

-  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti 

 -  rozvíjí úroveň své zdatnosti  přiměřenou samostatností 

a vůlí 

 

- soustředí se na správné a přesné provedení pohybu 

- tvořivě zachází s pohybovými dovednostmi a vytváří 

vlastní pohybové představy 

- zařazuje do svého režimu zdravotní cvičení a vhodné 

pohybové činnosti osvojené při TV 

- vnímá cvičení a soustředí se na správné a přesné 

provedení 

- popíše  základní pravidla chování podle kterých se řídí 

- ošetří adekvátně i větší poranění a přivolá lékaře  

 

- jednoduše hodnotí  kvalitu pohybové činnosti  spolužáka 

- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti 

- předvede osvojované pohybové dovednosti v souladu 

s individuálními předpoklady 

- provádí kotoul vpřed i vzad a stoj na rukou s dopomocí 

- dovede  roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající 

výšky 

- vyjádří pohybem rytmický a melodický doprovod 

- dovede  základní techniku skoku do výšky dle svých 

individuálních schopností       

- upraví doskočiště, připraví start běhu, vydává povely pro 

start  

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví 

 

 

 

Zdravotně  zaměřené činnosti 

 

 

 

 

Příprava organismu    

   Různé formy  rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace pohybu   

 Hygiena při TV 

  Bezpečnost při pohybových činnostech  

 

   

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

 Základy gymnastiky                   

  Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  

  Průpravné úpoly ( přetahy a přetlaky ) 

  Základy atletiky  

 

ČJ –  formy společenského styku 

MA – přirozená čísla,jednotky času, délky   

PRV – člověk a jeho zdraví 

HV – rytmická říkadla, pohybové vyjádření 

hudby 

OSV 

- porozumění sobě i druhým 

- zvládání vlastního chování 

- utváření mezilidských vztahů 

- dovednosti pro spolupráci a pomoc 

- řešení složitých situací 

VDO 

- disciplinovanost 

ENV 

- utváření zdravého životního stylu 

MD 

- využití médií jako zdroj informací 
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Tělesná výchova pro 5. ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová  témata 

- používá tělocvičné názvosloví 

- cvičí podle popisu a nákresu cvičení  

- změří a zapisuje výkony v osvojovaných disciplínách  

 

- dovede porovnat výkony s předchozími výsledky 

- tvoří dle svých schopností varianty osvojených 

pohybových her 

- uplatňuje zásady fair play jednání ve hře 

- posoudí zjevné přestupky proti pravidlům 

- dodržuje pravidla her a soutěží 

- respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

 

- zapojuje se aktivně do sportovních aktivit 

- podílí se na organizování nenáročné pohybové činnosti a 

soutěží na úrovni třídy 

 

- sleduje informační a komunikační prostředky a nalézá 

v nich potřebné informace o pohybových aktivitách a 

sportovních akcích 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

  Komunikace v TV 

Měření a posuzování pohybových dovedností  

 

Pohybové hry  

Základy sportovních her             

Pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností ( her, závodů, soutěží) 

Zásady jednání a chování ( fair play, 

olympijské ideály a symboly )    

Sportovní akce ve škole a v místě bydliště 

 

ČJ – rytmické říkanky, formy společenského 

styku 

MA – přirozená čísla, jednotky času, délky   

PRV – člověk a jeho zdraví 

HV – rytmická říkadla, pohybové vyjádření 

hudby 

 

 

OSV 

- porozumění sobě i druhým 

- zvládání vlastního chování 

- utváření mezilidských vztahů 

- dovednosti pro spolupráci a pomoc 

- řešení složitých situací 

VDO 

- disciplinovanost 

ENV 

- utváření zdravého životního stylu 

MD 

- využití médií jako zdroj informací 
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7. Člověk a svět práce 
 

Pracovní činnosti 
 

      Předmět Pracovní činnosti umožňuje žákům získat vedle vědomostí hlavně pracovní                                 

dovednosti a návyky potřebné v běžném životě. Rozvíjí některé jejich vlastnosti, motorické a 

tvořivé schopnosti a dovednosti.                                                                                           

Tento předmět utváří klíčové kompetence – k učení, občanské, k řešení problémů,  pracovní, 

sociální i komunikativní. 

 

 

Kompetence k učení: 

• Ve výuce se zaměřujeme na to, aby si žáci osvojili základní pracovní dovednosti a 

návyky z různých pracovních oblastí (ruční opracování materiálů, pěstitelské činnosti, 

základní činnosti v domácnosti) a aby na základě jejich osvojování byli schopni sami 

práci organizovat.  

• V průběhu vyučovacího procesu žáky seznamujeme s používáním vhodných 

pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, které dále budou schopni používat i v běžném 

životě. 

Kompetence občanské:  

• Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i 

společných výsledků práce (výzdoba tříd, školy, kanceláří pro místní podnikatele, 

výroba různých dekorativních předmětů na výstavy…). 

• Žáci na základě jasných kritérií hodnotí své činnosti a výsledky, zažívají úspěch. 

Kompetence k řešení problémů:  

• Žáky vedeme k vytrvalosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti i 

vlastních nápadů, rovněž k poznání, že technika je vždy úzce spojena s pracovní 

činností člověka. 

• Úkoly jsou zadávány tak, aby žáci promýšleli své postupy při jejich plnění. 

Kompetence pracovní: 

• Žáci si rovněž osvojují zásady bezpečnosti, uvědomují si cenu svého zdraví i zdraví 

svých spolužáků. 

• Aktivně se podílí na ochraně a tvorbě životního prostředí – práce na pozemku, údržba 

okolí školy, úklid apod.       

• Vedeme žáky k tomu, aby se naučili chápat práci, pracovní poznatky a dovednosti, 

které v předmětu Pracovní výchova získají, jako příležitost k další seberealizaci a 

sebeaktualizaci. 

Kompetence sociální a personální: 

• Žáci jsou vedeni ke spolupráci a vzájemné pomoci. Pracují ve skupině, vytvářejí 

      společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, 

      společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku. 

Kompetence komunikativní: 

• Učitel žáky vede k užívání správné terminologie. Žáci si rozšiřují slovní zásobu v 

               oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce. 
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      Předmět Pracovní výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vyučuje  

se na 1. stupni ZŠ od 1. do 5. ročníku ZŠ s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. 

Je zaměřen na praktické dovednosti a návyky, které člověk v dalším životě potřebuje.         

Učivo na 1. stupni je členěno na 4 tematické okruhy: 

 

 

• Práce s drobným materiálem  

• Konstrukční činnosti 

• Pěstitelské práce 

• Příprava pokrmů 

 

 

      Výuka může probíhat ve třídě, odborné učebně výtvarné výchovy, na školním pozemku i  

v dobře vybavené kuchyňce, kde žáci mohou připravovat pokrmy. 

Součástí výuky jsou i návštěvy různých výstav. 

 

 

 

      Žáci si zdokonalují dovednosti týkající se komunikace a spolupráce v týmu i v různých 

pracovních situacích, rozvíjí svoji kreativitu (OSV), vykonávají různé pracovní aktivity ve 

prospěch životního prostředí, výuka vede k odpovědnosti k ochraně přírody, přispívá 

k vnímání estetických hodnot prostředí (environmentální výchova), zkušenosti a prožitky 

žáků vedou k rozvoji disciplinovanosti, ohleduplnosti, ochotě pomáhat slabším (Výchova 

demokratického občana). 

 

      Školní výstupy jsou zpracovány na základě výstupů RVP ZV tak, aby žáci během školní 

docházky do naší základní školy mohli plně rozvíjet své schopnosti a dovednosti a aby je  

mohli využívat i v běžném životě.  
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Pracovní činnosti pro 1.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

Práce s drobným materiálem 

- umí papír mačkat, trhat, lepit, stříhat, 

překládat, skládat 

- vytváří jednoduché prostorové tvary 

      z papíru 

- umí stříhat a nalepit textilii 

- dovede navlékat, aranžovat a třídit 

      přírodní materiál  

- zvládá práci podle slovního návodu a 

předlohy 

-     zvládá práci s model. hmotou – 

      hnětení, válení, trhání, slepování 

Konstrukční činnosti 

- dovede sestavovat stavebnicové prvky 

 

 

 

 

Pěstitelské práce 

- zná základy péče o pokojové 

      rostliny –zalévání, kypření,  

otírání listů 

 

      Příprava pokrmů 

- dodržuje pravidla stolování a chování u stolu 

- udržuje čistotu pracovních ploch při 

      stolování 

 

Práce s drobným materiálem 

- využití různých přírodních materiálů 

- práce s papírem  

- práce s modelovací hmotou,  

      plastelínou 

- práce s textilem – koláže, výroba  

      dárků… 

- lidové zvyky a řemesla (Vánoce, Veli- 

      konoce – vystřihovánky, výzdoba…) 

 

 

 

      Konstrukční činnosti 

- práce montážní a demontážní  

- práce se stavebnicí 

- sestavování modelů podle předlohy i 

      vlastní fantazie 

 

Pěstitelské práce 

- pokojové rostliny ve třídě – zalévání, 

kypření, otírání listů 

 

 

      Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování, 

jednodu- 

chá úprava stolu 

- práce s těstem (vánoční cukroví) 

 

Vv-užití různých výtvarných technik 

Matematika-měření,rýsování 

OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schop- 

ností poznávání 

Kreativita 

Výchova demokratického občana – 

disciplino- 

vanost, ochota pomáhat slabším, zásady 

bezpečnosti práce 

 

 

 

 

Matematika-konstrukce modelů 

Vv- různé výtv. techniky 

OSV – rozhodovací dovednosti 

 

 

Prvouka-živá příroda 

Environmentální výchova – ŽP, základní  

podmínky života 

 

 

Vv-rozvoj estetického cítění 

 

Multikulturní výchova – lidské vztahy 

VDO – zásady hygieny a bezpeč. práce 
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Pracovní činnosti pro 2.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

Práce s drobným materiálem 

- umí papír mačkat,trhat, stříhat,  

         skládat, lepit a vytvářet z něj 

         jednoduché prostorové tvary                      

- dovede navlékat, aranžovat,  

      opracovávat přírodní materiál 

- umí stříhat i nalepit textilii 

- umí navléknout jehlu, udělat uzel,  

               přišít knoflíky     

- zvládá práci s modelovací hmotou- 

      hnětení, stlačování, přidávání,       

      ubírání,rytí  

 

Konstrukční činnosti 

- zvládá práce montážní a demontážní 

 

 

 

      Pěstitelské práce 

- zná základy péče o pokojové   

rostliny 

- umí zasít semena 

 

 

     Příprava pokrmů   

- zvládá základní hygienické návyky 

- umí si připravit snídani, přesnídávku 

 

Práce s drobným materiálem 

- podzim v přírodě – využití přírodních 

materiálů – listí, šípky, kaštany… 

- navlékání přírodnin, spojování,  

propichování 

- práce s různými druhy papíru – 

      obkreslování podle šablony, vystři- 

      hování, slepování 

- práce s modelovací hmotou 

-    kombinovaná práce s textilem –  

-    přišívání knoflíků 

- výroba přáníček 

 

      Konstrukční činnosti 

- plošná i prostorová kompozice – sle- 

pování modelů podle předlohy i  

vlastní fantazie 

       

 Pěstitelské práce 

- základní podmínky pro pěstování  

rostlin (i pokojových) 

- pěstování některých plodin ve třídě 

(hrách, fazole), péče o ně      

 

      Příprava pokrmů 

- základní vybavení kuchyně                                                         

- příprava jednoduchého pokrmu 

 

 

Vv-různé výt. techniky 

Matematika-měření, rýsování 

ČJ-užití správných výrazových prostředků 

při popisu pracovního postupu 

OSV – rozvoj spolupráce a komunikace 

v týmu a při různých pracovních situacích, 

uvědomování si hodnoty spolupráce a  

pomoci 

Kreativita 

Výchova demokratického občana – 

disciplino- 

vanost, ochota pomáhat slabším, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce 

Matematika-konstrukce modelů 

Vv-estetické vnímání 

OSV – rozvoj poznávacích a rozhodovacích 

dovedností 

 

Prvouka-živá příroda 

 

Environmentální výchova – základní 

podmínky života na Zemi 

 

 

Vv-estetické cítění 

Multikulturní výchova – mezilidské vztahy, 

princip slušného chování 

VDO – pravidla první pomoci 
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Pracovní činnosti pro 3.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

Práce s drobným materiálem 

- zvládá elementární dovednosti a  

      činnosti s jednoduchými pracovními 

      pomůckami a vytváří jednoduchými  

      postupy předměty z tradičních i 

      netradičních materiálů (viz výstupy 

      z 1. a 2. ročníku) 

- naučí se zadní a přední steh 

- vyrobí jednoduchý textilní výrobek 

- z modelovací hmoty dovede vytvořit 

      jednoduché předměty 

- zvládá práci se sádrou, zná její 

      vlastnosti 

Konstrukční činnosti 

- zvládá sestavit jednoduché modely 

      podle návodu i fantazie 

 

Pěstitelské práce 

- pečuje o nenáročné rostliny 

- provádí pozorování přírody 

- umí zpracovat výsledky pozorování 

 

Příprava pokrmů 

- chová se vhodně při stolování 

- připraví tabuli pro jednoduché 

      stolování 

- orientuje se v základním vybavení 

      kuchyně 

- zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

          první pomoc při úrazu 

Práce s drobným materiálem 

- práce s různými druhy papíru 

- přírodniny – užití listů, kůry 

      stromů, suchých travin a květin… 

- zvířata z kamínků nebo vlašských 

      ořechů nebo kaštanů 

- koláž ze zbytků látky 

- řetězy, ozdoby (vánoční výzdoba) 

- práce s modelovací hmotou 

-     šití (výroba maňáska) 

- vyšívání – přední, zadní steh 

- velikonoční tematika  

- obrázky ze sádry 

Konstrukční činnosti 

- plastové stavebnice – podle fantazie 

- prostorové kompozice – dle návodu 

    

   Pěstitelské práce 

      -     zákl. podmínky pro pěstování rostlin 

- úprava květin ve váze 

- pěstování plodin v truhlíku –  

      přesazování a rozmnožování 

      Příprava pokrmů 

- úprava stolu pro stolování – vánoční 

      výzdoba 

- nakupování, uchovávání potravin, 

      obal zboží 

- jednoduché pohoštění – jednohubky 

základní vybavení kuchyně 

 

Vv-kresba, malba aj.výtv. techniky 

Matematika-měření, rýsování 

OSV – rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

MKV - mezilidské vztahy,komunikace, 

kooperace  

Výchova demokratického občana – 

ochota pomáhat slabším 

 

 

 

 

Vv-estetické cítění 

Matematika-konstrukce modelů 

OSV – rozvoj poznávacích schopností 

 

Prvouka-živá a neživá příroda 

Environmentální – ŽP,vztah člověka k  

prostředí 

 

 

Vv-estetika 

ČJ-užití správných výrazových prostředků 

při stolování 

MKV – lidské vztahy 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 
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Pracovní činnosti pro 4.- 5.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

Práce s drobným materiálem 

- dovede rozlišovat druhy papíru, modelovacích 

hmot, textilií 

- dovede vyřezávat, děrovat, polepovat 

- vytváří prostorové práce 

- seznámí se se základy aranžování 

- seznámí se při různých činnostech 

      s různým materiálem a s prvky 

      lidových tradic                                             

- udržuje pořádek na pracovním místě 

- zvládá ozdobný steh 

- zná zásady hygieny a bezpečnosti 

      práce, umí poskytnout první pomoc při 

         úrazu 

 

 Konstrukční činnosti 

- dovede sestavit složitější stavebnicové 

      prvky 

- pracuje podle slovního návodu, předlohy 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

            práce, poskytne první pomoc při úrazu  

  

Práce s drobným materiálem 

- práce s papírem 

- práce s kartonem (lepenkou) 

- využití živých a neživých přírodnin 

      (viz kamínků apod.) 

- práce s textilem 

- práce s drátem 

- práce s modelovací hmotou 

- vánoční výzdoba (svícen, blahopřání 

      apod.) 

- zdobení kraslic 

- aranžování suchých travin a květin 

- velikonoční aranžmá s užitím slámy, 

sena 

 

Konstrukční činnosti 

- makety domů 

- prostorová kompozice 

 

 

 

 

  

 

Vv-užití různých technik a výtv. prostředků  

Matematika-měření,rýsování 

Přírodověda-živé a neživé přírodniny, 

lidské výtvory 

ČJ-užití správných výrazových prostředků 

při popisu pracovního postupu 

MKV – lidské vztahy, etnický původ 

EV – vztah člověka k prostředí 

OSV – kreativita, spolupráce v týmu 

 

 

 

 

 

 

Vv-estetické cítění, modelování 

Vlastivěda-výroba hist. domů, staveb 

Matematika-konstrukce 

VDO-rozvoj disciplinovanosti, ochota 

pomáhat slabším 

OSV – kreativita, rozvoj poznávacích 

schopností 

Přírodověda-živá a neživá příroda 
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Pracovní činnosti pro 4.- 5. ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

Pěstitelské práce  

- umí pečovat o pokojové rostliny 

- zná rozdíl mezi setím a sázením 

- umí zvolit podle druhu pěstitelských 

      činností vhodné pomůcky, nástroje  

      a nářadí  

-    zná množení rostlin odnožemi a  

           řízkováním 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

      práce, poskytne první pomoc při  

         úrazu 

 

Příprava pokrmů 

- seznámí se s přípravou jednoduchého 

      pokrmu studené kuchyně 

- zná pravidla správného stolování a 

      společenského chování 

- udržuje čistotu a pořádek pracovních 

      ploch  

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

      práce, umí poskytnout první pomoc 

           při úrazu 

Pěstitelské práce 

- základní podmínky pro pěstování  

      rostlin 

- pěstování pokojových rostlin 

- pěstování rostlin ze semen v místnosti 

- přesazování pokojových rostlin 

množení rostlin 

 

 

 

 

 

     Příprava pokrmů 

- byt a jeho vybavení (názvy nábytku a 

      spotřebičů) 

- výběr a nákup potravin 

- jednoduchá úprava stolu 

- pravidla správného stolování 

- příprava jednoduchého pokrmu 

      studené kuchyně 

 

EV-vnímání estetických hodnot prostředí, 

vztah člověka k prostředí 

VDO – zásady hygieny a bezpeč. práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv-estetické cítění 

 
EGS – Evropa a svět nás zajímá 

MKV – lidské vztahy 
VDO – zásady hygieny a bezpeč. práce                                                
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8. Volitelné předměty 
 

Zdravotní tělesná výchova 
 

     V předmětu zdravotní tělesná výchova se především zaměřujeme na odhalování 

zdravotních oslabení žáka, jejich korekci v běžných i specifických formách pohybového 

učení, na rozvoj pohybových dovedností žáka a kultivaci pohybu. S tím souvisí i 

rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné i duševní zdraví, reakce na tyto 

problémy a předcházení jim, popřípadě nalezení optimálního řešení k jejich odstranění. 

Ve zdravotní tělesné výchově se také snažíme odbourávat jednostrannou zátěž kompenzačním 

cvičením a regenerací. 

Ve zdravotní tělesné výchově rozvíjíme klíčové kompetence k řešení problémů, 

komunikativní, sociální, občanské. 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to, 

  

- aby žáci poznali charakter svého zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení někte- 

rých činností 

- aby samostatně využívali osvojené kompenzační a relaxační techniky k regeneraci 

organismu, překonávání únavy 

- aby získali základní orientaci v názorech na to, co je zdravé, co může zdraví prospět, i na 

to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

- aby se žáci aktivně zapojovali do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností 

- aby si žáci co nejvíce osvojili základní pravidla bezpečnosti při tělesné výchově 

- aby žáci zvládli techniku speciálních cvičení  

- aby žáci komunikovali na odpovídající úrovni, účinně se zapojovali do diskuse a osvojili 

si kultivovaný projev 

- aby žáci respektovali a tolerovali odlišnosti ostatních 

 

 

Výuka zdravotní tělesné výchovy navazuje na získané pohybové schopnosti a dovednosti ,  

které žáci získali od narození a v hodinách tělesné výchovy. Snaží se dovednosti ještě více 

prohlubovat a rozšiřovat, zdokonalovat žákův pohybový projev. 

Zdravotní tělesnou výchovu vyučujeme jako volitelný předmět ve 2. až 4. ročníku 

s půlhodinovou týdenní dotací. Ve vyšších ročnících je realizována jako zájmový kroužek. 

Výuka probíhá v tělocvičně, respektive v gymnastickém sále naší školy.Součástí výuky je 

plavecký kurz. 

     K rozvoji osobnosti žáka přispívá zařazení průřezových témat. K tomu je vedeme 

takovými metodami práce, kde si žáci všechny tyto skutečnosti uvědomují – angažovaný 

přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování (VDO), obecné řešení 

problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnost poznávání, sebepoznávání, poznávání 

lidí a jejich jednání ve specifických rolích a situacích (OSV), schopnost zapojovat se do 

diskuse, mezilidské vztahy (MKV), vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na 

vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí (ENV), interpretace vztahů mediálních sdělení a reality, 

práce v realizačním týmu (MDV). 

 

     Kritéria školních výstupů jsou rozpracována k jednotlivým tématům učiva Zdravotní 

tělesné výchovy a sestavena podle výstupů RVP ZV tak, aby je žák podle svých schopností, 

dovedností a charakteru zdravotního oslabení mohl naplnit. 
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Zdravotní tělesná výchova pro 2.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-zná charakter svého zdravotního oslabení 

-zaujímá správné základní cvičební polohy 

-uplatňuje správné způsoby držení těla 

v různých polohách a pracovních činnostech 

-nosí vhodné oblečení a obutí pro zdravotní 

tělesnou výchovu 

-provádí dechová cvičení 

-vnímá své pocity při cvičení 

 

-osvojí si základní cvičební polohy 

-ovládá základní techniku cvičení 

-samostatně provádí jednoduché speciální 

cviky související s jeho oslabením 

 

 

-zařazuje pohybové činnosti v návaznosti na 

obsah TV s přihlédnutím ke konkrétnímu 

druhu a stupni oslabení 

 

Činnosti a informace podporující korekci 

zdravotních oslabení 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální cvičení 

 

 

 

 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

TV – posilování,protahování, 

disciplinovanost,speciální cvičení 

HV – dechová a rytmická cvičení 

PČ – správné držení těla při různých 

činnostech 

ČZ – stavba lidského těla,péče o zdraví 

VDO – disciplinovanost, cílevědomost, smysl 

pro řád 

OSV-sebepoznávání, seberegulace 

ENV-oceňování zdraví, vztah člověka a 

prostředí 

MDV-práce v týmu 
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Zdravotní tělesná výchova pro 3.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-uplatňuje správné způsoby držení těla při 

korekci zdravotních oslabení 

-pravidelně samostatně zařazuje do svého 

denního režimu speciální vyrovnávací 

cvičení 

-rozpozná nevhodná cvičení a činnosti 

-provádí dechová cvičení 

 

-provádí cviky na uvolňování páteře, zvýšení 

kloubní pohyblivosti, protažení a posilování 

svalstva 

-dbá o správné držení hlavy, pletence 

ramenního, pánve, kolen 

-koriguje techniku cvičení podle pokynů 

učitele 

-provádí jednoduché cviky s gymnastickým 

míčem 

-nacvičuje základní plavecké styly 

 

-zařazuje pohybové činnosti v návaznosti na 

obsah TV s přihlédnutím ke konkrétnímu 

druhu a stupni oslabení 

 

Činnosti a informace podporující korekci 

zdravotních oslabení 

 

 

 

 

 

Speciální cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

TV - obratnost, posilování, uvolňování, 

vytrvalost, speciální cvičení, plavání, cvičení 

s gymnas.míči 

 ČZ – znalost stavby lidského těla,péče o 

zdraví 

HV – rytmická a dechová cvičení  

PČ – dodržování správného držení těla při 

pracovních činnostech   

OSV-poznávání, sebepoznávání, seberegulace, 

řešení problémů 

VDO – rozvoj disciplinovanosti, 

rozhodovacích schopností, cílevědomosti 

MKV- diskuse, mezilidské vztahy 

MDV- práce v týmu, interpretace mediálních 

sdělení 

ENV-chápání vlivu životního prostředí na 

zdraví člověka 

 



 116 

Zdravotní tělesná výchova pro 4.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-uplatňuje odpovídající vytrvalost a 

cílevědomost při korekci a prevenci 

zdravotního oslabení 

-zařazuje pravidelně a samostatně do svého 

denního režimu speciální vyrovnávací 

cvičení 

-vědomě se vyhýbá činnostem, které jsou 

kontraindikací zdravotního oslabení 

-soustředí se na cvičení 

-aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

-předvídá možné nebezpečí úrazu 

-provádí dechová cvičení 

 

-usiluje o optimální provedení speciálních 

cviků na posílení podpůrně pohybového 

aparátu 

-dbá o správné držení těla 

-zařazuje lokální a celkovou relaxaci 

-adaptuje se na zvýšenou zátěž 

-provádí cviky na rozvoj koordinace a 

rovnováhy 

-cvičí s hudebním doprovodem 

-zvládá základní plavecké styly 

-provádí regenerační a uvolňovací cviky ve 

vodě 

 

-zařazuje pohybové činnosti v návaznosti na 

obsah TV s přihlédnutím ke konkrétnímu 

druhu a stupni oslabení 

Činnosti a informace podporující korekce 

zdravotních oslabení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

TV- rozvoj vytrvalosti, cílevědomosti, 

sebekontroly, posilování, uvolňování,plavání 

PČ – správné držení těla při různých 

pracovních činnostech,předvídá možné 

nebezpečí úrazu 

HV – rytmická a dechová cvičení 

ČZ – péče o zdraví, stavba lids. těla                                                                   

OSV-sebepoznávání, kreativita, řešení 

problémů, sebeorganizace 

VDO-rozhodování, cílevědomost 

ENV-oceňování zdraví 

MEDV-týmová práce 
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Čtení s porozuměním 
 

Tento volitelný předmět navazuje svým obsahem na získané čtenářské dovednosti v 1. 

ročníku a postupně je rozvíjí. 

Úspěšnost člověka a jeho uplatnění v životě úzce souvisí s jazykovým citem a se zvládnutím 

jazyka mateřského.Četba rozvíjí slovní zásobu a tím i podporuje schopnost komunikovat. 

Porozumění čtenému textu je významné nejen pro příjemný zážitek z četby, ale zejména pro 

získávání důležitých informací a řešení úkolů ve škole i v životě. 

Stojí proto za pozornost věnovat se dětskému čtení, podporovat zájem dítěte o knihy a o čtení. 

 

Ve výuce se zaměřujeme na to,  

- abychom u žáků v první řadě vytvořili pozitivní vztah k literatuře a k mateřskému 

jazyku 

- aby žáci dokázali správně používat mateřský jazyk k vyjádření vlastních potřeb, 

názorů, pocitů a prožitků 

- aby uměli pracovat s předkládanými texty, rozvíjeli si slovní zásobu, uvědomovali si 

bohatost a výstižnost naší mateřštiny 

- aby se u žáků zvýšil zájem o četbu 

- aby žáci dovedli pracovat s různými texty a literárními prameny 

- aby byli žáci schopni samostatně získávat informace z různých zdrojů a dokázali sdělit 

své čtenářské zážitky 

- aby si žáci osvojili schopnost spolupráce při řešení různých situací a rozvíjeli své 

emocionální a estetické vnímání 

- aby pochopili zásady mezilidské komunikace 

- aby se u žáků rozvíjela schopnost kultivovaného vystupování 

 

Jde o půlený volitelný předmět, který se vyučuje v rámci 2. ročníku jednu hodinu týdně 

společně se zdravotní tělesnou výchovou. 

Metodika čtení na naší škole vychází zatím z běžně používané analyticko-syntetické metody 

výuky a právě v tomto předmětu se snažíme o citlivé propojení nácviku techniky s dovedností 

porozumění čtenému. Považujeme totiž schopnost dobře číst, rozumět psanému textu a umět 

se pohotově vyjadřovat za dovednost významnou pro život člověka a jeho úspěšnost ve 

společnosti. 

Mnohé úkoly, které žáci v tomto předmětu plní, slouží zároveň jako témata k hovorům a 

nabízí organické propojení s výtvarnou a dramatickou výchovou. Svým obsahem pomáhá 

rovněž rozvíjet základní klíčové kompetence.  

 

Osobnost žáka rozvíjíme vhodným zařazením průřezových témat. K tomu vedeme žáky 

takovými metodami, jejich obměnami a barvitostí, aby si žáci všechny tato skutečnosti plně 

uvědomovali. / komunikace, sebepoznání, sebepojetí, kooperace, týmová práce, schopnost 

vcítění se, kreativita, řešení problémů, cvičení soustředění, pozornosti/. 
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Čtení s porozuměním pro 2.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- čte plynule s porozuměním jednoduchý text 

a orientuje se v něm 

- používá správný slovní přízvuk při hlasitém 

čtení textu a přirozeně intonuje 

-vyjádří vlastními slovy obsah přečteného 

 

-rozumí významu slov a vět ve čteném textu 

-přiřadí text ke správnému obrázku a naopak 

 

- naslouchá pozorně přednesu 

-respektuje základní komunikační pravidla 

- seřadí části textu nebo ilustrací podle 

dějové posloupnosti 

 

-rozpozná pohádku od ostatních vyprávění a 

tvořivě pracuje s literárním textem podle 

pokynů učitele 

-reprodukuje obsah známých pohádkových 

příběhů svými slovy 

 

-vyjádří pohybem, zvukem nebo obrázkem 

základní emoce z přečteného textu 

 

 

-pojmenuje některé dětské literární autory a 

ilustrátory 

 

 

Plynulé čtení jednoduchých textů – práce 

s textem 

/sestavování rozstříhaného textu, vybírání 

správných odpovědí, napravování textu, 

hádanky, rébusy/ 

 

Smysl slov, vět a celého textu 

Rozvíjení zrakového vnímání 

 

Naslouchání správného přednesu 

Práce s textem a ilustracemi 

 

 

 

Pohádka – naslouchání, četba, práce s textem, 

vyprávění, dramatizace /tvořivá práce 

s pohádkou/ 

 

 

 

Vyjádření emocí z přečteného 

/netradiční kresba, vyjádření děje, příběhu 

pohybem, rytmickým klepáním, kresbou/ 

 

Dětští literární autoři a ilustrátoři 

/zajímavosti o autorech, vyjádření názvu díla 

obrázkem/ 

 

M- přirozená čísla 

PRV- svět zvířat a rostlin 

VV- vyjádření vlastních prožitků z četby 

HV - akcent 

OSV – smyslové vnímání, pozornost a 

soustředěnost 

VV- vyjádření pocitů z četby 

OSV – pozornost, soustředění, zapamatování, 

rozvoj poznávání 

VV- zobrazování podle vypravování, četby 

PČ- střihání, skládání, lepení 

OSV – komunikace- pozorování a aktivní 

naslouchání 

 

HV – umělé písně z pohádek 

PČ- pohádková postava 

VV- ilustrace pohádky 

 

 

TV- koordinace pohybu, vyjádření děje 

pohybem 

OSV – postoje a hodnoty, komunikace- řeč 

těla, rozvoj kreativity 

EGS- práce s literaturou, pohádky z jiných 

zemí 

MKV – umění vžít se do role druhého 

VV- práce s ilustrací knih, beseda, návštěva 

knihovny 

PČ- knižní obálky 
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Hrátky s čísly 
 

V předmětu hrátky s čísly si žáci osvojují především na základě aktivních činností vědomosti 

a dovednosti potřebné v praktickém životě pro užití matematiky v reálných situacích. 

Vzdělávací obsah navazuje na předmět matematika. Hrátky s čísly přispívají k rozvoji 

rozumových schopností žáků, k vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění, rozvíjí 

spolupráci, důvěru ve vlastní schopnosti žáků a utváří a rozvíjí klíčové kompetence ( k učení, 

k řešení problémů, komunikativní, pracovní, sociální, občanské). 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to:  

- aby využívali matematické poznatky a dovednosti v praktickém životě 

- aby se rozvíjela paměť žáků, kombinatorické,  logické myšlení a abstraktní myšlení 

- aby žáci prováděli rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbu 

správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku 

vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému 

- aby  se  přesně a stručně vyjadřovali pomocí užívání matematického jazyka 

- aby se rozvíjela spolupráce při řešení problémových úloh vyjadřujících situace 

z běžného života 

- aby byla rozvíjena důvěra ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, vedeme 

žáky k soustavné sebekontrole 

- aby dovedli  žáci pracovat  samostatně, ale i  spolupracovat při řešení problémových 

úloh ve skupině    

 

 Předmět hrátky s čísly se vyučuje jako volitelný předmět ve třetím ročníku společně 

s předmětem zdravotní tělesná výchova s jednohodinovou dotací. 

Prolínají se zde  poznatky z jiných předmětů nebo naopak v jiných předmětech uplatňujeme 

poznatky z tohoto předmětu  např.  český jazyk ( tvoření slovních úkolů, otázek, odpovědí), 

prvouka ( ve slovních úlohách )  vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova ( výtvarné 

vyjádření matematických pojmů) , tělesná výchova( relaxační chvilky, pohybové hry s čísly)  

a  pracovní činnosti ( vytváření matematických tvarů a těles ). Nedílnou součástí předmětu 

hrátky s čísly  je matematika, na jejíž znalosti a dovednosti se tady  navazuje a dále jsou 

rozvíjeny. 

 Výuka předmětu hrátky s čísly se uskutečňuje převážně ve třídě, ale některé vyučovací 

hodiny se uskutečňují na školním hřišti, v počítačové učebně, či v přírodě.   

Ve vyučovacích hodinách pracujeme se žáky s celou třídou, ve dvojicích , věnujeme se jim i 

individuálně, nebo ve skupině. Žáky motivujeme k aktivní činnosti tím, že zařazujeme do 

hodin zajímavé netradiční hry a soutěže jednotlivců nebo skupin, zajímavé rébusy a 

matematické hádanky.  

 

Zařazení průřezových témat přispívá k rozvoji osobnosti žáka. Ve výuce proto uplatňujeme 

takové  metody práce, které k tomu přispívají – seberegulace a sebeorganizace, poznávání 

sebe  i druhých, komunikace, kooperace a týmová práce, kreativita, řešení problémů (OSV), 

demokratická atmosféra ve škole ( Výchova dem.občana), lidské vztahy ( Multikulturní 

výchova), vztah člověka k prostředí  ( Enviromentální výchova), osvojují si poznatky týkající 

se mediální komunikace a práce s médií – časopisy ( Mediální výchova).  

 

Školní výstupy navazují na předmět matematika a  jsou rozpracovány k jednotlivým tématům 

učiva tak, aby je  žáci mohli dle svých schopností a dovedností během docházky do naší školy 

naplnit.  
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Hrátky s čísly 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

vyřeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 

modeluje osvojené početní operace 

aplikuje přirozená čísla k modelování 

reálných situací 

 

 

 

přečte, doplňuje a načrtne jednoduché 

tabulky 

 

 

vymodeluje a popíše  jednoduché souměrné 

útvary v rovině a jednoduchá tělesa 

 

 

vyřeší jednoduché praktické slovní úlohy a 

problémy, jejichž řešení je do značné míry 

nezávislé na obvyklých postupech a 

algoritmech  školské matematiky 

 

Obor přirozených čísel. 

Slovní úlohy. 

 

 

 

 

 

Závislosti a jejich vztahy 

Diagramy, grafy, tabulky. 

 

 

Základní útvary v rovině. 

Základní útvary v prostoru. 

 

 

Slovní úlohy. 

Číselné a obrázkové řady. 

Magické čtverce. 

Prostorová představivost. 

TV – zdravotní cviky 

PČ – prostorové práce 

VV – výtvarné vyjádření skutečnosti  

PRV – lidé a čas 

 

OSV 

- řešení problémů, cvičení sebekontroly 

- cvičení tvořivosti 

- dobré vztahy ve skupině, organizace času 

- komunikační dovednosti 

- řešení konfliktů 

- řešení problémů 

- odpovědnost, spolehlivost v chování 

VDO 

- demokratické vztahy  

- sebeúcta, sebedůvěra 

- ochota pomáhat slabším 

EV 

- vztah člověka k prostředí 

MV 

- využití médií jako zdroj informací 
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Literárně dramatická výchova 
 

 

V předmětu literárně dramatická výchova  si žáci  cvičí a  rozvíjí verbální i neverbální 

komunikaci v různých situacích. Děti se seznamují  a pracují s různými literárními texty. 

Vyzkouší si dramatizaci pohádky, jednoduchého příběhu, ale i vlastního vymyšleného 

příběhu. Hlavním úkolem literárně dramatické výchovy  je utvořit u žáků kladný vztah 

k literatuře a zajímavým způsobem je seznámit se základními literárními díly. 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to,  

 

 

- abychom u žáků vytvořili pozitivní vztah k mateřskému jazyku, aby dokázali správně 

vyjádřit vlastní potřeby a prožitky a názory  

 

- aby si osvojili dovednost pracovat s různými  texty a s jazykovými a literárními prameny , 

aby žáci byli schopni sdělit a dramaticky vyjádřit  své čtenářské zážitky 

 

- aby dokázali kultivovaně vystupovat na veřejnosti,aby byli schopni samostatné a tvořivé 

práce, ale zároveň také týmové spolupráce  

 

- aby si uvědomili možný dopad svých verbálních a neverbálních projevů 

 

- aby se naučili samostatně získávat  a zpracovávat informace z různých zdrojů 

 

        Volitelný předmět literárně dramatická výchova je  úzce spjat s výukou českého jazyka a 

čtení. Výuka tohoto předmětu je zařazena  společně se zdravotní tělesnou výchovou do 

čtvrtého ročníku ZŠ s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. Výuka probíhá  převážně ve 

třídě, některé hodiny probíhají také v tělocvičně, na školním hřišti,ale i v počítačové učebně. 

        Osobnost žáka rozvíjíme vhodným zařazením průřezových témat. K tomu je vedeme 

takovými metodami práce, kde si žáci všechny tyto skutečnosti plně uvědomují –  

komunikace , sebepoznání a sebepojetí, kooperace a týmová práce, schopnost vcítění  se do 

druhých , kreativita, řešení problémů, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 

(OSV), porozumění soc. a kult. odlišnostem mezi národy (Globální výchova), lidské vztahy, 

tolerance k odlišným zájmům, názorům a schopnostem druhých (Multikulturní výchova), 

rozvoj komunikačních schopností při veřejném vystupování, argumentace, stylizace psaného 

a mluveného textu, práce s médii (Mediální výchova). 
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Literárně dramatická výchova pro 4.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-čte a přednáší zpaměti různé literární texty 

-vyjádří své dojmy a pocity z četby a  

 zaznamená je 

-volně reprodukuje přečtený nebo slyšený 

 text 

-tvoří vlastní literární text na dané téma 

-předvede  jednoduchou dramatizaci textu 

 -rozliší různé typy textů  a objasní  základní 

  literární  pojmy 

 

 

 

-pantomimou  předvede  jednoduchý příběh 

-předvede jednoduché monology a dialogy 

-předvede jednoduchou dramatizaci pohádky 

a vlastního vymyšleného příběhu 

-tvoří kostýmy a  kulisy k příběhům 

 

Práce s literárním textem 

zážitkové čtení a naslouchání. 

seznámení se základními literárními pojmy 

přednes vhodných literárních textů (poezie a 

próza). 

volná reprodukce přečteného nebo slyšeného 

textu 

 

  

 

 

Tvořivá činnost s literárním textem a vlastní 

dramatizace literárního textu 

pantomima, monology, dialogy 

dramatizace (pohádky ,  jednoduchých příběhů 

,vlastní literární tvorby  

 

 

Př – živá a neživá příroda  

Vl – soužití lidí a mezilidské vtahy 

VV – ilustrace v knihách 

AJ – čtení a překlad textu 

OSV -  rozvoj poznávání a kreativita 

MKV - lidské vztahy 

MDV – kritické  čtení a vnímání sdělení 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

PČ – výroba loutek a maňásků 

VV – malba kulis 

TV – základní taneční kroky 

HV – rytmizace, melodizace a hudební 

improvizace 

OSV- komunikace, kooperace, řešení 

problémů a hodnoty a postoje, praktická etika 

MKV - kult. diference , lidské vztahy - 

dialogy 

MDV- vnímání med. sděl., stavba med. sděl., 

fungování a vliv médií ve společnosti - film. a 

divad. zpracování příběhů 
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Konverzace v anglickém jazyce 
 

     Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility 

jedince jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. 

Umožňuje také poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní 

tradice vede k uvědomění si vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to, 

 

- abychom u žáků probudili zájem o studium anglického jazyka a vytvářeli u nich pozitivní 

   vztah k tomuto předmětu 

 

- aby se u žáků postupně rozvíjela schopnost chápat a správně interpretovat slyšené i čtené  

   texty  v anglickém jazyce a přiměřeně na ně reagovat, schopnost vést rozhovor i souvisle  

   jednoduše hovořit v rámci nejběžnějších situací každodenního života 

 

- aby se žáci seznámili se základními poznatky z reálií, s některými typickými jevy života  a  

   kultury v anglicky mluvících zemích 

 

- aby si žáci osvojovali dané učivo přímo v reálné situaci, aby schopnosti porozumět a ústně  

   se vyjadřovat byla nadřazena dovednosti číst a písemně se vyjadřovat 

 

- aby žáci měli příležitost zvyšovat celkovou úroveň svého vyjadřování i vzájemného 

chování, aby byli vedení k zodpovědnosti za své chování a jednání, k toleranci a k ochotě 

pomoci druhým, aby byli schopni přijímat názory druhých a uměli obhájit také své vlastní 

názory. 

 

Předmět konverzace v anglickém jazyce je zařazen mezi předměty volitelné. Výuka tohoto 

předmětu je zařazena do pátého ročníku ZŠ  s časovou dotací 1 vyučovací hodiny týdně spolu 

s předmětem kolektivní sporty. Výuka probíhá ve třídách, některé vyučovací hodiny se 

uskutečňují v počítačové učebně. 

Stěžejní část výuky je věnována mluvenému projevu, např. vedení vzájemných rozhovorů 

s běžnou a jim blízkou tématikou – rodina, škola, zájmy a záliby, domov, bydlení, nakupování 

v obchodě. 

 

Osobnost žáka rozvíjíme vhodným zařazením průřezových témat.Prostřednictvím nich jsou 

žáci vedeni k cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, k dovednosti 

zapamatování,k poznávání sebe i druhých, ke komunikaci,kreativitě ( Osobnostní a sociální 

výchova), k rozvoji disciplinovanosti a ohleduplnosti ( Výchova demokratického občana), 

k poznání života dětí, zvyků a tradic v jiných zemích ( Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech), žáky vedeme k uvědomování si významu užívání cizího jazyka 

jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání ( Multikulturní výchova), osvojují si 

základní poznatky a dovednosti prostřednictvím dětských časopisů a internetu ( Mediální 

výchova). 

 

Kriteria školních výstupů jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva anglického jazyka 

a sestaveny tak, aby je žák podle svých schopností a dovedností mohl naplnit během 

docházky do naší základní školy. 

 

 



 124 

Konverzace v anglickém jazyce pro 5.ročník ZŠ  
Školní výstup Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

- reaguje na běžné pokyny vyučujícího 

- čte nahlas plynule a foneticky správně 

jednoduché připravené texty,čte potichu 

jednoduché texty obsahující známé 

jazykové prostředky 

- odpoví na jednoduché otázky 

z přečteného textu 

 

 

 

 

- reprodukuje a obměňuje pamětně 

osvojené dialogy,  

- formuluje jednoduché  otázky a odpoví na 

ně, vyžádá si , ale i podá jednoduchou 

   informaci 

- zarecituje zpaměti říkanku, básničku,    

   zazpívá píseň 

 

 

- obmění krátké probrané texty, sestaví 

jednoduché sdělení 
 

 

Práce s jednoduchým textem. 

Poslech, čtení hlasité i tiché, osvojení si 

slovní zásoby,porozumění textu, 

vyhledávání informací.  

Pohádka – pokus o jednoduchou dramatizaci 

Dětské časopisy. 

Procvičování slovní zásoby, sestavování vět 

pomocí výukového programu na počítači. 

Popis nadpřirozených bytostí. 

Práce se slovníky. 

 

Dialogy. 

Nácvik, poslech, jejich pamětné osvojení, 

obměňování, tvoření jednoduchých dialogů 

v rámci vymezených tematických okruhů. 

 

Nácvik říkadel, básniček, písniček a práce 

s nimi. Překlad, porozumění 

textu,popř.pohybový doprovod 

 

Pravopis osvojených slov a tvarů. 

Blahopřání, krátký dopis. 

 

Anglicky hovořící země, známá města, 

kulturní památky, různé zajímavosti ze 

života dětí, odlišné zvyky. Časopisy, internet 

ČJ – vyprávění,větný přízvuk,stavba 

věty,časování sloves, slovní druhy      

VV – kresba slovní zásoby, 

pohádky,nadpřirozených bytostí 

OSV – cvičení  pozornosti a soustředění,cvičení 

dovedností zapamatování, rozvoj dovedností pro 

kooperaci           

MKV – udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet 

spolupráci 

MDV – hodnotící prvky ve sdělení 

ČJ – vyprávění, vedení rozhovorů 

OSV – cvičení dovedností pro učení a 

studium,komunikace v různých situacích 

MKV – význam užívání cizího jazyka jako 

nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 

ČJ – přednes básní   

HV – rytmizace říkanek, melodizace a zpěv písní 

 

ČJ, - stavba dopisu   

VV,PČ – výroba přání 

OSV – péče o dobré vztahy, rozvoj komunikace 

v různých situacích 
 

VV - kresba k daným tématům  

MKV – význam užívání cizího jazyka jako 

nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 

MDV –  pěstování kritického přístupu 

VEG – zvyky a tradice v anglicky mluvících 

zemích 
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Kolektivní sporty 
 

               Předmět Kolektivní sporty klade velký důraz na rozvoj osobnosti žáka. Pomáhá mu 

poznat sám sebe v zátěžových situacích, umět se rychle rozhodnout, odhadnout nejlepší možné 

řešení. Rozvíjí osobnost žáka po duševní a tělesné stránce, nabízí mu aktivní využívání volného 

času. Z tohoto důvodu Kolektivní sporty nabízíme jako volitelný předmět  v pátém ročníku jednu 

hodinu týdně, navazujeme následně povinným předmětem Sportovní aktivity v šestém ročníku. 

Kolektivní sporty jsou zařazeny dle zájmu žáků  jako volitelný předmět i v 7. – 9. ročníku, dvě 

hodiny týdně. Sporty rozvíjí klíčové kompetence (k řešení problémů, komunikativní, sociální, 

občanské). 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to, 

 

• aby si žáci upevnili důležité poznatky z náplně učiva tělesné výchovy ( pravidla, správná 

technika disciplin, vhodné cvičení pro rozvoj síly a na druhou stranu i kompenzační 

cvičení) 

 

• aby žáci vnímali nejrůznější problémové situace a plánovali způsob řešení problému, 

vyhledávali informace vhodné k řešení problémů, uvědomovali si zodpovědnost svých 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotili a byli schopni obhájit svá rozhodnutí 

 

• aby žáci komunikovali na odpovídající úrovni, účinně se zapojovali do diskuze a osvojili 

si kultivovaný projev 

 

• aby si žáci co nejvíce osvojili základní pravidla bezpečnosti při kolektivních sportech 

 

• aby si žáci vyzkoušeli jak individuální, tak i kolektivní sport, poznali rozdíl v osobnosti 

sportovců, aby si osvojili komunikaci a řešení nahodilých situací, respektovali názor 

ostatních, nesli zodpovědnost za své jednání 

 

• aby si žáci vyzkoušeli co nejvíce sportovních odvětví a našli jejich uplatnění ve svém 

volném čase (atletika, fotbal, košíková, kondiční posilování, florbal, hokejbal, nohejbal, 

volejbal, cyklistika, atd.) Jsou vedeni efektivně při organizaci vlastní práce, využívají 

znalosti a dovednosti v běžné praxi. 

 

  

                . Výuka probíhá v přírodě, na školním hřišti či v obou tělocvičnách naší školy. 

 

Žáky vedeme ke kolegiálnímu přístupu k druhým, k zásadám slušnosti, tolerance, odpovídajícímu 

chování (VDC), k obecnému řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, k schopnosti 

sebepoznávaní, poznávání lidí a k jednání ve specifických rolích a situacích (OSV), schopnosti 

zapojovat se do diskuze a uvědomovat si svoji roli v týmu. (MKV), k chápaní vlivu prostředí na 

vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí (EV), interpretace vztahů mediálních sdělení a reality, práce 

v realizačním týmu (MV). 

        

 

  Kritéria školních výstupů jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva tělesné výchovy a 

sestaveny podle výstupů RVP ZV tak, aby je žák podle svých schopností a dovedností mohl 

naplnit během docházky do naší základní školy.  
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Kolektivní sporty 5. ročník – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- vyjmenuje základní zásady bezpečnosti při 

pohybových hrách  

- dodržuje zásady fair play jednání při 

pohybových hrách   

- vysvětlí význam pohybových her pro 

navazování a upevňování mezilidských vztahů 

 

 

 

- zvládá a dodržuje základní pravidla 

sportovních her 

- vysvětlí základní pojmy osvojovaných 

činností, základní označení a vybavení hřišť, 

základní role ve hře, pravidla zjednodušených 

sportovních her 

- používá základní pojmy označující 

používané náčiní, části hřiště a nejznámější 

sportovní hry 

 

- zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci 

spoluhráčů , učitele) 

- dovede zaznamenat výsledek utkání a 

pomáhat při rozhodování 

 

 

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry 

Osobnostní a sociální výchova – morální 

rozvoj – řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

-sociální rozvoj – kooperace a kompetice – 

komunikace - – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

 

 

Inf – tabulkový procesor 
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Kolektivní sporty 5. ročník – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce 

(výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, 

střelba po vedení míče, uvolňování hráče, 

obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, 

odebírání míče). Předvede základní činnosti 

brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka 

nohou.  

   

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce 

(uvolňování hráče bez míče a s míčem, 

přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, 

rozskok, krytí útočníka s míčem a bez míče). 

Zná základy herních systémů (osobní obranný 

systém, útočný obranný systém). Zná základní 

herní kombinace. Používá při hře osobní 

obranu 

 

- zvládá utkání na zmenšeném hřišti  - 2 proti 

2, 3 proti 3 atd. Vysvětlí základy herních 

systémů (střední hráč u sítě je nahravačem).  

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce s 

mezidopadem(odbití obouruč vrchem, 

spodem, , přihrávka, nahrávka, podání 

spodní). 
 
-zvládá pravidla her a dodržuje je 
- zvládá techniku s míčem 

FOTBAL 

 

 

 

 

 

 

 

BASKETBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEJBAL 

 

 

 

 

 

 

VYBÍJENÁ 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova – morální 

rozvoj – řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

-sociální rozvoj – kooperace a kompetice – 

komunikace - – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
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Učební osnovy – II. stupeň 
 

1. Jazyk a jazyková komunikace  

 

 Český jazyk 
 

Kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě je základním 

znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků ZŠ,nástrojem funkčního dorozumívání i 

nástrojem jejich integrace do lidských společenství.Otevírá žákům svět vyjádřený verbálními 

prostředky a umožňuje jim komunikaci s kulturními výtvory a hodnotami.Jazykový rozvoj 

žáků probíhá paralelně a ve vzájemné podmíněnosti s jejich rozumovým a emocionálním 

zráním.Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své 

myšlenky a city,vžívat se do myšlení cítění druhých lidí.Ovládnutí jazykových prostředků 

češtiny je i základním předpokladem úspěšného vzdělávání v dalších oblastech,zvláště při 

osvojování cizích jazyků. 

Obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter,ale pro přehlednost je rozdělen 

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

výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná. 

V Komunikační a slohové výchově žáci pochopí různá jazyková sdělení,čtou 

s porozuměním,kultivovaně píší, mluví a rozhodují se na základě přečteného nebo slyšeného 

textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím,analyzují jej a kriticky posoudí 

jeho obsah.Ve vyšších ročnících posuzují také jazykové prostředky textové výstavby a 

kompozici textu. 

V Jazykové výchově se žáci souvisle vyjadřují a kultivovaně používají mateřský jazyk 

v běžných situacích.Poznávají bohatost českého jazyka,jeho slovní zásoby.Osvojují si 

podstatné poznatky ze systému českého jazyka a prakticky ovládají základy českého 

pravopisu. 

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, vnímají 

jejich základní znaky,vystihují umělecké záměry autora a formulují vlastní názory na přečtený 

text.Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky,utváří se jejich čtenářský vkus a 

trvalý zájem o četbu.Významnou funkcí literární výchovy je prostřednictvím četby 

podporovat emocionální zrání žáků a na příkladech jim ozřejmovat životní a mravní 

hodnoty,které ovlivňují způsoby jednání a rozhodování lidí.Tím se otvírá i cesta 

k sebepoznání a k pozitivním životním motivacím.Pěstuje se u žáků smysl pro krásu 

jazykového výrazu a uměleckého obrazu skutečnosti. 

 

Český jazyk v 6.-9.ročníku ZŠ obsahuje 3 složky specifického charakteru: 

-jazykové vyučování 

-literatura 

-slohový výcvik 

Časová dotace pro český jazyk je ve všech ročnících II.stupně stanovena na 4 hodiny týdně. 

Výuka českého jazyka a literatury na II.stupni ZŠ navazuje na výuku tohoto předmětu na 

I.stupni ZŠ,kde byla rozdělena do 4 specifických složek: 

-čtení a literární výchova 

-jazykové vyučování 

-slohový výcvik 

-psaní 

Na II.stupni je odbourána jako samostatná složka čtení a psaní.Čtení je součástí složky 

literatura a psaní je zahrnuto v jazykovém vyučování a slohovém výcviku. 
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Orientovat se v jazyce se žáci učí tak,že v hodinách českého jazyka a literatury nejsou ostré 

hranice mezi učivem mluvnice,slohového výcviku a literární výchovy,ale že si žáci v každé 

hodině českého jazyka a literatury uvědomí propojenost jazyka,stylistických prvků a 

literárních prvků. 

Ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura se snažíme přispívat k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí tím,že vedeme žáka k chápání jazyka jako svébytného historického 

jevu,v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa,poznávání a chápání jazyka jako 

důležitého a nezbytného nástroje celoživotních vzdělávání,k rozvíjení pozitivního vztahu 

k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství,k 

zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace,k vnímání a postupnému 

osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání 

informací,k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů,k samostatnému získávání 

informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty 

různého zaměření,k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému 

projevu jako prostředku prosazení sebe sama,k individuálnímu prožívání slovesného 

uměleckého díla,ke sdílení čtenářských zážitků,k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře. 

Průřezová témata reprezentují aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa,jsou 

důležitým prvkem základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů 

a hodnot. 

Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. 

 

Do předmětu Český jazyk a literatura lze zařazovat tato průřezová témata: 

 

1.Osobnostní a sociální výchova 

Vztah osobnostní a sociální výchovy k oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na 

komunikační podstatě jazyka s tím,že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako 

nástroj jednání v různých životních situacích.Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální 

složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka a sociální dovednosti. 

 

2.Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Jazyk a jazyková komunikace je významnou oblastí pro realizaci tohoto tématu.Český jazyk 

je nejen nezastupitelným nástrojem učení,zpracování informací a prezentace postojů a 

názorů,ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků. 

 

3.Multikulturní výchova 

Tato umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur-tradicemi a hodnotami. 

Zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. 

 

4.Mediální výchova 

Propojení tohoto tématu se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména 

vnímání mluveného i psaného projevu,jeho stavby,nejrůznějších typů obsahů a uplatňování 

odpovídající škály výrazových prostředků,osvojení základních pravidel veřejné komunikace, 

dialogu a argumentace. 

Konkrétně přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální 

komunikace,rozvíjí tedy komunikační schopnosti,zvláště při veřejném vystupování a stylizaci 

psaného a mluveného textu. 

 

Podle svých schopností a možností žáci plní výstupy dané ŠVP. 
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Jazyková výchova pro 6.ročník ZŠ 

Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- orientuje a pracuje se základními jazykovými 

příručkami 

 

 

-vnímá spisovnou a nespisovnou 

výslovnost,uvědomuje si vliv prvků nářečí 

v mluv. projevu 

 

-uvádí vhodné příklady 

-uvědomí si souvislosti pravopisu se stavbou 

slov 

-ovládá nejdůležitější způsoby tvoření slov 

 

-využívá doposud získaných informací 

-aplikuje nejdůležitější pravidla 

 

-rozpozná a určí především ohebné slovní 

druhy 

 

-určí a vyznačí podmět a přísudek 

-uvědomí si vztahy mezi ZSD a VSD 

 

-aplikuje jednoduché poučky,kterými se shoda 

Př a Po řídí,zdůvodňuje svá řešení  

Obecné poučení o jazyce 

 

 

 

Zvuková stránka jazyka 

 

 

 

Slovní zásoba a tvoření slov 

 

 

 

 

Pravopis 

 

 

Tvarosloví 

 

 

Skladba 

 

 

Shoda přísudku s podmětem 

OSV-sociální rozvoj-komunikace 

 

 

 

MDV-kritické čtení,vnímání autora 

 

 

 

cizí jazyky-způsoby tvoření slov 

OSV-osobnostní rozvoj-kreativita 

MKV-etnický původ 

 

 

 

 

 

OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání 
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Jazyková výchova pro 7.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-určí slovní druhy a probrané jmenné a 

slovesné kategorie 

-vyskloňuje zájmena a číslovky 

 

-seznámí se se základními pravidly pravopisu 

velkých písmen,aplikuje je při 

zdůvodňování,obtížné tvary vyhledá v PČP 

 

-obohatí svou slovní zásobu 

-uvědomí si správnost užívání slov 

-uplatní odborné názvy 

-vysvětlí významy slov 

 

- využije základní způsoby tvoření slov a 

uplatní je v písemných a ústních projevech 

 

 

 

-označí základní větné členy 

-postupně si osvojí i vztahy mezi zákl. a 

rozvíjejícími VČ 

-určí RVČ a v souvislosti s tím poznává druhy 

VV 

 

Tvarosloví 

 

 

 

Pravopis 

 

 

 

Význam slov 

 

 

 

 

Slovní zásoba a tvoření slov 

 

 

 

 

 

Skladba 

OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání  morální rozvoj-řešení problémů 

 

 

MKV- etnický původ 

Z – zeměpisné názvy 

D – kulturní památky  

 

 

 

 

 

 

MDV-práce v real. týmu 

OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

 

cizí jazyky – tvoření slov 

MKV-etnický původ 

MDV-kritické čtení 
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Jazyková výchova pro 8.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-uvědomí si význam jazyka jako důležitého 

zdroje verbální komunikace 

-umí začlenit češtinu do slovanských jazyků 

 

-využije zákl. způsoby tvoření slov 

-odliší slova domácího původu od slov 

přejatých 

-uplatní zásady spis. výslovnosti cizích slov a 

zvládne pravopis běžně užívaných cizích slov 

-význam přejatých slov vyhledá ve slovníku 

 

-třídí slovní druhy 

-určí jmenné a slovesné kategorie 

-využije poznatků z nižších ročníků 

-doplní a zdůvodní pravopisné jevy 

-v běžné komunikaci aplikuje spis. slovesné 

tvary 

  

-označí zákl. a rozvíjející VČ a pojmenuje je 

-rozliší SS a SP 

-postupně si osvojí i význam. poměry mezi 

složkami NVČ a HV 

 

Obecné výklady o ČJ 

 

 

 

Nauka o slovní zásobě 

 

 

 

 

 

 

 

Tvarosloví 

 

 

 

 

 

 

Skladba 

Z-regiony, cizí jazyky-dělení jazyků, D-vývoj 

jazyka a jazykovědci 

 

 

cizí jazyky-tvoření slov 

VEG-jsme Evropané 

MDV-vnímání autora,kritické čtení 

 

 

 

 

 

MDV-kritické čtení 

OSV-osob.rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání, 

morální rozvoj-řešení problémů 
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Jazyková výchova pro 9.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-posoudí češtinu v kontextu s ostatními 

slovanskými jazyky 

-seznámí se s ukázkami některých dalších 

slovanských jazyků 

-zná nejdůležitější etapy vývoje češtiny 

-pozná archaismy a neologismy  

 

-rozliší spisovnou a nespisovnou výslovnost 

-na konkrétních případech určí větnou melodii 

-zapamatuje si jednoduchá pravidla 

výslovnosti přejatých slov 

 

-zvládne nejdůležitější způsoby tvoření slov 

v češtině 

-uvědomí si souvislosti pravopisu se stavbou 

slov 

 

-určí ohebné i neohebné slovní druhy 

-využije slov ve funkci různých slovních druhů 

-uplatní  zásady skloňování 

-seznámí se s přechodníky 

-doplní a zdůvodní pravopisné jevy 

 

-pracuje se složitějšími typy SP a SS 

-klade do vět přístavkové konstrukce 

-doplní i zdůvodňuje interpunkci 

-souvětí umí zaznamenat vzorcem 

-vytvoří souvětí podle daných schémat 

Obecné výklady o jazyce 

 

 

 

 

 

 

Zvuková stránka jazyka 

 

 

 

 

Tvoření slov 

 

 

 

 

Tvarosloví 

 

 

 

 

 

 

Skladba 

Z – dělení jazyků 

HV – nejstarší české hudební památky 

 

 

 

 

 

MDV-kritické čtení 

OSV-rozvoj schopností poznávání  
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Komunikační a slohová výchova pro 6.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-dokáže výstižně formulovat a vyjadřovat své 

myšlenky 

-zvolí vhodné jazykové prostředky 

-využije přímou řeč 

-méně vhodná slova nahradí,umí uspořádat 

text a sestavit heslovitou osnovu 

 

-osvojí si základní normy písemného 

vyjadřování 

-zvládá jednoduchou graf. úpravu textu 

Jednoduché slohové útvary 

 

 

 

 

 

 

Korespondence 

MDV-stavba med.sdělení 

OSV-osobnostní rozvoj -rozvoj schopností 

poznávání 

VEG-jsme Evropané 

 

 

 

OSV- morální rozvoj-řešení problémů 

MDV-vnímání autora,kritické čtení   
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Komunikační a slohová výchova pro 7.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-výstižně zformuluje své myšlenky 

-užije vhodné jazykové prostředky a přímou 

řeč 

-sestaví osnovu 

 

-uvědomí si správné uspořádání textu 

-seznámí se s jednotlivými druhy popisu 

- vhodně užije odborné názvy 

 

 

 

-podle daných údajů vytvoří vlastní životopis 

 

 

-uvědomí si její ustálenou formu a údaje, které 

má obsahovat 

 

-dokáže vytvořit jednoduchou pozvánku 

 

 

-vytvoří stručné poznámky, výpisky a výtah 

z přečteného textu 

Vypravování 

 

 

 

 

Popis a charakteristika 

 

 

 

 

 

Životopis 

 

 

Žádost 

 

 

Pozvánka 

 

 

Výtah 

OSV-osobnostní a morální rozvoj 

MDV-stavba mediálního sdělení, tvorba 

MS,práce v realizačním týmu  

 

 

PČ-pracovní postup,OV-typologie osobnosti 

VDO-občan,společnost a stát 

OSV-osobnostní rozvoj-sebepoznání a 

sebepojetí 

sociální rozvoj-poznávání lidí,mezilidské 

vztahy,komunikace 

VEG-jsme Evropané 

OV-volba povolání 

 

 

 

 

VV-kresba, In-návrhy na PC 

 

 

 

 



 136 

Komunikační a slohová výchova pro 8.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-na základě ukázek z krásné literatury, odliší 

charakteristiku vnější a vnitřní 

-využije charakteristiku přímou a nepřímou 

-samostatně vytvoří charakteristiku svých 

oblíbených literárních hrdinů 

 

 

-uvědomí si využití jazykových prostředků 

typických pro tento slohový útvar, vytváří 

jednoduchá líčení 

 

-nalezne odlišnosti těchto útvarů 

-využije časopisů a encyklopedií 

-připraví mluvený projev a samostatně 

vystoupí před třídou 

 

 

-vyjádří a zdůrazňuje své názory k různým 

problémům 

-uvědomí si možnosti odlišných názorů svých 

vrstevníků,učí se je akceptovat,vytváří vlastní 

úvahu 

 

 

 

 

 

Charakteristika liter. postav 

 

 

 

 

 

 

Subjektivně zabarvený popis 

 

 

 

 

Výklad a výtah 

 

 

 

 

 

Úvaha 

 

OSV-osob.rozvoj,sebepoznání a 

sebepojetí,sociální rozvoj-poznávání 

lidí,mezilidské vztahy,komunikace 

OV – typologie osobnosti 

VDO-občan. společnost a škola 

VEG-jsme Evropané 

 

Př – typy krajiny, ekosystémy 

VV – kresba krajiny 

ENV-vztah člověka a prostředí 

 

všechny naukové předměty – odborné texty z 

učebnic 

MDV-fungování a vliv médií,vnímání 

autora,interpretace vztahu mediálního sdělení a 

reality 

 

OSV-osob. rozvoj-rozvoj schopností poznávání 

VDO-OS a škola,občan,spol. a  stát 

MKV-lidské vztahy,multikulturalita 

VEG-Evropa a svět,objevujeme Evropu 

ENV-zákl. podmínky života,lidské aktivity a 

živ. prostředí,vztah člověka a prostředí 
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Komunikační a slohová výchova pro 9.ročník ZŠ  
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-stanoví rozdíl při vypravování v běžné 

komunikaci a umělecké oblasti,pozná jejich 

odlišnosti,volí přímou řeč a rozmanité a 

vhodné jazykové prostředky 

 

-využije znalostí z předchozích ročníků 

-samostatně vytvoří jednotlivé druhy popisů i 

charakteristiky postav 

 

 

 

-podle stanovených údajů sestaví vlastní 

životopis 

-využije možnosti PC 

-uvědomí si rozdíly těchto slohových útvarů 

-je schopen postihnout hlavní myšlenky a 

pořídit výtah textu 

-samostatně vystoupí před kolektivem 

 

-zformuluje vlastní názor k danému problému 

-uvědomí si aktuální problémy 

-pozná ráz tohoto sloh. útvaru a s tím souvis. 

volbu jazyk. prostředků 

-dbá na jazykovou správnost a slohovou 

vhodnost 

 

-uvědomí si využití diskuze v běžném životě 

-nahradí nevhodně užívané obraty 

-zvolí vhodné způsoby, jak diskuzi vyvolat 

Vypravování 

 

 

 

 

Popis a charakteristika 

 

 

 

 

 

Životopis 

 

 

Výklad a výtah 

 

 

 

 

Úvaha 

 

Proslov 

 

 

 

 

Diskuse 

 

OSV-osob.rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání,sebepoznání  

soc.rozvoj-komunikace 

VDO-obč. společnost a škola, principy 

demokracie 

ENV-zákl.podmínky života,lidské aktivity, 

vztah člověka 

MKV -lidské vztahy, multikulturalita,kult. 

diference 

In-strukturální životopis 

 

 

Př,Z,D-odborné texty 

OV-globální problémy 
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Literární výchova pro 6.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-rozliší vyjadřování v poezii a próze 

-vnímá použité jazykové prostředky 

-přednáší zpaměti texty přiměřené věku 

-vyjadří hlavní myšlenky jednoduchého textu 

-reprodukuje volně části textu popř. kratší text 

Lidová slovesnost 

 

Pohádky 

 

Poezie a próza 

 

Eposy,báje a pověsti 

 

Příběhy odvahy a dobrodružství 

OSV-osobní a soc. rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání,sociální rozvoj-poznávání 

lidí,mezilidské vztahy,morální rozvoj-řešení 

problémů  

VEG-Evropa a svět,objevujeme Evropu a svět  

MDV-krit. čtení 

-multikulturní v.-lidské vztahy,etnický původ 

VDO- občan,společnost a stát 

ENV- základní podmínky života,vztah 

člověka 
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Literární výchova pro 7.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-čte s porozuměním 

-vnímá užívané jazykové prostředky 

-zformuluje hlavní myšlenky 

-zařadí ukázky do lit. žánru  

-přednáší zpaměti texty odpovídající věku 

- dramatizuje jednoduchý text 

-pokusí se o vlastní tvorbu 

-reprodukuje volně části textu 

Bajky 

 

Příběhy z dávných dob 

 

Poezie 

 

Jsme částí Země 

 

Příběhy psané životem 

 

Ve jménu fantazie 

 

Čemu se říká báseň 

 

Koutek humoru 

 

Dopis v lahvi 

OV – mezilidské vztahy 

ENV-zákl. podmínky živ. 

VEG-objevujeme Evropu 

MKV-lid. vztahy 

MDV-vnímání autora,stavba mediálního 

sdělení 
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Literární výchova pro 8.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-pozná různé liter. žánry a ukázku do nich umí 

zařadit 

-vyhledá a pojmenuje užité jazyk. prostředky 

-hodnotí přečtený text 

-zformuluje na něj svůj názor 

-je schopen reprodukce textu 

-rozliší postavy hlavní a vedlejší 

-uvědomí si postupný vývoj literatury 

-individuálně dle schopností se snaží o vlastní 

lit. tvorbu 

-recituje ukázky z české poezie 

 

Setkání se starší literaturou 

 

 

Vývoj k moderní literatuře 

 

 

Humor v literatuře 

 

 

Chvála jazyka 

 

 

Science fiction 

VEG-objevujeme Evropu a svět,Evropa a svět 

ENV-vztah člověka,zákl. pod. života 

OSV-osob.rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání, 

sociální rozvoj-poznávání lidí,mezilidské 

vztahy 

MKV-lidské vztahy,multikulturalita 

MDV-kritické čtení, interpretace 

vztahu,vnímání autora 
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Literární výchova pro 9.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-umí zařadit ukázku do literárního žánru 

-zná definice literárních žánrů a druhů 

-všímá si odlišností vyjadřování různých 

autorů 

-zhodnotí přečtené ukázky 

-zformuluje na ně svůj názor,který se snaží 

zdůvodnit 

-pozná literární směry 

-reprodukuje složitější text 

-rozezná využité jazykové prostředky 

-podle individuálních schopností se snaží o 

vlastní tvorbu 

-zvládá z paměti ukázky přiměřené věku 

-vytváří si názor na literaturu a snaží se 

pochopit její uměleckou hodnotu 

Chvála vypravěčství 

 

 

Naruby aneb jak vychovávat vychovatele 

 

 

Divadlo-písňové texty 

 

 

Poezie 

 

 

Vize a fantazie 

 

 

Osudy 

 

OSV-osobnostní rozvoj-sebepoznání a 

sebepojetí 

sociální rozvoj-poznávání lidí,mezilidské 

vztahy,komunikace 

morální rozvoj-řešení problémů 

VDO-občan,společnost a stát 

VEG-Evropa a svět nás zajímá, jsme 

Evropané 

MKV-kulturní diference,lidské 

vztahy,multikulturalita 

ENV-základní podmínky života,lidské aktivity 

a živ.prostředí,vztah člověka a prostředí 
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Seminář z českého jazyka 
 

Vyučovací předmět Seminář z českého jazyka je na naší škole zaveden jako povinný předmět 

v 9.ročníku s časovou dotací 0,5 hodiny týdně. Vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura, učivo utvrzuje a systematizuje. 

V jazykové části se zaměřujeme na to, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat a dovedli 

správně a kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích, získali pro život potřebné 

dovednosti spojené komunikací v moderní společnosti-ústní a písemné způsoby vyjadřování, 

schopnost vyjadřovat adekvátní formou vlastní názory, naučili se vystupovat před jinými 

lidmi. Žáky vedeme k tomu, aby poznávali bohatost českého jazyka, v praxi dovedli užívat 

jeho slovní zásobu, osvojili si podstatné poznatky ze systému českého jazyka a prakticky 

ovládli základy českého pravopisu. 

V literární části směřujeme k tomu, aby žáci četli s porozuměním a interpretovali texty 

přiměřené jejich věku, získali elementární literárněvědné poznatky důležité pro pochopení 

čteného textu, které jsou důležité pro jeho rozbor a pochopení. Chceme docílit toho, aby se na 

základě četby utvářel u žáků čtenářský vkus a jejich trvalý zájem o četbu. Na příkladech 

z četby ozřejmujeme životní a mravní hodnoty, které ovlivňují jednání a rozhodování žáků. 

Pěstujeme smysl pro krásu jazykového výrazu a otevíráme i cestu k sebepoznání a 

k pozitivním životním motivacím. 

 

Klíčové kompetence naplňujeme a rozvíjíme tak, že: 

-klademe důraz na pozitivní motivaci žáků 

-používáme vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku 

-motivujeme žáky k samostatnému řešení problému 

-zadáváme úkoly k posílení schopností žáků 

-věnujeme se dovednostem korekce chyb 

-zařazujeme do výuky diskuse, kde se žáci učí respektovat názory druhých 

-klademe důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu 

-nabízíme žákům využívání informačních technologií 

-zařazujeme práci ve skupinách a klademe důraz na vytváření pravidel práce v týmu 

-uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům i k žákům se specifickými 

poruchami učení 

-posilujeme sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj 

-vnášíme do výuky přátelskou atmosféru  

-podporujeme u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům a k ochraně 

kulturního dědictví 

-respektujeme intelektové a sociální zvláštnosti žáků 

-rozvíjíme smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 

 

Předmět Seminář z českého jazyka integruje především průřezová témata Mediální výchova a 

Osobnostní sociální výchova. Klíčový význam této integrace spatřujeme v tom, že žáci 

adekvátně užívají český jazyk v konkrétních komunikačních situacích, chápou jazyk jako 

prostředek k porozumění a naslouchání druhým, ale i sobě samým a jeho prostřednictvím 

formulují své myšlenky. Žáky vedeme ke kritickému čtení a pochopení záměru autora textu. 
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Seminář z českého jazyka pro 9.ročník ZŠ 
Školní výstup-žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný a morfologický 

-využije dosud získaných informací 

-aplikuje nejdůležitější pravopisná pravidla 

 

-třídí slovní druhy 

-využije poznatků z nižších ročníků 

-určují jmenné a slovesné kategorie 

-ovládá zásady skloňování 

-doplní a zdůvodní pravopisné jevy 

 

-označí a určí základní a rozvíjející VČ 

-pozná druhy VV 

-rozliší SP a SS 

-určí významové poměry mezi VH 

-doplní a zdůvodní interpunkci 

-zaznamená souvětí vzorcem 

 

-rozliší základní literární žánry 

-vnímá užití jazykových prostředků 

-vyjádří hlavní myšlenky textu 

-čte s porozuměním 

-hodnotí přečtený text 

 

Pravopis 

 

 

 

 

Tvarosloví 

 

 

 

 

 

Skladba 

 

 

 

 

 

 

Doplnění literatury 

OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

 

MDV-kritické čtení 

OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání, morální rozvoj-řešení problémů 

 

 

 

OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání, morální rozvoj-řešení problémů 

 

 

 

 

 

OSV-osobnostní rozvoj-sebepoznání a 

sebepojetí, sociální rozvoj-poznávání lidí a 

mezilidské vztahy, komunikace 

MDV-kritické čtení, vnímání autora 
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Mediální výchova 
 

Média představují pro žáky významný zdroj poznatků, zkušeností a prožitků. Vyžadují rozvoj 

schopností, jako je vyhledávání, získávání a sdílení informací, chápání souvislostí mezi 

různými jevy. Schopnost vyrovnat se s těmito problémy se stále více opírá o podněty z médií, 

především z tisku, rozhlasu, televize, časopisů a internetu. Média mají důležitý vliv na 

chování jedince i na jeho životní styl. 

Na naší škole se proto zaměřujeme zejména na porozumění společenských hodnot, na 

dovednosti komunikace a kooperace, na praktické činnosti mediální povahy a na výchovu 

k samostatnému jednání a myšlení. 

Mediální výchovu vyučujeme v 9.ročníku jako samostatný povinný předmět s časovou dotací 

1 hodinu týdně. 

Klíčové kompetence utváříme a prohlubujeme tak, že si žáci osvojují principy kritického 

čtení, poslouchání a pozorování, chápou cíle a strategie vybraných mediálních obsahů-

zpravodajství, reklamy, spotřební zábavy ( akční filmy, časopisy ), přispíváme ke tříbení 

kultury komunikace a vyjadřování. 

V Mediální výchově vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali roli médií v klíčových 

společenských situacích a kriticky hodnotili předkládané poznatky tak, že si všímají zdrojů 

informací a ověřují poznatky, které z médií získávají. 

Žáky podporujeme ve spolupráci, ve schopnosti radit se i samostatně rozhodovat a vnášet do 

společné práce osobní přístup. 

Ve výuce Mediální výchovy se zaměřujeme na ty prvky, které rozvíjejí schopnost žít s jinými 

lidmi, být k nim tolerantní a projevovat úctu ke všem projevům a společenským hodnotám. 

V Mediální výchově směřujeme k tomu, aby žáci dovedli logicky uvažovat a řešit problémy. 

Naplnění tohoto cíle předpokládá, že se žáky rozvíjíme schopnost zapamatovat si důležitá 

fakta, pojmy a vědomosti z různých oblastí poznání a zařazovat je do systému, objevovat 

vzájemné vztahy a příčiny společenských jevů. 

Mediální výchova směřuje k naplnění dvou okruhů: 

 

1.Receptivní činnost-kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení. Tuto 

činnost naplňujeme tak, že: 

-žáci si osvojují představu, že média nejsou prostým odrazem světa, učí se vyhodnocovat 

mediální sdělení s kritickým odstupem 

- snaží se rozlišovat reklamu a zprávu, tj.faktický a fiktivní obsah 

- z mediovaných sdělení vyvozují postoje a názory 

- osvojují si základní poznatky o vývoji a systému médií a o jejich roli ve společnosti 

- získávají představu o možných účincích médiích na jednotlivce 

 

2.Produktivní činnost-vytváření jednoduchých sdělení, sestavování vlastní mediální produkce. 

Zde vedeme žáky k tomu,aby: 

-získávali poznatky o vnitřním fungování médií 

-si osvojili představu, jaké limity má formulování sdělení pro média 

Mediální gramotnost prosazujeme jako jednu ze základních kompetencí, jíž by měl být 

vybaven žák žijící v otevřené demokratické společnosti. 
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Mediální výchova pro 9.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vysvětlí význam slov médium, masová 

média 

-rozliší různé druhy médií 

-popíše a zhodnotí životní způsob v moderní 

evropské společnosti 

-zhodnotí význam masové kultury 

-zhodnotí změny, které přinesl rozvoj médií 

 

-rozliší v textu fakta, ověřuje jejich 

věrohodnost 

-posoudí komunikační záměr 

-odliší subjektivní a objektivní sdělení 

-využije poznatků o jazyce ke gramaticky a 

věcně správnému projevu 

 

-rozpozná manipulativní komunikaci 

-zaujme kritické postoje 

-kultivovaně se dorozumívá 

-ověří věrohodnost informací 

-kriticky přistoupí k mediál.informacím 

 

-analyzuje skrytý obsah reklamy 

-objasní hlavní funkce reklamy 

-popíše základní typy reklamy 

-uvede konkrétní příklady 

-vyjádří své postoje k působení reklamy 

Masová média 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodajství 

 

 

 

 

 

 

Média a zábava 

 

 

 

 

 

Reklama 

 

 

 

 

 

 

 

VEG-Evropa a svět nás zajímá 

MKV-lidské vztahy 

OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání, morální rozvoj-řešení problémů 

 

 

 

 

 

OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

 

 

 

OSV-sociální rozvoj-mezilidské vztahy, 

komunikace 

In-kritické hodnocení textu z internetu 

 

 

 

OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností 

poznávání,morální rozvoj-řešení problémů 

 

 

 

MV má vazby na všechny vyučovací 

předměty 
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Anglický jazyk 
 

     Žáci si v předmětu anglický jazyk osvojují jazykový základ a předpoklady pro komunikaci 

a porozumění v cizím jazyce. Anglický jazyk otvírá žákům svět a pomáhá jim snižovat 

jazykové bariéry a umožňuje poznávat odlišnosti způsobu života lidí v jiných zemích. 

Výuka cizího jazyka se opírá o mateřský jazyk. Uvědomění si odlišností anglického a českého 

jazyka napomáhá žákovi zvládnout cizí jazyk. 

 

     Ve výuce se zaměřujeme zejména na komunikaci a porozumění a tomu je také podřízena 

celá výuka. Našim cílem je, aby žák byl schopen si porozumět s cizincem při běžných 

situacích, aktivně reagoval na jeho dotazy a hovořil s ním o jednoduchých tématech. 

 

     Důraz je kladen na osvojení si základní slovní zásoby a základních pravidel, což vede 

k postupnému vytváření schopností žáků vyjadřovat své myšlenky, názory a postoje 

v anglickém jazyce. Žák se seznámí s tradicemi a odlišným způsobem života v anglicky 

mluvících zemích, rovněž získává dovednost tolerovat tyto odlišné kulturní styly. 

     

     Pozornost věnujeme rozvoji všech řečových dovedností, porozumění čtenému textu, ale i 

písemnému vyjadřování. 

 

     Výuka cizího ( anglického) jazyka je zařazena na naší škole ve 3. – 9. ročníku mezi 

povinné předměty s týdenní tří hodinovou dotací. V 5. ročníku je rozšířena o povinně 

volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce s hodinovou  týdenní dotací. V 7.-9. 

ročníku je zařazena konverzace jako povinný předmět. 

 

     Na druhém stupni výuka navazuje na znalosti a dovednosti žáků získané na prvním stupni, 

kde se seznamují s cizím jazykem a vytvářejí si pozitivní vztah k tomuto předmětu. Pozornost 

je soustředěna na osvojení zejména zvukové podoby jazyka a na zvládnutí vztahů mezi 

zvukovou a grafickou stránkou. 

  

     Vzdělávání v anglickém jazyce na naší škole směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že: 

 

-  vedeme žáka k uvědomění si důležitosti a nezbytnosti jazyka jako nástroje celoživotního 

vzdělávání.  

-  vedeme ke zvládnutí běžné komunikace v daném prostředí 

-  pracujeme ve skupinkách 

-  využíváme audio techniku k poslechu a porozumění mluvené podoby jazyka,  

     k procvičování správné výslovnosti 

- používáme výukových programů k procvičování a zvládnutí učiva 

- třídíme a vyhodnocujeme se žáky získané znalosti 

- schopnosti a vědomosti tvořivě využíváme 

- klademe důraz na pozitivní motivaci 

- zařazujeme práci se slovníky 

- předkládáme modelové situace a napomáháme žákům hledat vhodná řešení 

- uplatňujeme individuální přístup 

- posilujeme samostatný rozvoj žáků 

- podporujeme samostatný úsudek u žáků 

     V rámci výuky anglického jazyka se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti. 
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Důraz klademe na rozvoj čtení s porozuměním, ale i na schopnost vyjadřovat myšlenky 

v mluveném i psaném projevu. Osobnost žáka je v anglickém jazyce rozvíjena zařazováním 

průřezových témat. V anglickém jazyce jsou to tato témata: 

 

 

Osobnostní a sociální výchova  

Toto průřezové téma se uplatňuje zejména při komunikaci v běžných situacích,  

při spolupráci žáků, při skupinovém plnění úkolů, při vzájemné pomoci. Zde se prolínají 

prvky verbální i neverbální komunikace. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

     Vede žáky k porozumění mezi ostatními národy, pochopení odlišných kultur, nacházení 

společných znaků, podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám. 

 

Multikulturní výchova 

     Seznamuje žáky s rozmanitostmi různých kultur, tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro 

toleranci. 

 

Mediální výchova 

     Nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii.  

Učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání, rozvíjení schopností člověka 

komunikovat. 
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Anglický jazyk pro 6.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- utvoří řadové číslovky a aplikuje je 

v datumech 

- pojmenuje měsíce v roce 

 

 

 

- zdůvodní užití „some“ a „any“ 

- rozpozná předmětné tvary zájmen a správně 

je použije 

- pojmenuje zvířata 

 

 

 

- aplikuje přivl. pád v nejběžnějších situacích 

 

 

- sestaví větu v tomto čase  

- využije tento čas při popisu obrázku 

- rozpozná v textu a zdůvodní jeho použití 

 

 

 

 

- rozliší užití přít. času prostého a 

průběhového 

 

 

 

 

 

Číslovky řadové 

Způsob tvorby řadových číslovek z číslovek 

základních 

 

 

 

Zájmena 

Neurčitá zájmena 

Předmětné tvary 

 

 

 

 

Podstatná jména 

Přivlastňovací pád 

 

Slovesa – přítomný čas průběhový  

otázka, zápor, krátká odpověď, zkrácené tvary 

 

 

 

 

 

Přítomný čas 

Užití, tvorba, otázka, zápor, odpovědi 

Otázky na místo, čas, způsob 

M – operace čísla 

VV – kresba obrázků, 

ČJ – gramatická pravidla, tvarosloví 

OSV – os. a sociální rozvoj 

MDV – práce v realizačním týmu 

 

ČJ – slohové cvičení 

VV – kresba zvířete 

Př - zvířectvo 

OSV – os. a soc. rozvoj 

MDV- tvorba med. sdělení 

 

ČJ – gramatická pravidla 

OSV-Morální rozvoj 

 

 

ČJ – gramatická pravidla 

HV – zpěv písní 

VV – kresba obrázků 

OSV – soc. rozvoj, mor. rozvoj 

MKV – soc. smír 

MDV – kritické čtení 

 

Český jazyk – gramatická pravila 

OSV – soc. rozvoj, morální rozvoj 

MDV –práce v realizačním týmu 
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Anglický jazyk pro 6.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- osvojí si pravidla tvorby minulého času 

slovesa být, pravidelných sloves 

- seznámí se s běžnými nepravidelnými 

slovesy 

 

 

- rozpozná, kdy užít jakou předložku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulý čas prostý 

Tvorba u pravidelných a nepravidelných 

sloves, otázka zápor odpovědi 

Základní nepravidelná slovesa 

 

 

Předložky 

Ve spojení s časem, místem 

ČJ – gramatická pravidla, tvarosloví 

 

OSV – osobnostní rozvoj 

 

 

 

ČJ – gramatická pravidla 

 

OSV – osob. rozvoj 
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Anglický jazyk pro 7.ročník ZŠ  
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- rozlišuje počitatelná a nepočitatelná 

podstatných jména 

- umí si objednat jídlo v restauraci 

- vyjadřuje množství potravin 

- pojmenuje základní potraviny 

 

 

 

 

- zdůvodní pravidla stupňování příd. jmen a 

správně je použije 

- porovnává vlastnosti 

- seznámí se se základními fakty o Velké  

   Britanii 

- popíše rozdíly  

- umí pojmenovat oblečení 

 

- používá vazbu going to 

- rozšíří si slovní zásobu tématu rodina a 

seznámí se s odlišnými rodinnými zvyky 

 

 

- tvoří příslovce a správně užívá ve větě 

frekvenční příslovce 

-osvojí si slovní zásobu témat volný čas a 

zábava 

- získá informace o možnostech zábavy v 

Británii 

Podstatná jména 

-základní principy užívání členů 

- rozlišení počitatelných a nepočitatelných 

podstatných jmen 

- vyjádření množství 

 

 

 

 

Přídavná jména 

- stupňování jednoslabičných a dvojslabičných 

příd. jmen 

pomocí přípon 

- stupňování víceslabičných a nepravidelných 

 

 

 

Slovesa 

- budoucí čas 

- modální slovesa 

- minulý čas, nepravidelná slovesa 

 

Příslovce 

- tvoření příslovcí příponou –ly, frekvenční 

příslovce 

 

 

ČJ – podstatná jména 

VV – kresba obrázků 

M – čísla 

Dom. – příprava jídla podle receptu 

OSV – os. a soc.rozvoj 

MDV – práce v real. týmu 

MKV – multikulturalita 

          - kult. diference 

VEG– objev. Evropu 

 

ČJ – stupňování přídavných jmen 

PČ – tvorba přáníček 

VV – kresba 

Z – práce s mapou, zeměpisné pojmy 

OSV – soc.a os. rozvoj 

 

ČJ – časování sloves 

MKV  - kult. diference 

           - multikulturalita 

MDV– práce v real.týmu 

 

ČJ – tvarosloví, slovosled 

 

MDV – kritické čtení 

       - interpretace vztahu 

OSV – os. a soc.rozvoj 
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Anglický jazyk pro 8.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- přiřadí správně člen  

- popíše denní rutiny a aktivity 

 

 

- rozliší a správně použije přítomné časy 

- seznámí se s odlišnostmi  

v rodinném životě, životním stylem 

- popíše svou rodinu 

 

 

 

 

 

 

-používá vazbu like+-ing pro vyjádření 

volnočasových  aktivit 

 

- popisuje příběh s užitím min.času 

průběhového 

- zná základní informace o Kanadě 

 

Podstatná jména 

-užití určitého a neurčitého členu  

- podst.jména slovesná 

 

Slovesa 

-přítomný čas prostý a průběhový 

 

 

 

 

 

 

 

 

-vazba like+ -ing 

 

 

-minulý čas průběhový a prostý 

 

 

 

 

 

 

ČJ – podstatná jména slovesná, gram.pravidla 

OV – režim dne 

OSV – os. a sociální rozvoj 

 

 

ČJ – mluvnické kategorie 

VV – kresba postav, činností 

OV – životní styl, rodinný život 

MKV – kulturní diference 

          - lidské vztahy 

OSV-soc.rozvoj 

VEG - Evropa a svět 

MDV – Stavba MS 

 

ČJ – podstatná jména slovesná 

MDV – práce v realizačním týmu 

 

ČJ – mluvnické kategorie 

Z – regiony světa 

D - novověk 

 

MKV – multikulturalita , kulturní diferenciace 

EGS – Evropa a svět 

MDV – kritické čtení, tvorba MS 
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Anglický jazyk pro 8.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- užívá budoucí čas pro vyjádření plánů do 

budoucnosti, nabídky,rozhodnutí 

- zná minulý čas a příčestí trpné 

nepravidelných sloves 

- vyjadřuje věty v předpřítomném čase 

- využívá modálních sloves ve svých sděleních 

 

 

 

-používá přídavná jména k popisu města a 

místa 

 

 

-rozlišuje různé tvary zájmen a správně je 

užívá 

 

- popíše směr, vyjádří jak se dostat ve městě 

na určité místo 

- zná základní informace o Londýně 

 

 

 

 

- rozlišuje situace, kdy použít správnou 

předložku 

 

 

 

 

 

- budoucí čas – will 

- vazba going to 

 

 

- nepravidelná slovesa, příčestí trpné 

- předpřítomný čas 

- modální slovesa 

 

 

Přídavná jména 

stupňování 

 

 

Zájmena 

Osobní a přivlastňovací, předmětné tvary 

 

Příslovce 

-spojené s vyjádřením směru 

 

 

 

 

 

Předložky 

Spojené s časem a místem 

ČJ – gramatická pravidla 

OSV – os. a soc. rozvoj 

 

 

ČJ - tvarosloví 

OSV – osobnostní a sociální rozvoj 

MKV – lidské vztahy 

MDV – kritické čtení 

 

ČJ – tvarosloví, stupňování přídavných jmen 

Z – práce s mapou 

OSV – os. rozvoj 

 

ČJ - tvarosloví 

OSV – os. rozvoj 

 

ČJ – tvarosloví, slovosled 

Z – regiony světa, práce s mapou 

HV – zpěv písní 

VEG – Evropa a svět 

OSV – soc. rozvoj, morální rozvoj 

MDV – kritické čtení,práce v real. týmu 

 

ČJ 

OSV – os. rozvoj 
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Anglický jazyk pro 9.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-popíše jednotlivé části těla 

 

 

 

 

- osvojí si neurčitá zájmena, zvratná a 

samostatná a užívá je ve svých sděleních 

- seznámí se se slavnými osobnostmi Británie 

 

 

 

 

 

 

- správně užívá jednotlivé časy 

- tvoří oznamovací, tázací a záporné věty 

- umí odpovědět na otázku 

- seznámí se s dalšími údaji o USA, New 

Yorku a umí krátce pohovořit na tato témata 

- osvojí si základní frázová slovesa a jejich 

význam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstatná jména 

- části těla 

- tvorba 2.pádu pomocí of 

 

 

Zájmena 

osobní,zvratná,samostatná, 

neurčitá 

 

 

 

 

 

 

Slovesa 

-minulý, přítomný a budoucí 

- předpřítomný 

- trpný rod 

- modální slovesa, opisné modální konstrukce 

- should – doporučení, rada 

- nepravidelné tvary frekventovaných    

významových sloves 

- frázová slovesa 

ČJ – skloňování podstatných jmen 

Př – biologie člověka 

OSV- os. rozvoj 

         - soc. rozvoj 

 

ČJ – tvarosloví, gramatická pravidla 

D – historie Anglie  

 

OSV – soc. rozvoj 

VEG – Jsme Evropané 

MKV –Lidské vztahy, multikulturalita 

MDV- kritické čtení, tvorba med. sdělení 

 

 

ČJ – mluvnické kategorie 

VV – kresba obrázků 

HV – zpěv písní 

Z – práce s mapou, regiony světa 

OV –životní styl 

 

MDV –tvorba MS, kritické čtení 

OSV – soc. rozvoj 

         - os. rozvoj 

         - mor. rozvoj 

VEG – Evropa a svět 

MKV –Etnický původ 
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Anglický jazyk pro 9.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- aplikuje pravidla pro správnou tvorbu 

velkých a desetinných čísel 

- seznámí se s dalšími fakty o Spojeném 

království a umí je reprodukovat 

 

 

 

 

-správně používá tázací dovětky 

 

 

- rozpozná podmínkové věty a uplatňuje 

pravidla pro tvorbu splnitelné podmínky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslovky 

-velká čísla, desetinná čísla 

 

 

 

 

 

 

Tázací dovětky 

-stavba, užití a význam 

 

Podmínkové věty 

- splnitelná podmínka 

 

 

 

 

 

 

ČJ – gramatická pravidla 

OV – zásady slušného chování 

M – práce s čísly, desetinná čísla 

Z – práce s mapou, regiony světa 

D – historie Anglie 

MEDV – kritické čtení, vnímání autora 

VEG – Objevujeme Evropu 

 

ČJ – gramatická pravidla 

OSV – soc. rozvoj 

 

ČJ – druhy vedlejších vět 

OSV – soc. rozvoj 
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Konverzace v anglickém jazyce 
 

     Tento předmět je zaměřen na rozšiřování, třídění a upevňování slovní zásoby daného 

tématu. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Podporuje 

rozvíjení schopnosti podat a přijmout informaci s porozuměním.  

 

     Žáci poznávají život lidí v anglicky mluvících zemích, jejich kulturní tradice a je 

prohlubováno mezinárodní porozumění. Konverzace v anglickém jazyce také snižuje 

jazykové bariéry a umožňuje žákům získat znalosti pro obsažnější diskusi nebo dialog. 

 

     Předmět je zařazen na naší škole v 7.-9. ročníku mezi povinné předměty s hodinovou 

týdenní dotací. Navazuje na povinně volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce  

z 5. ročníku.  

 

     Pro zvýšení efektivnosti výuky jsou žáci v tomto předmětu děleni do menších skupin. 

Výuka probíhá v jazykové učebně, učebně výpočetní techniky, studovně a i v běžných 

třídách. 

 

     Vzdělávání v konverzaci v anglickém jazyce na naší škole směřuje k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí tím, že: 

 

- vedeme žáky ke zvládnutí běžné komunikace na témata související s každodenním životem 

- rozšiřujeme slovní zásobu žáků a vedeme je k výstižnému a souvislému projevu 

- umožňujeme žákům poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí 

- organizujeme výuku ve skupinách 

- využíváme poslechová cvičení 

- zaměřujeme se na pochopení a reprodukci obsahu čteného i mluveného projevu 

- zařazujeme zpěv, hry, soutěže, dramatizaci modelových situací z běžného života (dialogy při 

nákupu, v restauraci ….) 

- vedeme žáky k samostatné práci např. vyhledávání informací, práci se slovníkem, 

neznámým textem 

- využíváme výukových programů na PC k procvičování správné výslovnosti, osvojování 

nové slovní zásoby a k opakování již známé zásoby z různých témat 

 

     Osobnost žáka je v rámci tohoto předmětu rozvíjena zařazováním těchto průřezových 

témat: 

 

Osobnostní a  sociální výchova je uplatňována zejména při skupinových pracích, při 

dramatizacích, při komunikaci, při vzájemné pomoci žáků. 

 

Multikulturní výchova se uplatňuje při poznávání tradic a způsobu života v jiných zemích. 

Vede k uvědomování si nutnosti tolerance mezi národy. 

 

Mediální výchova vede k získávání informací, rozvíjení schopností žáka komunikovat, 

vytvářet vlastní sdělení. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech umožňuje žákům si uvědomit, že 

i my jsme Evropané, podporuje pozitivní vztahy  mezi národy, vede k pochopení odlišností 

mezi nimi, ale i k využívání společných znaků, tradic. 
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Konverzace – anglický jazyk pro 7.-9.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- vede účinnou komunikaci v situacích 

souvisejících se životem v rodině, ve škole a 

běžných každodenních situacích 

 

- řeší situace související se získáváním a 

poskytováním místních, časových i jiných 

informací 

 

- má základní poznatky o zemích dané 

jazykové oblasti 

 

- postihne hlavní smysl sdělení včetně 

důležitých detailů 

 

- porozumí úryvkům autentických textů 

převážně informativního charakteru 

 

- používá cizojazyčné slovníky 

 

- orientuje se v základních zeměpisných, 

hospodářských, společenských, kulturních a 

historických reáliích  

 

 

 

 

 

 

 

 

- popis osoby, místa a situace 

 

- zpracování tématu s využitím slovníku a 

dalších jazykových příruček 

 

- reprodukce přečteného, vyslechnutého textu 

 

- původní materiály ze zemí studovaného 

jazyka 

 

- vedení telefonického hovoru, hovoru 

v restauraci, v obchodě 

 

 

Tématické okruhy: 

Jídlo                             Móda 

Moje rodina                 U lékaře 

Můj den                       Povolání  

Prázdniny                    Telefonování 

Záliby,volný čas          Národní zvyky 

Orientace ve městě      Národní svátky 

Nakupování                 V restauraci 

Cestování                     Moje město 

ČJ-tvarosloví,gramatická pravidla, pořádek 

slov ve větě 

Z- místopis,práce s mapou,základní poznatky 

o anglicky mluvících zemích  

D- historie Velké Británie, USA 

VV – kresba obrázků,plakátů 

HV – zpěv písní 

OV- národní svátky, zvyky,denní režim,rodina 

 

 

 

OSV- sociální rozvoj 

VEG – objevujeme Evropu a svět 

MKV -  multikulturalita, etnický původ, 

kulturní diferenciace,   

MDV – tvorba mediálního sdělení, práce 

v realizačním týmu, kritické čtení 
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10.    Matematika a její aplikace 

 

Matematika 

 

  Předmět matematika  poskytuje žákům základní matematické a početní dovednosti potřebné 

v praktickém životě, rozvíjí logické a abstraktní myšlení, představivost,  vede žáky k práci s 

prostředky výpočetní techniky. Matematika přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků, k 

přesnému vyjadřování, ke kritickému usuzování a k rozvíjení klíčových kompetencí 

 ( k učení, k řešení problému, komunikativní, pracovní, sociální, občanské).  

 

  Ve výuce se zaměřujeme na to,  

 

- aby žáci  porozuměli základním myšlenkovým postupům z vybraných okruhů  učiva  

 

- aby si žáci  postupně  osvojili početní algoritmy a na základě osvojování užívali 

získané poznatky a dovednosti při řešení reálných situací ( odhad, měření, 

porovnávání )  

 

- aby žáci rozvíjeli paměť  pomocí numerických výpočtů 

 

- aby žáci užívali správnou terminologii, zavedenou symboliku, prováděli rozbor, zápis 

      a postup při řešení úloh 

 

- aby žáci měli co nejvíce příležitostí k rozvíjení vlastního myšlení, kombinatorického a   

logického usuzování,  aby své získané údaje hodnotili z různých hledisek – správnost, 

přesnost vzhledem k podmínkám úloh  

 

- aby si žáci vyzkoušeli pracovat samostatně i ve skupině,  rozvíjeli systematičnost, 

vynalézavost, tvořivost, důslednost, vytrvalost, obhájili vlastní názor, komunikovali  

s ostatními 

 

- aby žáci zdokonalovali grafický projev 

 

Výuka matematiky navazuje na znalosti a dovednosti získané z matematiky na prvním stupni.  

Výuka probíhá v kmenových třídách,  některé hodiny v počítačové učebně.   

Předmět matematika se vyučuje v šestém, sedmém a devátém  ročníku s časovou dotací 4 

hodiny týdně, v osmém ročníku 4,5 hodiny týdně. V devátém ročníku je povinný předmět 

matematika doplněn o volitelný předmět Praktikum z matematiky, který je vyučován jednu 

hodinu týdně. 

 

Výukou matematiky se prolínají  průřezová témata, která rozvíjí osobnost žáka. K tomu je 

vedeme takovými metodami práce, kde si žáci tyto skutečnosti uvědomují – kooperace, 

týmová práce, poznávání sebe sama a druhých, komunikace, kreativita (OSV). Zkušenosti a 

prožitky vedou žáky k rozvoji disciplinovanosti, důslednosti, vytrvalosti, schopnosti 

sebekontroly, ochotě pomáhat slabším ( VDO). Elementární poznatky a dovednosti žáci třídí, 

vyhodnocují a zpracovávají, sestavují grafy a tvoří diagramy ( MDV ). 
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Kriteria školních výstupů jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva matematiky a 

sestaveny podle výstupů RVP ZV tak, aby je žák prováděl podle svých schopností a možností 

během docházky v naší základní škole.  
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Matematika pro 6.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-provede pamětné a písemné početní operace 

v oboru přirozených a desetinných čísel 

-zaokrouhluje, porovná a znázorňuje čísla na 

číselné ose 

-sestaví rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě 

-zapíše desetinné číslo zlomkem a naopak 

-vyřeší a vytvoří slovní úlohy,ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

 

-rozliší prvočíslo, číslo složené 

-zná kritéria dělitelnosti, umí je aplikovat 

-rozloží číslo na součin prvočísel 

-vyhledá dělitele 

-určí násobky 

-vypočítá nejmenší společný násobek a 

největšího společného dělitele dvou, tří 

přirozených čísel 

 

-vyhledá, vyhodnotí a zpracuje data 

-orientuje se v tabulkách a jednoduchých 

grafech 

-shromažďuje data 

-porovná soubory dat 

Číslo a proměnná 

Početní operace v oboru přirozených a 

desetinných čísel 

 

 

 

 

 

 

 

Dělitelnost přirozených čísel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s nimi 

 

F-teplota,teploměr,převody jednotek,výpočet 

hustoty,stavba atomu 

Z –práce s mapou 

D-časová přímka 

OSV- rozvíjí komunikaci, řeší problémy, 

pracuje kreativně 

MDV-osvojuje si schopnost kritického čtení, 

pracuje v týmu 

VDO-argumentuje, obhajuje svůj názor, 

pomáhá spolužákům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-grafy, tabulky 

Z-kartografie, přehledy 

Př-populace živočichů,grafy, tabulky,přehledy 

OV-vyhledávání dat(rodinný rozpočet) 

OSV-rozvíjí komunikaci, kooperaci, řeší 

problémy, rozhoduje se                            

MDV-vnímá mediálních sdělení, pracuje 

v realizačním týmu 

VDO-nese zodpovědnost za skupinu 
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Matematika pro 6 .ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

používá matematickou symboliku 

-rozliší a popíše 

přímku,polopřímku,úsečku,kružnici,kruh,troj-

úhelník,čtyřúhelníky 

-vypočítá obvod a obsah čtverce, obdélníku, 

složitějších obrazců 

-využije polohové a metrické vlastnosti rovinných 

útvarů při řešení praktických úloh 

-sestrojí trojúhelník ze tří stran 

-sestrojí výšky a těžnice v trojúhelníku 

-roztřídí trojúhelníky 

-změří a narýsuje úhel dané velikosti 

-určí velikost úhlu výpočtem 

-načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 

souměrnosti 

-narýsuje osu souměrnosti úsečky, úhlu a osově 

souměrného útvaru 

 

-rozliší krychli a kvádr a analyzuje jejich vlastnosti 

-načrtne a sestrojí síť 

-odhadne a vypočítá objem a povrch 

-používá jednotky objemu a obsahu 

-řeší aplikační a geometrické úlohy 

 

-užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení číselných a logických řad 

-nalézne různá řešení situace 

-vyřeší úlohy na prostorovou orientaci, obrázkové 

analogie 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

Rovinné útvary, trojúhelníky 

Metrické vlastnosti v rovině 

Úhly 

Osová souměrnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorové útvary – krychle, kvádr 

 

 

 

 

 

Nestandardní aplikační úlohy a 

problémy 

Číselné a logické řady 

Číselné a obrázkové analogie 

Logické a netradiční geometrické úlohy 

F-převody jednotek,tvorba grafů,výpočet 

hustoty 

Z-práce s mapou 

Př-tvorba schemat,náčrtů 

PČ-nákresy, zhotovování výrobků 

VV-kresba, práce s papírem, modelování 

OSV-rozvíjí schopnost poznávání, kreativitu, 

kooperaci 

MDV-pracuje v týmu 

VDO-rozvíjí disciplinovanost, argumentaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf-vyhledávání informací 

OSV-rozvíjí schopnosti poznávání, kreativitu, 

komunikaci,kooperaci, řeší problémy, 

rozhoduje 

MDV-kritické čtení, pracuje v týmu, 

vyhledává informace na internetu 
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Matematika pro 7.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- provede pamětné a písemné početní 

operace v oboru celých a racionálních 

čísel 

- porovná racionální a celá čísla, 

znázorní na číselné ose 

- vyřeší jednoduché úlohy, v nichž 

užívá  operací s celými a racionálními 

čísly 

- vyjádří vztah celek a část pomocí 

poměru, zlomku, desetinného čísla, 

procenta 

- vyřeší aplikační úlohy na poměr, 

procenta 

 

 

      -   určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti 

      -   pracuje s měřítky 

      -   vyjádří vztahy tabulkou, rovnicí,  

          sestrojí graf 

       

 

 

 

- využije polohových a metrických 

vlastností k řešení jednoduchých úloh 

- roztřídí trojúhelníky a lichoběžníky 

- vypočítá obvody a obsahy 

- využije vět o shodnosti trojúhelníků 

- rozliší středově souměrný útvar 

 

Číslo a proměnná 

Zlomky 

Celá čísla 

Procenta, poměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Přímá a nepřímá úměrnost 

Poměr  

 

 

 

 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

Trojúhelník a čtyřúhelník 

Shodnost 

Středová souměrnost 

Hranol 

 

 

OSV- řešení problému, rozvíjí kreativitu, 

komunikace, kooperace a kompetice 

MDV – kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F, Z, Př, Ch 

OSV -  řešení problému, rozvíjí kreativitu, 

komunikace, kooperace a kompetice 

MDV-  kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení, tvorba mediálních sdělení 

 

 

 

Z, F, VV, PČ 

OSV – řešení problému, rozhodovací 

dovednosti, rozvoj kreativity 

VDO – rozvojí vytrvalost, disciplinovanost, 

pomáhá spolužákům, obhajuje svůj názor 
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Matematika pro 8.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- využije ve výpočtech druhou, třetí 

mocninu, druhou odmocninu 

- využije pravidla pro počítání s 

mocninami 

- vyhledá v tabulkách 

- určí hodnotu číselného výrazu 

- určí hodnotu výrazu s proměnnou 

- sečte, odečte, vynásobí mnohočleny 

- provádí rozklad na součin pomocí 

vzorců, vytýkání 

- vyřeší rovnice 

- vyřeší jednoduché úlohy s využitím 

rovnic  

 

- využije matematickou symboliku 

- odhadne, vypočítá obvod, obsah kruhu 

- využije polohové a metrické vlastnosti 

útvarů při řešení úloh a jednoduchých 

problémů 

- charakterizuje kruh, kružnici, válec 

- načrtne síť válce 

- vypočítá povrch a objem 

- načrtne a sestrojí trojúhelník, 

čtyřúhelník s využitím množiny bodů 

dané vlastnosti 

- vyřeší úlohy s užití Pythagorovy věty 

 

Číslo a proměnná 

Mocniny a odmocniny 

Výrazy 

Rovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

Kruh, kružnice 

Pythagorova věta 

Thaletova kružnice 

Válec 

Množina bodů dané vlastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

F, Ch 

OSV – rozvoj komunikace, kooperace, řešení 

problému a  rozhodovací dovednosti 

VDO – rozvojí disciplinovanost, 

systematičnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F, D, VV 

OSV – řešení problému a rozhodovací 

dovednosti, komunikace, kooperace a 

kompetice 

VDO – argumentuje, respektuje názor 

ostatních 
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Matematika pro 8.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- sestrojí pravoúhlou soustavu souřadnic 

- vypočítá aritmetický průměr, četnost 

- zakreslí do grafu, diagramu 

 

 

 

 

 

- užije logickou úvahu a kombinační  

      úsudek při řešení číselných a    

      logických řad 

- nalezne různá řešení situace 

- vyřeší úlohy na prostorovou orientaci 

- vyřeší obrázkové analogie 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Základy statistiky 

 

 

 

 

 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Číselné a logické řady 

Číselné a obrázkové analogie 

Logické a netradiční geometrické úlohy 

F, Z, Př, In 

OSV – komunikace, řešení problému 

MDV – tvorba mediálních sdělení, práce 

v realizačním týmu 

VDO – nese zodpovědnost za skupinu 

 

 

 

Ch, In 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání, rozvoj 

kreativity, komunikace, kooperace, řešení 

problému a rozhodovací dovednosti 

MDV – kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení , práce v realizačním týmu 

VDO – zodpovědnost za skupinu 
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Matematika pro 9.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-určí hodnotu číselného výrazu 

-upraví výraz s proměnnou 

-využije vzorce (A+B)2, (A-B)2, A2 –B2 

-rozloží mnohočlen na součin vytýkáním, 

užitím vzorců 

-matematizuje reálné situace s využitím 

proměnných 

-řeší reálné situace s využitím matematického 

aparátu v oboru racionálních čísel 

-upraví lomený výraz 

 

-nalezne řešení lineárních rovnic a jejich 

soustav 

-vyřeší slovní úlohy pomocí rovnic a soustav 

rovnic 

 

-vyhledá, vyhodnotí, roztřídí, porovná a 

zpracuje soubory dat 

-uvede příklady závislostí z praktického života 

-zorientuje se v jednoduchých nákresech, 

schématech, tabulkách, grafech 

 

-vyjádří funkční vztah rovnicí, tabulkou, 

grafem 

-matematizuje reálné situace s využitím 

funkčních vztahů 

-vyhledá a určí hodnoty funkcí sin, cos, tg, 

v Tabulkách,resp. pomocí kalkulátoru 

-využije goniometrických funkcí při řešení  

reálných situací 

Číslo a proměnná 

Výrazy číselné 

Výrazy s proměnnou 

Mnohočleny 

Lomené výrazy 

 

 

 

 

 

 

Lineární rovnice 

Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou 

neznámých 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Závislosti a data – příklady závislostí 

z praktického života 

Nákresy, grafy, schémata, tabulky, diagramy 

F-řešení fyzikálních úloh,vztahy mezi 

fyz.veličinami 

CH-chemické výpočty 

OSV - rozvíjí kreativitu, řeší problémy 

MDV – osvojuje si schopnost kritického čtení 

VDO – disciplinovanost, cílevědomost, smysl 

pro řád  

 

 

 

 

 

 

 

 

F-konstrukce a čtení z grafů, tabulky,MFCH 

tabulky,vztahy mezi fyzik.veličinami 

CH-period.soustava prvků,práce s MFCH 

tabulkami 

Z-přehledy, grafy-

populace,průmysl,zemědělství 

In-vyhledávání informací  

OSV- rozvíjí kooperaci, komunikaci, 

kreativitu, řeší problémy 

MDV- vyhledává informace na internetu, 

rozvíjí schopnost vnímání mediálních sdělení, 

pracuje v týmu 

VDO- argumentuje, respektuje názor ostatních 

 

 



 165 

Matematika pro 9.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-k argumentaci a při výpočtech použije věty o 

podobnosti trojúhelníků 

 

-načrtne síť jehlanu a kužele 

-vypočítá objem a povrch jehlanu, kužele, 

koule 

-analyzuje vlastnosti těles 

-vyřeší aplikační geometrické úlohy 

 

-vyřeší praktické úlohy na výpočet úroku, 

daně, jednoduché a složené úročení 

Geometrie v rovině a prostoru 

Podobnost 

 

Tělesa – kužel, jehlan, koule 

 

 

 

 

 

Finanční matematika 

Jednoduché a složené úročení 

Z-kartografie,orientace v prostoru 

VV-kresba, prostorové vidění 

F-řešení fyzikálních úloh 

PČ-zhotovování výrobků 

OSV – rozvíjí kreativitu, kooperaci, řeší 

problémy 

 

 

In-vyhledávání informací 

OV-mzda, rodinný rozpočet,spoření 

OSV – řeší problémy, komunikuje, 

spolupracuje 

MDV – pracuje v týmu, získává informace 

z internetu, tvoří jednoduchá mediální sdělení, 

pracuje s reklamními materiály 
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Praktika z matematiky 
 

Volitelný předmět Praktika z matematiky se na naší škole vyučuje v devátém ročníku s 

časovou dotací půl hodiny týdně již několik let. Náplní tohoto předmětu je uplatnění 

získaných početních dovedností v praktických příkladech.  

Stěžejní částí tohoto předmětu jsou logické, zábavné úlohy, rébusy, Sudoku. Dovednosti při 

jejich řešení pak žáci uplatní ve všech matematických soutěžích ( olympiáda, Pythagoriáda, 

Klokánek), v nichž žáci  naší školy obsazují  přední místa v okresních kolech. Nedílnou 

součástí učiva je také příprava k písemným výstupům ( Cermat, Scio, Kalibro ). 

 

Ve výuce se zaměřujeme na to,  

 

- aby žáci aplikovali početní algoritmy při řešení reálných situací 

 

- aby žáci hledali  různé postupy při řešení 

 

- aby žáci odhadovali a hodnotili výsledky vzhledem k podmínkám úloh 

 

- aby žáci rozvíjeli logické, abstraktní myšlení 

 

- aby žáci rozvíjeli samostatnost, práci ve skupině, obhajovali vlastní názor, respektovali   

   názor ostatních 

 

- pracovali se získanými údaji z médií. 

 

 

Žáky vedeme prostřednictvím učiva k řešení problémových úloh, k rozvíjení vzájemné 

komunikace, spolupráce. Žáci se učí respektovat názor a postup druhých, obhajovat názor 

vlastní, ocenit svůj vlastní úspěch i úspěch jiných.  

K rozvoji osobnosti žáka přispívá zařazení průřezových témat. Jsou to OSV a VDO a MDV. 

Kriteria školních výstupů jsou sestavena tak, aby je žák prováděl podle svých schopností a 

možností.  
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Praktika z matematiky pro 9.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- řeší různými postupy slovní  úlohy   

- k postupu využívá logickou úvahu, 

trojčlenku, lineární rovnice, soustavy rovnic 

- provádí odhad svých výsledků 

- porovnává odhad a výsledek 

- srovnává své výsledky s údaji z médií 

 

 

- provádí výpočty obvodů a obsahů při práci 

se stavebními plány  

 - hodnotí, srovnává výsledky 

 

 

-načrtává a sestrojuje obrazy pomocí 

shodných zobrazení  

- určuje souměrnost obrazců 

 

 

- provádí výpočty povrchů a objemů v 

úlohách  ze života 

- porovnává a odhaduje výsledky 

 

 

- užívá úsudek a logickou úvahu 

- řeší Sudoku 

- nalézá různé postupy řešení 

 

 

Slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

Rovinné obrazce 

 

 

 

 

Shodná zobrazení 

 

 

 

 

Tělesa 

 

 

 

 

Nestandartní a logické úlohy 

 

 

Ve všech slovních úlohách při řešení  

využíváme znalosti z F- slovní úlohy o 

pohybu, fyzikální výpočty, Ch- sl.úlohy o 

směsích, výpočty z rovnic, Z- práce s mapou,  

Vv- zvětšování, zmenšování v síti, In- 

vyhledávání informací  

 

 

Vv- kresba, práce s papírem 

 

 

 

 

Vv - kresba, ornamenty, práce s papírem, Z –

práce s mapou 

 

 

 

Z – globus, zeměpisná poloha, rozloha, Vv – 

práce s trojrozměrnými modely, perspektiva 

 

 

 

Čj- řady písmen, 

OSV- řešení problému, komunikace, 

kooperace 

VDO - disciplinovanost, zodpovědnost, 

obhajoba svého názoru  

MDV –tvorba a vnímání mediálních sdělení 
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11. Informační a komunikační technologie 

 

Informatika 

 
     Výuka informačních a komunikačních technologií na základní škole umožňuje všem 

žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti  - získat elementární dovednosti v 

ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě 

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

životě.  

     Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu "učení 

kdekoliv a kdykoliv", vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 

mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a 

vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

     Dovednosti získané v informatice umožňují žákům využít výpočetní techniku s bohatou 

škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech 

základního vzdělávání. 

Výuka informatiky: 

 

- pomáhá žákům začlenit se do moderní společnosti, ve které je život bez výpočetní 

techniky již téměř nemyslitelný 

 

- učí žáky zvládat základní techniky práce s počítačem, tiskárnou, scannerem, 

digitálním fotoaparátem apod. 

 

- ukazuje žákům možnosti využití výpočetní techniky v dnešní době 

 

- vybízí žáky k tvořivosti a samostatnému myšlení 

 

- snaží se žákům ukázat, jak jim můžou nové technologie usnadnit práci 

 

- vede je k praktickému využití počítače a jeho příslušenství 

 

- rozšiřuje jejich poznatky a vědomosti o výpočetní technice 

 

- učí žáky, jak vyhledávat a zpracovávat informace, které lze nalézt na internetu 

 

- upozorňuje žáky na možnost zneužití výpočetní techniky, ukazuje úskalí práce 

s internetem 

Výuka informatiky navazuje jednak na individuální znalosti žáků a jednak na znalosti a 

dovednosti, které si žáci osvojili při práci s výukovými programy k jednotlivým předmětům. 

My tyto informace třídíme a dále je teoreticky a prakticky prohlubujeme. Současně 

s prohlubováním teorie tak dáváme žákům i dostatek času k samotné práci s počítačem.  

Informatiku vyučujeme na naší škole v 5. a 6.ročníku s dotací 1hodiny týdně. K dispozici 

máme 2 velmi dobře vybavené počítačové učebny. Je to hlavní počítačová učebna se 13 

počítači uživatelskými, 1 počítačem učitelským a jedním serverem, kde probíhá především 

výuka informatiky. K dispozici je zde také plátno a digitální projektor. Druhá učebna, ve které 

je 9 počítačů uživatelských a 1 učitelský, je určena především pro práci s výukovými 

programy k jednotlivým předmětům. Obě učebny jsou vybaveny připojením k internetu.   
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Informatika pro 6.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- objasní rozdíly mezi softwarovým a 

hardwarovým vybavením počítače 

- rozliší základní části počítače 

- zná možnosti využití počítače a informačních  

technologií v současném světě 

 

 

- napíše, změní a uloží textový dokument 

v programu Microsoft Word 

- ovládá základní techniky formátování textu 

- založí a pojmenuje vlastní složku 

- vytvoří jednoduchou tabulku – rozvrh hodin 

 

-ovládá základní práci s programem Malování  

- nakreslí základní geometrické obrazce  - 

mění barvu obrazců, barvu pozadí 

- vytvoří jednoduchou vizitku 

- sestaví pozvánku 

 

-uloží obrázek do složky 

-mění nastavení pracovní plochy monitoru 

- vkládá obrázky do textu 

 

 

 

Hardware a software 

 

 

 

 

 

 

Práce s textem, úprava textu, zálohování 

Microsoft Word 

 

 

 

 

Malování + Word 

 

 

 

 

 

Práce s obrázky 

OSV - práce ve skupině 

 

 

 

 

 

 

OSV  

- řešení problémů  

- rozhodovací dovednosti 

Čj – gramatická pravidla pro psaní 

 

 

OSV  

- řešení problémů 

- rozvíjení kreativního myšlení 

 

 

 

OSV  

- řešení problémů 

- rozvíjení kreativního myšlení 
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Informatika pro 6.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-obsluhuje na uživatelské úrovni digitální 

fotoaparát 

 

-rozlišuje jednotlivé typy datových médií 

určených pro přenos informací  

(disketa, CD, DVD, USB Flash disc) 

 

 

-ovládá základní funkce tohoto programu 

- vytvoří jednoduchou tabulku  

- vloží obrázky do tabulek v Excelu 

- použije jednoduché funkční vzorce v Excelu 

 

 

- obsluhuje tiskárnu 

- rozlišuje jednotlivé typy tiskáren a jejich 

výhody a nevýhody 

- manipuluje se scannerem 

 

- zná stručnou historii internetu 

- rozlišuje možnosti využití internetu dnes 

- vyhledává informace na internetu 

- založí si svůj e-mail 

-  rozlišuje nebezpečí, které jej může na 

internetu potkat 

- uvědomuje si nebezpečí zneužití 

soukromých informací na internetu 

- rozlišuje nebezpečí, které v sobě skrývají 

počítačové viry 

Digitální fotoaparát 

 

 

Datová média 

 

 

 

 

Tabulkový procesor Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

Tiskárna, scanner 

 

 

 

 

Internet 

OSV  

-komunikace, řešení problémů 

 

 

 

 

 

 

OSV  

- řešení problémů  

- rozhodovací dovednosti 

M – jednoduché operace s čísly 

ČJ – znalost abecedy 

 

OSV  

- řešení problémů  

- rozhodovací dovednosti 

 

 

OSV  

- řešení problémů  

- rozhodovací dovednosti 

MV – kritické zhodnocení podávaných 

informací 

EGS – Evropa a svět 

VDO – práva a povinnosti uživatelů internetu 
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12. Člověk a společnost 

Dějepis 

Aby mohl člověk pochopit současnost musí nejprve poznat minulost. Bez poznání minulosti 

nemůže žák chápat procesy, probíhající v přítomnosti. Historie a její znalost pomáhá  

kultivovat nově se utvářející žákovu osobnost . Právě minulost a její zákonitosti mohou žáku 

pomoci pochopit děje, které probíhají ve společnosti, ve které vyrůstá. Z minulosti žák čerpá  

nejen inspiraci, ale i  ponaučení. Cílem dějepisu je probudit v žáku zájem o minulost, probudit 

v něm především zájem o dějiny svého vlastního národa, která je zasazena do širšího kontextu 

světových dějin. 

 Dějepis přispívá k rozvoji žákova myšlení a vyjadřování, pomáhá třídit myšlenky, brát si 

z množství sdělených informací jen ty nejdůležitější. Učí žáka samostatnému a kultivovanému 

projevu. Učí chápat události a souvislosti v časové posloupnosti. 

 

Výuka dějepisu   

 

- pomáhá žákům při řešení problémů objevovat paralely s historií a vnímat nejrůznější 

společenské problémy v jejich vývoji  

 

- rozvíjí u žáků kompetence k učení, neboť učí žáky vyhledávat a třídit informace podle 

zadaných kritérií a seznamuje je s obecně používanými znaky, termíny a symboly 

vzdělávacích oborů  

 

- učí žáky souvisle a výstižně formulovat své názory a domněnky 

 

- rozvíjí u žáků logické myšlení a kritické hodnocení získávaných informací 

 

- na základě příkladů z historie buduje v žácích respekt k jiným lidem, k jiným    

názorům, upozorňuje a na příkladech uvádí  překračování a porušování základních 

lidských práv a svobod  

 

Výuka dějepisu navazuje na znalosti, které děti získávají již ve vlastivědě v pátém ročníku. 

Dále však tyto informace rozvíjí a zasazuje je do širšího kontextu. Dějepis u nás vyučujeme 

od šestého ročníku, vždy 2 hodiny týdně. Výuka probíhá jednak přímo v jednotlivých třídách, 

kde se snažíme s maximální mírou používat všech dostupných pomůcek jako jsou mapy, 

videozáznamy, audiozáznamy, množství obrázků a odborných publikací. Na naší škole máme 

od roku 2006 možnost výuky na interaktivní tabuli, která je pro žáky velkým přínosem a 

zároveň zpestřením výuky.  

 

Ke komplexnímu rozvoji žákovy osobnosti dospíváme zařazením průřezových témat. Žáky 

vedeme k poznání kořenů lidské civilizace, seznamujeme je s různými etnickými skupinami a 

učíme je uvědomovat si rozdílnost jednotlivých kultur, ale také právo těchto kultur na svou 

existenci, učíme žáky toleranci k národnostním a etnickým menšinám, které mezi námi žijí, 

seznamujeme je s pojmy jako je rasismus, diskriminace (Multikulturní výchova), činností 

žáků ve škole a jejich chováním se ke svým vrstevníkům učíme žáky soužití ve společnosti, 

sebeovládání, seberegulaci (Osobnostní a sociální výchova), zdůrazňováním demokratických 

principů fungování společnosti vedeme žáky k začleňování se do společnosti (Výchova 

demokratického občana), zdůrazňujeme vzájemné souvislostí mezi dějinami jednotlivých 

států (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) a v neposlední řadě 
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rozvíjíme u žáků kritické hodnocení informací, které jsou jim denně podávány a učíme je si 

tyto informace třídit  (Mediální výchova). 
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Dějepis pro 6.ročník ZŠ  
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-charakterizuje život pravěkých sběračů a 

lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

- popíše, jak došlo k pěstování rostlin a 

ochočení zvířat,jak lidé začali zpracovávat  

kovy, lokalizuje prostor i čas 

- uvede příklady archeologických kultur na 

našem území 

- objasní význam zemědělství, dobytkářství a 

zpracování kovů pro lidskou společnost 

-rozliší souvislost mezi přírodními 

podmínkami a vznikem prvních  velkých 

zemědělských civilizací 

- dává do vzájemných souvislostí přínosy 

těchto kultur pro celou civilizaci 

- zná typické prvky kultur jednotlivých 

starověkých států 

- určí nejvýznamnější mezníky dějin 

Starověkého Řecka a Říma 

- demonstruje na konkrétních příkladech 

přínos antické kultury 

-rozliší formy vlády a postavení 

společenských skupin v jednotlivých státech 

 

- porovná postavení jednotlivých vrstev 

obyvatelstva v jednotlivých starověkých 

státech, vysvětlí podstatu antické demokracie 

Pravěk 

-doba kamenná 

-doba bronzová 

-doba železná 

 

 

 

 

 

 

 

Starověk 

Starověká Mezopotámie 

Egypt 

Čína 

 

 

 

 

Starověké Řecko 

Starověký Řím 

 

OSV – osobnostní rozvoj 

Evropa a svět nás zajímá 

VDO – výchova demokratického občana 

MKV – multikulturní výchova 

Z – vznik planety Země 

 

 

 

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj 

Evropa a svět nás zajímá 

VDO – výchova demokratického občana 

MKV – multikulturní výchova 

Z – přírodní podmínky Asie 

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj 

Evropa a svět nás zajímá 

VDO – výchova demokratického občana 

MKV – multikulturní výchova 

Z – přírodní podmínky jižní Evropy 
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Dějepis pro 7.ročník ZŠ - tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-popíše podstatnou změnu evropské situace, 

která nastala příchodem nových etnik s 

pomocí mapy demonstruje přesuny obyvatel 

v Evropě 

-srovná základní rysy západoevropské, 

byzantsko-slovanské a islámské kulturní 

oblasti 

 

-objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 

vývoj českého státu a postavení těchto státních 

útvarů v evropských souvislostech, rozliší 

rozdíl mezi těmito dvěma státními útvary 

 

- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, konflikty mezi 

světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke 

kacířství a jiným věroukám 

 -rozliší důležitost víry pro středověkého 

člověka 

 

-popíše rozvrstvení středověké společnosti, 

popíše románská a gotická díla, uvede příklad 

 

 

 

- objasní myšlenky žádající reformu církve 

včetně reakce církve na tyto myšlenky 

- popíše příčiny, cíle, průběh husitského hnutí 

- zhodnotí význam husitské revoluce 

 

Stěhování národů 

 

 

 

 

 

 

 

Velká Morava 

Český stát 

 

 

 

Křesťanství 

 

 

 

 

 

 

Gotický sloh 

Románský sloh 

 

 

 

Reformace 

 

Husitská revoluce 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj 

Evropa a svět nás zajímá 

VDO – výchova demokratického občana 

MKV – multikulturní výchova  

- porovnání evropské a asijské kultury 

Z - geografická mapa Evropy a Asie 

   - podnebí v Evropě a Asii 

 

Z – geografická mapa střední Evropy 

 

 

 

 

VDO  

-respektuje právo občana na náboženské 

vyznání 

  

 

 

 

Evropa a svět nás zajímá – evropská 

architektura 

Vv – malířství a sochařství 

 

 

Čj – literatura doby husitské 

Hv - husitské zpěvy a písně 

      - husitské motivy v české populární hudbě   
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Dějepis pro 7.ročník ZŠ - tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- popíše a s pomocí mapy názorně 

demonstruje  průběh  zámořských objevů, 

jejich příčiny a důsledky 

 

- objasní příčiny, průběh a důsledky třicetileté 

války 

- rozliší rozdělení Evropy na katolický a 

reformační blok, popíše situaci v českých 

zemích 

 

-charakterizuje pojmy renesance a 

humanismus 

 

- na příkladech evropských dějin konkretizuje 

pojmy absolutismus, konstituční monarchie,  

parlamentarismus 

 

 

- uvede základní znaky baroka. uvede 

památky, představitele 

-rozliší barokní stavbu, uvede prvky typické 

pro barokní díla, /včetně příkladu, autora/ 

 

 

Zámořské objevy 

 

 

 

Třicetiletá válka 

 

 

 

 

 

Renesance a humanismus 

 

 

Novověk 

Občanská válka v Anglii 

Absolutismus ve Francii 

 

 

Baroko 

České země po 30-ti leté válce 

 

OSV – osobnostní rozvoj – mezilidské vztahy, 

komunikace 

Evropa a svět nás zajímá zámořské objevy 

VDO – výchova demokratického občana 

MKV – multikulturní výchova 

Z – geografická mapa světa 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj 

Evropa a svět nás zajímá 

VDO – výchova demokratického občana 

MKV – multikulturní výchova 

 

Vv – barokní malířství a sochařství 

Čj – literatura barokní doby 

Hv – barokní hudba 
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Dějepis pro 8.ročník ZŠ - tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

 

- vysvětlí princip osvícenství -ekonomické, 

sociální, politické a kulturní změny probíhající 

ve vybraných zemích a u nás, které 

charakterizují modernizaci společnosti 

- popíše pojem osvícenský absolutismus a 

změny, které přinesl 

 

-s pomocí mapy vysvětlí, za jakých podmínek 

došlo ke vzniku Spojených států amerických 

 

- objasní  souvislost mezi událostmi 

francouzské revoluce a  napoleonských válek 

na jedné straně a rozbitím starých 

společenských struktur v Evropě na straně 

druhé 

-charakterizuje emancipační úsilí významných 

sociálních skupin, uvede požadavky 

formulované ve vybraných evropských 

revolucích 

 

- rozliší jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa v souvislosti s národními 

hnutími vybraných evropských národů 

 

 

 

 

 

 

Osvícenství 

 

 

 

Marie Terezie a Josef II. 

Rusko za Kateřiny II. 

 

Vznik USA 

 

 

Velká francouzská revoluce 

Napoleonské války 

Revoluce  19. stol. v Evropě 

 

 

 

 

 

 

 

České národní obrození 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – kultivace postoje k Evropě 

Ov – demokracie e její principy 

 

 

 

 

 

Z – geografická mapa Severní Ameriky 

 

 

EGS – kultivace postoje k Evropě 

Z – geografická mapa střední Evropy 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – národní vědomí 

Čj – literární díla národních obrozenců 
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Dějepis pro 8.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 

prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně 

důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost 

vedla 

 

- na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy 

 

- charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 

vymezí význam kolonií 

  

-charakterizuje osobnost T.G. Masaryka  

 

- popíše příčiny, průběh a důsledky  I.světové 

války 

 

Průmyslová revoluce 

 

 

 

 

 

Vývoj v Evropě a  českých zemích v II. 

polovině 19. století 

 

Imperialismus a kolonialismus 

 

 

T.G.Masaryk 

 

Evropa a svět na počátku 20.století 

1.světová válka 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj - komunikace 

EGS – kultivace postoje k dějinám Evropy 

MKV – multikulturní výchova 

F – pára, parní pohon 

 

 



 178 

Dějepis pro 9.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

 

-objasní příčiny vzniku samostatného 

Československa a uvede osobnosti, které 

měly při budování státu nejvýznamnější 

postavení 

 

- rozlišuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny 

jejich nastolení v širších ekonomických a 

politických souvislostech a důsledky jejich 

existence pro svět 

- na příkladech vyloží antisemitismus, 

rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska 

lidských práv 

 

- zhodnotí postavení  ČSR  v evropských 

souvislostech a  její vnitřní sociální, politické, 

hospodářské a kulturní prostředí 

- rozpozná klady a nedostatky 

demokratických systémů 

 

- popíše destruktivní sílu totalitarismu a 

vypjatého nacionalismu 

 

- popíše příčiny, průběh a důsledky II.světové 

války 

- na příkladech demonstruje zneužití techniky 

ve II. světové válce a jeho důsledky 

 

Vznik Československa,  

 

 

 

 

Poválečná krize – komunismus a fašismus 

Nástup nacismu v Německu 

Vývoj v SSSR 

 

 

 

 

 

1.republika 

Dvacátá léta 20. století 

 

 

 

 

2.republika 

Protektorát 

 

2.světová válka 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj - kooperace 

EGS – kultivace vědomostí o dějinách 

Evropy a světa 

VDO – výchova demokratického občana – 

rozlišení pojmu demokracie a totalita 

MKV – multikulturní výchova – tolerance 

jiných náboženství, rasová snášenlivost 

Z – přírodní podmínky Evropy a světa 

Ch – bojové plyny, používané ve světových 

válkách 

Ov - znaky totalitních a demokratických 

režimů 

- nacionalismus, antisemitismus, 

rasismus 

- základní práva člověka 

v demokratickém státě 

porušování práv v nedemokratických státech 
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Dějepis pro 9.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 

bipolárního světa a uvede příklady střetávání 

obou bloků 

 

- vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 

politické důvody euroatlantické hospodářské a 

vojenské spolupráce 

 

- objasní okolnosti, za kterých došlo k převzetí 

moci komunisty v Československu  

 

- popíše události, které vedly k srpnu 1968 

 

 

- posoudí postavení rozvojových zemí 

 

 

- popíše události roku 1989 a okolnosti vzniku 

ČR 

- prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropa a svět po roce 1945, studená válka 

 

 

 

Evropa na rozcestí – rozdělení světa do  

vojenských bloků 

 

 

Převrat v únoru 1948 

 

 

Pokus o nápravu systému v Československu 

v roce 1968 

 

Mezinárodní vývoj od 60. let – konec 

koloniálních říší 

 

Sametová revoluce a rozdělení společného 

státu Čechů a Slováků 

OSV – osobnostní rozvoj - komunikace 

EGS – kultivace vědomí o vlivu komunismu 

na vývoj Evropy a světa ve 20.století 

VDO – výchova demokratického občana 

          - práva lidí v demokratických státech 

MKV – multikulturní výchova  

Ov – porušování lidských práv 

 

Vv – umění 20.století – sochařství, malířství 

 

 

F, Ch – atomová bomba 
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Výchova k občanství 
 

Výchova k občanství spolu s oborem Dějepis patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, 

jež vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v 

demokratické společnosti. Zaměřujeme se na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků 

v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. 

Otevíráme cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a 

k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. 

Seznamujeme žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, 

činností důležitých společenských institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení 

jednotlivců do občanského života.Učíme žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a 

pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory,chování a jednání i 

jejich důsledky. Rozvíjíme občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro 

osobní i občanskou odpovědnost a motivujeme žáky k aktivní účasti na životě demokratické 

společnosti. 

 

Předmět Výchova k občanství částečně čerpá ze znalostí žáků z předmětů prvouka a 

vlastivěda, jež se vyučují na I.stupni ZŠ, a jedná se o předmět povinný. 

 

V rámci tohoto předmětu rozšiřujeme a prohlubujeme dosavadní vědomosti a dovednosti žáků 

ze společenskovědních oblastí. Obsah předmětu členíme do tématických celků, v jejich rámci 

učivo dále dělíme do orientačních bloků základního a rozšiřujícího učiva.Základní učivo se 

snažíme naplňovat v celém rozsahu,výběr rozšiřujícího učiva závisí na vyučujícím a na 

konkrétních podmínkách výuky. 

Rozsah a hloubku výkladu i rychlost postupu zvažujeme s ohledem na aktuální úroveň 

poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenost, učivo vybíráme 

s přihlédnutím ke konkrétním místním podmínkám i ke vzdělávacím potřebám a zájmům 

žáků.V rámci výuky některá témata se společnými prvky vhodně  propojujeme,učivo 

obohacujeme o rozšiřující i vlastní náměty a využíváme aktivizujících metod a forem 

práce.Vzdělávání plánujeme a organizujeme v souladu s psychosociálním vyzráváním žáků, 

jejich poznávacími možnostmi a rozšiřující se životní zkušeností. 

Do předmětu Výchova k občanství integrujeme všechna průřezová témata-Osobnostní a 

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

výchova, Výchova demokratického občana, Enviromentální výchova, Mediální výchova. 

Tato průřezová témata realizujeme tak, že výuku obohacujeme projektovým vyučováním, 

modelujeme různé životní situace, využíváme dramatizaci, řešíme problémové úkoly, 

sledujeme média a pracujeme s novinovými články, posuzujeme pravdivé a zavádějící 

informace, interpretujeme mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality. Seznamujeme 

se s typickými znaky, zvyky a osobnostmi našeho regionu. Žákům nabízíme možnosti 

využívání informačních technologií, posilujeme sebepoznávání a sebedůvěru žáků. Dotýkáme 

se mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi 

školou a rodinou. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí a k šetrnému zacházení 

s přírodou. Diskutujeme o globálních problémech a snažíme se hledat přijatelná řešení. 

Snažíme se, aby si žáci uvědomovali význam mravní odpovědnosti za vlastní činy, nutnost 

dodržování lidských práv. Rozvíjíme smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. 
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Výchova k občanství pro 6.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vysvětlí příčiny svého chování a jednání ve 

škole 

-dává do souvislostí význam vzdělání pro 

jeho budoucí život 

-uvede příklady místních tradic 

-na příkladech popíše, čím se zabývá městský 

úřad, a seznámí se s problémy, se kterými se 

na něj může obracet 

 

-uvede příklady nejvýznamnějších 

míst,památek,osobností a zvyklostí 

-popíše nejdůležitější regionální zvyky a 

obyčeje 

-objasní význam dodržování zásad 

společenského styku a kulturního chování pro 

svůj vlastní život 

-porovná výhody a nevýhody života ve městě 

a na vesnici 

-pozná projevy negativního jednání lidí a 

kriminality 

-uvědomuje si postavení mateřského jazyka a 

rozeznává jeho složky 

-uvede příklady zákl. povinností dospělých 

v rodině 

-popíše zákl. práva nezletilých 

-vysvětlí a pojmenuje rodinné vztahy 

-objasní pojem náhradní rodinná péče a 

uvede  příklady 

-zná podmínky pro uzavření manželství 

 

Naše škola, naše obec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš region, naše vlast 

 

 

 

Život ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

Kulturní dědictví 

 

Člověk a rodinný život 

 

 

 

OSV-sebepoznávání a 

sebepojetí,psychohygiena, poznávání 

lidí,mezilidské vztahy,řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje 

VDO-občanská společnost a škola 

MKV-lidské vztahy 

 

 

 

OSV-rozvoj schopností poznávání,mezilidské 

vztahy 

MDV-fungování a vliv médií ve společnosti 

Z-zeměpis ČR, RegV-veškeré učivo 

VDO-občan,občanská společnost a stát 

MDV-fungování a vliv médií ve společnosti 

 

 

 

 

VEG-jsme Evropané 

MDV-kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení,vnímání autora mediálních sdělení 

OSV-mezilidské vztahy 
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Výchova k občanství pro 7.ročník ZŠ  
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-rozliší projevy chování, které považuje za 

kulturně vhodné a nevhodné 

-popíše,jak se člověk podílí na ochraně 

kulturních hodnot 

-dokáže vyjmenovat různé kulturní instituce 

 

-objasní,jaké místo má majetek mezi dalšími 

životními hodnotami 

-rozezná odlišnosti mezi majetkem 

soukromým a veřejným 

-na příkladech správně vystihne,z čeho vzniká 

rodinný rozpočet 

-porovná vhodné a nevhodné způsoby 

využívání osobního rozpočtu (kapesné) 

 

-pozná rozmanitosti svého kraje a země 

-uvědomí si nutnost ochrany přírody 

-dokáže na mapě vyhledat CHKO,NP 

 

 

 

-vysvětlí význam státních symbolů,umí je 

popsat 

-rozlišuje historické typy států 

-uvědomuje si význam voleb 

-seznámí se s právy a povinnostmi občanů 

-objasní rozdíly v činnosti zákonodárných 

výkonných a soudních orgánů 

 

Kulturní dědictví 

 

 

 

 

 

Majetek,vlastnictví a hospodaření 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globální problémy lidstva 

 

 

 

 

 

Stát a právo 

 

 

D-umělecké slohy,VV-malba, kresba 

MDV-fungování a vliv médií na společnost, 

interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality 

MKV-multikulturalita 

 

 

 

 

 

M-základní početní operace 

OSV-psychohygiena,hodnoty a postoje,řešení 

problémů a rozhodovací dovednosti, 

seberegulace a sebeorganizace 

 

Z-regiony světa,Př-cizí ekosystémy 

VEG-svět nás zajímá 

ENV-lidské aktivity a živ. prostředí,vztah 

člověka a prostředí 

MDV-kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

D-vývoj státu, Z-státní zřízení 

VDO-formy participace občanů v polit. životě, 

principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu 

MDV-kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 
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Výchova k občanská pro 8.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vysvětlí význam mravní odpovědnosti za 

vlastní činy 

-uvědomuje si nutnost osobní kázně pro 

vlastní život 

-uvádí příklady morálního a nemorálního 

chování, zaujímá k nim vlastní postoje 

-objasní,na čem je založena svoboda člověka 

 

-zdůvodní význam lidských práv 

v dokumentech 

-uvádí příklady potřebných lidí ve společnosti 

a způsoby,jak jim může pomoci 

-seznámí se s Listinou zákl. lidských práv a 

svobod 

-uvědomuje si význam dodržování lidských 

práv 

-uvádí příklady porušování lidských práv 

 

 

-stručně charakterizuje hlavní etapy života 

-uvádí činitele ovlivňující život 

-na příkladech popíše kladné a záporné 

charakter. vlastnosti 

-objasní význam životosprávy pro 

dospívajícího člověka 

 

 

 

 

 

Člověk a morálka 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a lidská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a dospívání 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-rozvoj schopností poznávání,sebepoznání 

a sebepojetí,seberegulace a 

sebeorganizace,hodnoty, postoje,praktická 

etika, komunikace 

 

 

 

Z-totalitní systémy 

MKV-princip sociálního smíru a 

solidarity,kulturní diference,etnický původ 

MDV-kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

 

 

 

 

 

 

Př-vývoj jedince 

OSV-rozvoj schopností poznávání,sebepoznání 

a sebepojetí,seberegulace a 

sebeorganizace,mezilidské 

vztahy,psychohygiena 
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Výchova k občanství pro 8.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-objasní odlišnost v prožívání důležitých 

životních situací 

-charakterizuje kladné citové vlastnosti 

-rozpoznává rozdíl mezi citovou odolností a 

bezcitností 

-popíše způsoby překonávání změn citových 

stavů a nálad 

-uvádí příklady kladných a záporných projevů 

chování 

-učí se ohleduplnosti k druhým 

 

-zdůvodňuje potřeby plánování důležitých 

životních kroků 

-popíše základní postupy při zodpovědném 

rozhodování 

-uvědomuje si význam přístupu člověka 

k objektivním informacím při rozhodování 

-vyjádří svou představu o vlastní budoucnosti 

-zhodnotí význam možných nebezpečí 

působení náboženských sekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a citový život 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Životní perspektivy 

OSV-rozvoj schopností 

poznávání,sebepoznání a 

sebepojetí,seberegulace a 

sebeorganizace,mezilidské 

vztahy,psychohygiena 

 

 

 

 

 

 

OSV-rozvoj schopností 

poznávání,sebepoznání a 

sebepojetí,seberegulace a 

sebeorganizace,mezilidské 

vztahy,psychohygiena 

MKV-kulturní diference, etnický původ 

MDV-kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 
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Výchova k občanství pro 9.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vyloží okolnosti rozhodující pro volbu vhodné 

profese 

-uvádí důležité pracovní úřady v místě bydliště 

-seznámí se se Zákoníkem práce 

-zná obsah pracovní smlouvy 

-vysvětlí funkci práce v životě jednotlivce a 

společnosti 

 

 

-správně rozlišuje a užívá pojmy nabídka a 

poptávka,vysvětlí fungování trhu zboží a trhu 

práce 

-uvádí příklady významných výrobních a 

nevýrobních odvětví 

-zdůvodní význam sociální péče státu o některé 

občany 

-zná funkce peněz 

-objasní funkci bank 

 

 

 

 

-uvede výhody a nevýhody členství v EU 

-objasní činnost významných mezinárodních 

společenství (UNESCO,WHO,UNICEF, 

NATO,OSN) 

 

 

Člověk a pracovní život 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stát a hospodářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadnárodní společenství 

 

 

 

OSV-řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, sebepoznání a sebepojetí 

MDV-kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

 

 

 

 

 

VDO-občan,občanská společnost a stát 

MDV-kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení,fungování a vliv médií ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEG-Evropa a svět nás zajímá,objevujeme 

Evropu a svět,jsme Evropané 

MDV- kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 
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Výchova k občanství pro 9.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-charakterizuje nejzávažnější planetární 

problémy současnosti 

-uvědomí si některé významné formy zapojení 

ČR do mezinárodních iniciativ 

-sleduje média a hodnotí zprávy související 

s touto tématikou 

 

 

-objasní rozdíly v činnosti 

zákonodárných,výkonných, správních a 

soudních orgánů státu 

-učí se respektovat příslušníky různých etnik, 

chápe jejich rovnoprávnost a rovnocennost 

-rozlišuje formy a druhy států 

Globální problémy 

 

 

 

 

 

 

 

Stát a právo 

ENV-lidské aktivity a živ. prostředí,vztah 

člověka a prostředí 

MDV- kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

VEG- Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

MKV-princip soc. smíru a solidarity,etnický 

původ, lidské vztahy 

VDO-principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 



 187 

13. Člověk a příroda 

Fyzika 
 

              V předmětu fyzika si žáci osvojují, především na základě pozorování, měření, 

experimentování, nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění 

fyzikálních jevů a procesů, vyskytujících se v přírodě i v běžném životě. Fyzika přispívá 

k rozvoji rozumových schopností žáků, učí žáky přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich 

specifické zájmy – utváří a rozvíjí klíčové kompetence (k učení, k řešení problémů, 

komunikativní, pracovní, sociální, občanské). 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to, 

  

- aby si žáci osvojili důležité poznatky z vybraných okruhů učiva a na základě jejich  

      osvojování měli možnost poznávat význam a přínos fyziky pro rozvoj moderních 

      technologií (vlastnosti látek a těles, pohyby a vzájemné působení těles,mechanické  

      vlastnosti kapalin a plynů, přeměny a přenos energie, elektromagnetické, zvukové, 

      světelné jevy, vesmír);  

 

- aby si žáci osvojili prvky základních metod práce, kterých fyzika používá při 

poznávání fyzikálních objektů a procesů (pozorování, měření, vytváření experimentů, 

zpracování  získaných údajů a jejich hodnocení, vyvozování závěrů z těchto údajů); 

  

- aby žáci získávali dovednost využívat osvojených poznatků a získaných dovedností 

při řešení fyzikálních problémů a úloh, při objasňování podstaty fyzikálních jevů 

      vyskytujících se v přírodě, v denním životě i při samostatném provádění jednoduchých  

      pokusů a experimentů; 

  

- aby žáci měli co nejvíce příležitostí rozvíjet své logické uvažování a myšlení, aby  

      pracovali s jasně vymezenými pojmy, aby se snažili získané či předložené   

      informace kriticky hodnotit a ověřovat je z různých hledisek – správnosti, přesnosti, 

      spolehlivosti; 

  

- aby si žáci osvojili základní pravidla bezpečné práce při provádění fyzikálních 

pozorování, měření a experimentů; 

 

- aby si žáci vyzkoušeli pracovat samostatně i v týmu, uměli obhájit své vlastní názory,  

přijímat zodpovědnost za kolektivní práci. Vedeme žáky k tomu, aby se naučili 

komunikovat a žít ve skupině s dětmi rozdílných názorů, přijmout druhého jako 

jedince se stejnými právy i povinnostmi. Vedeme žáky k uvědomění si možných 

dopadů svých verbálních i neverbálních projevů a nesení odpovědnosti za své jednání. 

 

 

Výuka fyziky navazuje na znalosti a dovednosti dětí, které získaly zvláště v přírodovědě ve 

čtvrtém a pátém ročníku. Dlouhodobé úspěchy v olympiádách a soutěžích v okresních i 

regionálních kolech nás vedly k rozhodnutí vyučovat fyziku od šestého ročníku  

s dvouhodinovou dotací. Výuka probíhá v učebně fyziky, která je vybavena dostatečným 

množstvím žákovských speciálních pomůcek k experimentování, elektrickým rozvodem, 

regulovatelnými zdroji, ale také audio a videotechnikou. Některé vyučovací hodiny se 

uskutečňují v tělocvičně, na školním hřišti či v přírodě. Součástí výuky jsou exkurze, kde žáci 

získávají přehled o uplatnění fyzikálních zákonitostí v praxi.  
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K rozvoji osobnosti žáka přispívá zařazení průřezových témat. K tomu je vedeme takovými 

metodami práce, kde si žáci všechny tyto skutečnosti plně uvědomují – kooperace a týmová 

práce, poznávání druhých i sebe sama, komunikace, asertivita, kreativita (Osobnostní a 

sociální výchova- OSV). 

Zkušenosti a prožitky žáků vedou k rozvoji disciplinovanosti, ohleduplnosti, ochotě pomáhat 

slabším (Výchova demokratického občana- VDO). 

Postavení člověka v přírodě, jeho postoj k získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie, 

způsoby ochrany životního prostředí (Enviromentální výchova-ENV). 

Mezinárodní vztahy a spolupráci ve výzkumech (Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech-VEG). 

Osvojují si elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce 

s médii – noviny, časopisy, internet (Mediální výchova-MDV).  

 

Školní výstupy jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva fyziky  a sestaveny podle 

výstupů RVP ZV tak, aby je žák podle svých schopností a dovedností mohl naplnit během 

docházky do naší základní školy.  
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Fyzika pro 6.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-rozhodne, které věci jsou z látky pevné, 

kapalné, plynné                                                       

-prakticky rozezná vlastnosti látek (i lektrické 

a  magnetické)                    

-uvede konkrétní příklady využití vlastností 

látek 

-popíše alespoň jeden jev dokazující neustálý 

pohyb  částic, 

 vysvětlí rozdílné vlastnosti druhů látek a těles     

pomocí  částicové  stavby 

-dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 

při provádění  fyzikálních pozorování a 

jednoduchých  experimentů  

-změří tahovou sílu ruky, gravitační sílu Země 

-experimentem dokáže přitahování a 

odpuzování  zelektrovaných těles 

-experimentálně určí póly tyčového magnetu, 

-znázorní indukční čáry magnetického pole, 

 popíše magnetické pole Země a uvede příklad 

jeho  využití 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti látek a těles  

Souvislost skupenství látek s jejich částicovou 

stavbou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síla, elektrické a magnetické vlastnosti látek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodověda 

CH-látky 

Výchova ke zdraví 

 

OSV- rozvoj poznávání, kooperace 

MDV –vyhledávání v literatuře 

ENV –ochrana ŽP 

VDO-disciplinovanost,ohleduplnost, 

          ochota pomáhat slabšímu, argumentace 

 

 

 

 

 

Z – příliv a odliv, TV- kompas, orientace 

v terénu 

M - jednotky 

OSV- rozvoj poznávání, kooperace 

VDO-disciplinovanost,argumentace 
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Fyzika pro 6.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-dokáže odhadnout a ověřit si měřením 

vhodně  zvolenými měřidly délku, objem, 

hmotnost,  teplotu,čas          

-využívá značky fyz.veličin a převádí běžně 

 používané  jednotky                                         

-předpoví, jak se změní délka resp. objem 

  tělesa při  změně jeho teploty                       

-využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 

  hmotností, objemem 

-využívá k práci MFCHT, vyhledává v nich 

-změří teplotu lidského těla, pokojovou, 

 venkovní, zvolí vhodný teploměr 

 

-správně používá schematické značky   

-sestaví podle schématu jednoduchý 

elek.obvod                                                            

-rozliší vodiče a izolanty experimentem 

-uvede příklady spotřebičů, které využívají 

tepelné  účinky elektrického proudu 

-objasní nebezpečí vzniku zkratu a možnosti 

ochrany   před ním pomocí tavné pojistky 

 

-pokusem prokáže existenci magnetického 

pole kolem  cívky s elektrickým proudem, na 

příkladech uvede  využití elektromagnetů 

 

-dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce  

 s elektrickými zařízeními a k objasnění 

využívá  poznatky o vedení elektrického 

proudu v kapalinách  a plynech  

Měření fyzikálních veličin 

délka, objem, hmotnost, teplota, čas, hustota 

Práce s MFCHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrický obvod 

Součástky,sestavení jednoduchého el.obvodu, 

Vodiče,izolanty,tepelné spotřebiče,pojistka 

 

 

 

 

 

 

Magnetické pole cívky 

s el.proudem,elektromagnet  

 

 

Bezpečné chování při práci s elektrickými 

přístroji 

 

OSV-komunikace, sebepoznání, kooperace 

MDV-práce s literaturou+internetem, sleduje 

předpovědi  

          změn teplot (televize, rozhlas) 

VDO-vztahy 

ENV-způsoby ochrany živ.prostředí, 

         oteplování Země 

VEG-mezinárodní vztahy ve výzkumu – 

spolupráce zemí EU 

 

 

 
Př, 

Ch – elektrolýza 

Člověk a zdraví- první pomoc 

 

OSV-všechny okruhy 

MDV-práce s reklamními materiály 

ENV-energetické zdroje, šetření 

VEG- mezinárodní symboly 
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Fyzika pro 7.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-rozhodne o druhu pohybu tělesa vzhledem 

k jinému 

-určí trajektorii konkrétního pohybu 

-rozliší na uvedených příkladech pohyb 

rovnoměrný a  nerovnoměrný 

-využívá s porozuměním při řešení problémů a 

úloh vztah mezi rychlostí,dráhou a časem u 

rovn.pohybu 

-má představu o jednotkách rychlosti 

-nakreslí graf závislosti dráhy pohybu na čase a 

určí z něho  rychlost 

-vypočítá průměrnou rychlost z daných  údajů 

 

-změří velikost síly,určí směr a výslednici 

-znázorní sílu graficky 

-prokáže experimentem účinky gravitačního, 

elektrického a  magnetického pole 

-využívá Newtonovy zákony při objasňování nebo 

 předvídání změn pohybu těles 

-aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 

řešení  praktických problémů 

-uvede příklady z praxe užití páky a kladky 

-provádí jednoduché experimenty a zpracovává do 

 protokolů 

-dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 

 

-předpoví deformační změny na těleso při 

změně síly nebo  plochy, na kterou působí 

-porovná tlaky, navrhne jak lze v praktické 

situaci  zvětšit nebo zmenšit tlak 

 

Pohyb tělesa a síla  

Klid a pohyb tělesa,druhy pohybů,veličiny  

dráha a rychlost – jednoduché výpočty,průměrná  

rychlost nerovnoměrného pohybu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veličina síla – skládání sil, rovnováha,těžiště. 

Newtonovy pohybové zákony. 

 

 

 

 

Otáčivý účinek síly na těleso, 

jednoduché stroje, 

 

 

 

 

 

Deformační účinky síly, tření 

 

M-rovnice,PČ,TV – měření údajů ke zpracování 

Informatika – jízdní řád,vyhledávání spojů, 

 

OSV-řešení problémů, rozvoj kreativity, 

         kooperace, sebepoznání 

MEV–vyhledává údaje o rekordních rychlostech v 

           různých sportech 

VDO - argumentace 

ENV – ochrana životního prostředí 

 

 

 

 

D- historie poznávání, významné osobnosti ve 

vědě 

M-konstrukce rovnoběžníku při skládání sil 

 

 

 

M- využití matematických operací + řešení rovnic  

Př – páka na lidském těle 

TV-využití rovnováhy při tělovýchovných 

činnostech 

 

 

 

PČ – význam broušení nožů,šroubováků… 

VV-práce s modelářskou hmotou 

TV-odporové síly při sportu 

Př-vliv tvaru tělesa (zvířat) na změnu 

odporové síly 
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Fyzika pro 7.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-uvede příklady užitečného a škodlivého tření,  

-objasní vliv tření při pohybu auta, při chůzi  

 člověka 

 

-využívá poznatky o zákonitostech tlaku  

 v klidných tekutinách pro řešení konkrétních 

 praktických problémů 

-vysvětlí princip hydraulického zařízení a  

 využije ho k jednoduchým výpočtům 

-předpoví z analýzy sil působících na těleso 

 chování tělesa  v tekutině 

-pokusem prokáže existenci atmosférického 

 tlaku 

-porovná tlak v různých výškách, popíše 

 způsob měření 

-objasní vliv změn atmosférického tlaku  na 

 počasí 

-uvede příklad prokazující existenci vztlakové 

 síly, která působí na tělesa v plynu 

-změří tlak plynu např. v pneumatice a  

 rozhodne, kdy se jedná o přetlak a kdy o 

 podtlak 

-rozliší zdroj a osvětlené těleso, rozhodne o 

jaké  optické prostředí se jedná  

-uvede velikost rychlosti světla ve vakuu, 

porovná  s jinými v MFCHT 

-objasní vznik stínu, zatmění Měsíce, Slunce, 

fáze  Měsíce 

 

 

 

 

 

Mechanické vlastnosti kapalin 

Pascalův zákon-hydraulické zařízení 

Hydrostatický tlak – pojem,výpočet 

Archimédův zákon –vztlaková síla působící na 

těleso v kapalině, 

 

 

Mechanické vlastnosti plynů 

Atmosférický tlak a jeho měření 

Vztlaková síla v plynech 

Přetlak a podtlak 

  

 

 

 

 

 

 

Světelné jevy 

Zdroje, optické prostředí, rychlost světla, 

přímočaré šíření světla 

ENV – škody způsobené na silnicích 

přetěžováním aut, 

            odporová síla- úprava aut 

 

D-ponorky 

Informatika-vyhledává zajímavé informace 

OSV-řeší problémy, rozhoduje,kooperuje 

VDO-nese odpovědnost za skupinu 

MDV- zpracovává a vyhodnocuje informace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a zdraví – bezpečné osvětlení 

silničního   provozu,barva oblečení,bezpečnost 

dopravy  v mlze,nebezpečí poškození zraku- 

      laser.ukazovátka 

D- pověsti o zatmění  

ENV-ekonomické využívání zdrojů světel – 

sluneční  elektrárna v Kalifornii 

MDV-vyhledává informace na internetu a 

prezentuje je písemně nebo ústně 
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Fyzika pro 8.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-rozhodne, zda se koná práce a které těleso koná 

práci 

-vypočítá velikost práce, je-li dána síla a dráha 

-orientuje se v MFCHT 

-porovná práci při použití jednoduchých strojů 

(kladka,kladkostroj)   

-využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 

  prací a časem 

-porovná velikost dvou různých prací nebo výkonů 

 například na stavbě 

 

-na příkladech uvede, že polohová,pohybová nebo 

energie pružnosti tělesa se projevuje schopností 

tělesa konat práci 

-využívá znalosti výpočtu práce k výpočtu 

polohové energie tělesa 

-využívá poznatky o vzájemných přeměnách 

různých forem energie při řešení konkrétních 

problémů a úloh 

-popíše vzájemnou přeměnu energie  při vyhození 

 míče, u vodní elektrárny, při srážce vozidel - 

nehody   

-uvede příklady pohybu částic 

-popíše, jak teplota tělesa souvisí se změnou 

rychlosti pohybu částic 

-vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa 

s jeho teplotou 

-rozliší a správně používá pojmy teplota a 

teplo 

 

 

Práce,výkon,energie 

veličiny,jednotky,jednoduché výpočty 

 

 

  

 

 

 

 

 

Polohová a pohybová energie,teplo 

polohová a pohybová energie, jejich přeměny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní energie, teplo 

částicová stavba látek, vnitřní energie a její 

změna při konání práce, tepelná výměna 

 

M-úprava rovnic 

PČ-vybere si vhodné pracovní nástroje ke zvýšení 

svého  výkonu 

TV-odhaduje a měří výkony při sportu 

(šplh,běh),údaje  dokáže zpracovat a využít  

D-využití strojů k usnadnění práce – stavba 

pyramid, Velikonoční ostrovy – porovnává se 

současnou   technikou 

 

OSV–sebepoznání, tolerance 

MEV–sleduje a porovnává výkony špičkových  

             sportovců 

VDO–respekt ke spoluobčanům,  

            vykonávajících fyzicky namáhavou práci 

ENV–ochrana životního prostředí, šetření 

            energií 

 

 

 

 

 

F-6.ročník 

Př-význam srsti, peří u zvířat, sněhová 

pokrývka na poli.  Fotosyntéza 

Člověk a zdraví-význam oblečení, ochrana 

před  slunečním zářením, opalování 
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Fyzika pro 8.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-odhadne a vypočítá v jednoduchých 

příkladech s pomocí  tabulek teplo přijaté či 

odevzdané  tělesem při zachování skupenství 

-rozhodne, o jakou tepelnou výměnu se jedná 

(např.při vytápění místnosti ústředním 

topením, při chlazení potravin) a ukáže, jak 

lze účelně zvětšovat nebo zmenšovat  

tepelnou výměnu (zateplování, úsporné vaření, 

oblečení) 

 

-uvede příklady změny skupenství a rozhodne, 

zda se při nich teplo uvolňuje nebo pohlcuje 

-z Tabulek najde příslušné teploty 

-objasní pomocí Tabulek měrné skupenské 

teplo 

-popíše pokus, který dokazuje změnu objemu 

kapaliny při tuhnutí, uvede příklady 

negativních důsledků (praskání potrubí) 

-navrhne, jak lze zvětšit nebo zmenšit rychlost 

vypařování kapaliny 
-uvede, jak se změní teplota varu při změně tlaku a 

využití tohoto jevu 

-vysvětlí vznik mlhy, jinovatky,oblaků  

-popíše základní části spalovacích motorů,  

 vysvětlí  rozdíl mezi vznětovým a zážehovým  

 motorem, porovná  škodlivost provozu  

 spalovacích motorů pro životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny skupenství 

tání, tuhnutí, vypařování, var, kapalnění, 

sublimace, desublimace,spalovací motory 

In.-vyhledávání informací o novinkách 

bydlení 

ENV-šetření energií, ekologické a 

ekonomické argumenty k využití sluneční 

energie 

MDV-práce s Encyklopedií Energie, časopisy 

 

F-6 

Z-vliv vodních ploch na počasí 

Př-anomálie vody,její vliv na přežití ryb a na   

     narušování skal 

M-čtení z grafu (závislost teploty na čase) 

PČ-ovlivnění vypařování při domácích pracích 

      (žehlení, sušení prádla,vaření) 

Ch-destilace, tavba kovů 

Člověk a zdraví-pravidla bezpečného 

zacházení s horkými kapalinami, těkavými 

látkami 

In.-vyhledávání v Tabulkách 

ENV-využití spalovacích motorů, ekologie  

       dopravy, ekonomika dopravy, automobily 

       na solární články, omezení znečisťování 

       ovzduší 

MEV-vyhledávání zajímavostí  

      v encyklopediích   a na internetu 
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Fyzika pro 8.ročník ZŠ – tabulka 3 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-ověří pokusem, zda se budou dvě elektricky   

 nabitá tělesa přitahovat nebo odpuzovat 

-pokusem prokáže existenci elektrického pole  

 v okolí  nabitého tělesa, znázorní siločáry 

-uvede z praxe, jak zabránit elektrostatickému  

 přitahování těles (v papírnách, materiál na 

oblečení) a kde se využívá (odlučování  

 popílku) 

-objasní podstatu vedení elektrického proudu 

  v kovových vodičích a v elektrolytech 

-sestaví elektrický obvod podle schématu a  

 vysvětlí, zda jsou splněny podmínky pro  

 vznik elektrického proudu 

-změří elektrický proud a elektrické napětí  

 v jednoduchém obvodu 

-předpoví změnu proudu se změnou napětí 

-pokusem určí a znázorní do grafu závislost  

 proudu na napětí, z grafu určí hodnotu odporu 

 seznámí se s hodnotami  v Tabulkách 

-rozezná dle schématu i dle skutečnosti 

 zapojení spotřebičů za sebou i vedle sebe,určí 

 výsledné napětí, proud a odpor 

-na základě předchozích měření vyjádří názor, 

 jak je výhodné zapojovat spotřebiče  

 v domácnosti 

-určí elektrickou práci, příkon 

-vyjádří elektrickou práci v J, Ws, kWh 

-orientuje se v údajích o příkonech na štítcích  

 spotřebičů, porovná spotřebovanou energii 

v domácnosti , ve škole,navrhne úspory 

Elektrický náboj, elektrické pole 

elektrování těles, vodič,izolant,siločáry 

 

 

 

 

 

 

Elektrický proud v kovech, kapalinách,měření 

elektrického napětí a proudu,zdroje 

elektrického napětí, 

Ohmův zákon,elektrický odpor,výsledný 

odpor rezistorů zapojených vedle sebe a za 

sebou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrická práce,výkon,energie 

PČ-antistatické látky (úklid), údržba oblečení  

      (aviváž) 

 

 

 

 

 

 

PČ+F6-schematické značky, schéma obvodu 

M-zpracování dat 

Člověk a zdraví-dodržování zásad bezpečnosti 

PČ-zapojení spotřebičů v domácnosti 

OSV-rozvoj dovedností kooperace ve skupině 

         při řešení problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PČ+F6-schematické značky, schéma obvodu 

Člověk a zdraví-dodržování zásad bezpečnosti 

PČ-zapojení spotřebičů v domácnosti 

OSV-rozvoj dovedností kooperace ve skupině 

         při řešení problémů 
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Fyzika pro 9.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-prokáže pokusem existenci magnetického pole  

 a na  příkladech z praxe objasní jeho využití v  

 elektromagnetech 

-vysvětlí princip činnosti elektromotoru a jeho 

 využití v praxi 

-předvede pokusem vznik indukovaného proudu  

 v cívce a ukáže, na čem závisí jeho směr a 

hodnota 

 

-objasní vznik střídavého proudu otáčením 

magnetu nebo  otáčením cívky v magnetickém 

poli 

-z grafu rozliší stejnosměrný proud od střídavého, 

- v konkrétním grafu určí periodu střídavého 

  proudu (napětí) a kmitočet střídavého proudu 

 (napětí) 

-zvolí vhodné měřidlo a změří střídavý proud  

 nebo  napětí 

-objasní princip činnosti alternátoru 

-objasní princip transformátoru, uvede příklady 

 praktického využití transformace dolů a nahoru, 

 vypočítá jednoduché příklady 

-popíše a zdůvodní využití transformátoru  

 v rozvodné síti 

-uvede příklady, jak se chovat v blízkosti  vedení 

  Vysokého  napětí a trafostanic-úraz elektrickým  

  proudem 

 

 

Elektromagnetické jevy 

magnetické pole cívky s proudem, 

elektromagnet, elektromotor, 

elektromagnetická indukce 

 

 

 

 

 

Střídavý proud 

vznik měřeni,alternátor,transformátor,rozvodná 

síť 
 

M-vyjádří funkční stavy rovnicí,grafem,vyhledává  

     vyhodnocuje a zpracovává data 

Z-na mapě ČR ukáže místa, která jsou vhodná ke 

  stavbě  elektráren různých typů 

Výchova ke zdraví-první pomoc při úrazu 

   elektrickým proudem 

 

 

 

OSV-kooperační skupiny,komunikace 

MDV-vyhledávání zajímavostí v encyklopedii 

ENV-hospodárné využívání energie,  

         vyčerpatelnost zdrojů,principy hospodaření  

          s přírodními zdroji, alternativní zdroje 
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Fyzika pro 9.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-objasní vedení elektrického proudu v kovech, 

  v elektrolytech, v plynech 

-na konkrétním příkladu vysvětlí princip 

 elektrolytického pokovování 

-předvede a objasní vznik elektrické jiskry 

-popíše podstatu blesku a způsob ochrany před 

ním 

-vysvětlí vznik elektrického oblouku a uvede 

příklad jeho využití v praxi 

-na pokusu vysvětlí, jak se mění odpor 

termistoru při zahřívání a fotorezistoru při 

osvětlení,uvede příklady jejich využití v praxi 

-uvede příklad usměrňujícího účinku diody  

 v praxi 

-objasní princip slunečního článku a uvede 

  jeho využití jako alternativního zdroje 

 

-na grafu sinusoidy ukáže, co se rozumí 

 vlnovou  délkou 

-uvede velikost rychlosti světla ve vakuu a  

 porovná ji s hodnotami v Tabulkách  

-popíše základní druhy elektromagnetických  

 vln podle vlnové délky a uvede jejich využití 

-zdůvodní, proč je nebezpečné přílišné 

 opalování 

-dodržuje zásady bezpečného zacházení 

  s laserem i o velmi malém výkonu 

 

 

 

Vedení el.proudu v kapalinách, plynech a 

polovodičích  

 

 

 

 

 

 

 

Vedení elektrického proudu v polovodičích 

dioda 

 

 

 

 

 

 

Elektromagnetické záření 

elektromagnetické vlny 

 

Ch-galvanické články,elektrolýza 

In.-používá informace z různých informačních 

     zdrojů,zpracuje a prezentuje informace  

     v textové  podobě 

ENV-obnovitelné zdroje energie, způsoby  

     šetření 

VDO-uvažuje v širších souvislostech, 

     vyjadřuje se k problémům 

 

PČ-využití polovodičových součástek-  

      mikrofon,,telefon,počítače,digitální  

      fotoaparát 

MDV-práce s odbornou literaturou,   

      spotřebitelskými návody 

 

 

 

Př-bioluminiscence 

Z-navigační technologie 

D-významné objevy-bezdrátové technologie, 

    Morseova abeceda + šifrování zpráv 

Člověk a zdraví-nebezpečí opalování,častá 

     rentgenová vyšetření 

VEG-pochopení významu objevů Evropanů  

    pro celé lidstvo 
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Fyzika pro 9.ročník ZŠ – tabulka 3 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vysvětlí stín na základě znalosti optického 

  prostředí 

-zná hodnotu rychlosti světla ve vakuu,  

 pracuje s MFCHT  

-využívá zákona odrazu při řešení  

 problémových úloh na rovinném i kulovém 

 zrcadle 

-rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou  

 různých prostředích,o jaký lom světla se bude 

 jednat 

-ukáže na pokusu odraz a lom světla 

-uvede příklad úplného odrazu světla a 

objasní,kdy může nastat 

-rozliší pokusem spojnou a rozptylnou čočku 

-vysvětlí a ukáže funkci lupy 

-vysvětlí funkci čočky v lidském oku, popíše 

vadu krátkozrakého a dalekozrakého oka a 

jeho korekci vhodnými brýlemi 

-uvede příklady využití mikroskopu a 

dalekohledu 

-popíše složení atomu a jeho jádra  

-na příkladu objasní co rozumíme izotopem 

 daného prvku, nuklidem, radionuklidem 

-uvede tři druhy radioaktivního záření a 

 objasní jejich podstatu 

-popíše řetězovou reakci a objasní nebezpečí 

 zneužití u jaderných zbraní a využití u  

 jaderných elektráren 

 

Světlo 

optické prostředí,odraz, lom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaderná energie 

 

F-7 

M-souměrná zobrazení 

Př-pozorování lupou,mikroskopem,lidské oko 

Výchova ke zdraví-využívá pravidla k ochraně  

     svého zraku-čtecí návyky,osvětlení 

Z-fata morgana 

ENV-nebezpečí vzniku požáru odkládáním  

     skleněných a plastových lahví – čočky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-6 

Ch-stavba atomu,prvky,názvosloví 

Z-práce s mapou,místa,kde u nás jsou jaderné 

    elektrárny 

D-historie objevu přirozené a umělé  

    radioaktivity,  Hirošima 
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Fyzika pro 9.ročník ZŠ – tabulka 4 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vysvětlí, k jakým přeměnám dochází 

v jaderné  elektrárně a porovná s tepelnou, 

vodní a  větrnou elektrárnou 

-uvede argumenty pro i proti výstavbě  

 jednotlivých typů elektráren 

-uvede současné možnosti likvidace  

 vyhořelého paliva, popíše možnosti ochrany 

před jaderným  zářením 

-popíše složení sluneční soustavy 

-odliší hvězdu od planety na základě jejich 

 vlastností 

-orientuje se v základních souhvězdích 

-určí, co je zdroj zvuku 

-vysvětlí podmínku šíření zvuku 

-na příkladu blesk-hrom uvede rozdílné  

 rychlosti šíření světla a zvuku 

-pokusem vysvětlí rezonanci 

-navrhne možnosti, jak si chránit svůj sluch a 

 jak minimalizovat škodlivý vliv nadměrného 

 hluku na sluch člověka i zvířat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země a vesmír 

sluneční soustava,hlavní složky,měsíční fáze 

hvězdy,planety 

 

Zvukové jevy 

zdroje,šíření,rychlost zvuku 

ENV-využívání energie,možnosti šetření, 

         minimalizování jaderných havárií 

VDO-vedení ke kritickému myšlení 

 

 

 

 

 

Z-tvar,velikost,pohyb,střídání dne a noci 

D-vývoj kosmologických představ-

heliocentrismus 

In.:-vyhledávání zajímavostí na internetu a  

    jejich zpracování do referátů 

OSV-všechny okruhy 

Př-lidské ucho 

Výchova ke zdraví-ochrana sluchu 

ENV-způsoby ochrany-protihlukové stěny u 

dálnic 

OSV-respektování druhých,neobtěžování 

          nadměrným hlukem,respektování klidu 
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Chemie 
 

Chemie jako předmět je součástí vzdělávacího oboru Člověk a příroda. 

Poskytuje základní vědomosti o vybraných chemických látkách a reakcích, které jsou součástí 

přírody a každodenního života. Vede žáky k získávání informací o bezpečném, ekonomickém 

a účelném zacházení s chemickými látkami, k ochraně  přírody a vlastního zdraví. Učí 

pomáhat a chránit své zdraví i zdraví jiných.   

Vzdělávání klade důraz na získávání základních poznatků z různých oborů chemie. Osvojené 

poznatky pak žáci  následně uplatňují při provádění jednodušších chemických pokusů  a 

vyvozují závěry, které uplatňují v běžném životě. 

  

 Naším cílem je vést žáky k utváření a rozvíjení následujících kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

• pozorování vlastností látek a jejich přeměn ve škole i v běžném životě 

• předávání a vyhledávání informací s chemickou tématikou především v souvislosti 

s běžným životem občanů 

• posuzování věrohodnosti informací a jejich zpracování z hlediska důležitosti i 

objektivity 

• poznávání souvislostí zkoumáním v chemii a v ostatních přírodních vědách 

 

Kompetence k řešení problémů 

• vést žáky k porovnávání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních praktických 

zkušeností 

• samostatně pozorovat vlastnosti látek, chemické reakce, následně je vyhodnocovat pro 

uplatnění v  každodenním životě 

• učit se hledat, navrhovat a používat různé informace a různé metody řešení 

• předkládat náměty k samostatnému uvažování a k řešení problémů souvisejících 

s bezpečným užíváním chemických látek 

 

Kompetence komunikativní 

• naučit přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

• přehledně a stručně sdělovat (ústně i písemně) výsledky vlastních pozorování, 

experimentů a řešení problémů 

• dokázat obhájit výsledky své práce i svůj názor na řešení problémů 

• využívat všechna dostupná informační a komunikační média 

• umět  přijmout kritiku a poučit se z ní 

 

Kompetence sociální a personální 

• učit se kooperaci a týmové spolupráci při řešení problémů i při posuzování situací 

v běžném životě 

• porozumět myšlenkám druhých, kultivovaně obhajovat vlastní názory 

 

Kompetence občanské 

• vést k poznání možnosti rozvoje a zneužití chemie, učit se odpovědnosti za zachování 

životního prostředí 

• ovládnout zásady chování při úniku nebezpečných chemických látek 
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Kompetence pracovní 

• plánovat a uskutečňovat pozorování a experimenty, získaná data zpracovávat a 

vyhodnocovat 

• dodržovat  zásady bezpečné práce s chemikáliemi a ochrany zdraví při práci 

• naučit se poskytovat 1. pomoc při úrazech způsobených chemikáliemi 

 Časové a organizační vymezení předmětu 

 

Pro chemii jsou v ŠVP vyhrazeny 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Ve výuce chemie 

navazujeme na poznatky, které žáci získali v přírodovědných předmětech na 1. i 2. stupni 

školy – přírodověda, fyzika, přírodopis. Dosud získané znalosti a kompetence umožňují práci 

s odbornou chemickou literaturou, elektronickými zdroji informací, stejně tak i využívání 

experimentálních forem práce v chemické pracovně. Ta je dobře zařízena, umožňuje 

jednoduché pozorování i práci s chemickými aparaturami. Je zde vybudován rozvod vody, 

plynu, nízkonapěťového elektrického proudu. K dispozici jsou všechny základní chemikálie, 

na žákovských pracovištích pak veškeré laboratorní nádobí a pomůcky.  

Výuka chemie v našich podmínkách je plně aprobovaná, vyučující jsou odborně proškoleni 

k zacházení s nebezpečnými látkami. Ve škole má svou dlouholetou úspěšnou tradici – svědčí 

o tom pravidelné úspěchy žáků školy v chemických olympiádách a zdařilé studium 

absolventů školy na SŠ se zaměřením na chemické obory. Příprava žáků, kteří projevují o 

chemii specifický zájem, probíhá v době mimo vyučování. Je zaměřena především na 

praktická pozorování, pokusy, důkazy chemických látek, samostatnou práci s odbornou 

literaturou.  

 

4. Průřezová témata 

 

Nedílnou součástí rozvoje osobnosti žáka a osvojování si klíčových kompetencí je zařazení 

průřezových témat.  

 

a) získané vědomosti, dovednosti a schopnosti a návyky napomáhají k rozvíjení 

studijních předpokladů. Experimentální práce přispívá k uvědomění si hodnot 

spolupráce a pomoci (OSV). 

b) experimentální práce rozvíjí komunikativní, formulační, argumentační dovednosti. 

Vede k pochopení významu řádu, pravidel, zákonů, souvislostí, příčin a následků 

(VDO). 

c) žáci se učí srovnávat rozdílné úrovně vědy a aplikovaného výzkumu, možnosti 

spolupráce, pomoci nerozvinutým ekonomikám (VEG). 

d) postupné získávání poznatků napomáhá vytvářet postoje tolerance a respektu 

k odlišným sociokulturním skupinám na místní i mezinárodní úrovni (MKV). 

e) nabýváním informací, jejich tříděním si žáci osvojují dovednosti v oblasti mediální 

komunikace a práce s informačními zdroji v tištěné i elektronické podobě (MDV). 

f) výuka chemie svým charakterem nabízí možnosti zařadit jako integrální součást 

vzdělávání enviromentální výchovu. Realizace průřezového tématu EV je zařazena 

v samostatné příloze včetně rozpracovaných výstupů a učiva k tomuto tématu. 
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Chemie pro 8.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-rozliší směsi a chemicky čisté látky 

-používá pojmy koncentrovaný, zředěný,          

nasycený, nenasycený roztok 

-vysvětlí princip a provádí filtraci, 

krystalizaci, destilaci 

- popíše postup výroby pitné vody, rozliší  

 

 

- popíše složení atomu 

- pracuje s periodickou soustavou prvků 

- charakterizuje obsah pojmu chemická vazba     

 

 

 

 

 

-popisuje vlastnosti a použití  významných 

prvků 

-používá pojmy hustota, teplota varu, teplota 

tání, skupenství, vedení el. proudu při popisu 

vlastností 

-aplikuje účinky chemických látek na lidské 

tělo 

-  provádí jednoduché chemické reakce 

v baňce a zkumavce 

- rozlišuje reaktanty a produkty 

- zapisuje jednoduché chem. rovnice 

- aplikuje zákon zachování hmotnosti 

- počítá molární hmotnost sloučeniny 

-řeší jednoduché výpočty z chem. rovnic    

Směsi 

 

 

 

 

 

 

 

Složení látek a chemická vazba 

 

 

 

 

 

 

 

Chemické prvky 

 

 

 

 

 

 

Chemické reakce 

 

 

 

 

Přírodopis – fyziololog. roztoky, složení 

zemské kůry 

Fyzika – difůze, Brownův pohyb, vlastnosti 

kapalin 

ENV  - ochrana ŽP, 

MDV– vyhledávání v literatuře 

OSV – rozvoj poznání, kooperace 

 

Fyzika – jaderná energie,  

Př – fosilní paliva, alternativní zdroje energie 

Z – skleníkové plyny, průmyslové a rozvojové 

země 

OSV – práce ve skupině, obhajoba vlastního 

názoru 

MKV – soužití etnik s rozdílnou ekonomickou 

úrovní 

 

Přírodopis, fyzika, výchova ke zdraví 

Mediální výchova – vyhledávání v literatuře  

ENV – dopad chemických výrob na ŽP 

 

 

 

Matematika – řešení slovních úloh, rovnice 

Př – vztah živé a neživé přírody, koloběh látek 

v přírodě 

OSV – řeší problémy, rozhoduje, argumentuje  

ENV – doloží na příkladech vliv spalování 

paliv na ŽP 



 203 

Chemie  pro 8.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-zapisuje a čte vzorce anorganických 

sloučenin 

- určí oxidační číslo ve sloučenině 

-popíše vlastnosti, použití a výrobu  

významných sloučenin 

- zapisuje rovnicemi principy výrob 

-umí zásady první pomoci při zasažení 

pokožky 

- orientuje se na pH stupnici, rozlišuje  

roztoky pomocí indikátorů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anorganické sloučeniny 

Oxidy, halogenidy, kyselina, hydroxidy, soli 

 

Př – biosféry, trvale udržitelný rozvoj,  

Z – geosféry, exploatace surovinových zdrojů 

Výchova ke zdraví 

OSV –pracuje a komunikuje  ve skupině, 

ENV– simuluje činnosti při  ekologických  

haváriích 

EGS – porovnává ztah rozvinutých ekonomik 

a zemí III. světa 

 



 204 

Chemie pro 9.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- rozlišuje redoxní reakce mezi ostatními 

reakcemi 

- popíše činitele ovlivňující rychlost koroze 

 

 

- zapisuje vzorce, vlastnosti a použití 

vybraných alkanů, alkenů, alkinů a arenů 

- uvádí základní frakce ropy, její použití 

- jmenuje příklady paliv 

a hodnotí jejich význam  

- zvládá zásady bezpečného užívání plynů 

v domácnosti 

 

- píše vzorce, uvádí vlastnosti a použití 

vybraných alkoholů a kyselin 

- rozlišuje esterifikaci mezi ostatními 

reakcemi 

- popisuje zdroje a vlastnosti tuků ve vztahu 

ke stravě 

- vyjadřuje složení mýdel, uvádí výhody a 

nevýhody jejich použití 

- popíše fotosyntézu 

- popíše zdroje, vlastnosti a použití vybraných 

sacharidů 

- jmenuje zdroje bílkovin, vitamínů, užívá 

obecných zásad pro začlenění do stravy 

-syntetizuje poznatky o chemických látkách a 

jejich účincích na biochemické pochody 

v organismech 

 

Redoxní reakce 

 

 

 

 

Uhlovodíky 

 

 

 

 

 

 

 

Deriváty uhlovodíků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 8. roč. – vedení proudu v kapalinách, 

elektrolýza 

ENV – posuzuje dopad chemic. výrob na ŽP,  

MDV–pracuje s odbornou literaturou, 

porovnává různé informační zdroje 

F 8. roč. – spalovací motory 

Př – 9. roč. –fosilní paliva 

ENV –navrhuje možnosti využití  

alternativních  zdrojů energie na základě 

získaných informací 

EGS – možné konflikty při hledání zdrojů 

energie 

 

Př+ vých. ke zdraví 8. roč.– biochemické 

pochody, metabolismus přírodních sloučenin 

RV 8. roč. – racionální výživa, potravinové 

stabilizátory 

OSV – rozvíjí dovednosti, kooperaci při 

skupinové práci. ENV – zpracovává 

informace o likvidaci odpadů v regionu 

MDV- pracuje  s odbornou  literaturou při 

sestavování referátů 
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Chemie pro 9.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-užívá příklady surovin k výrobám 

významných chemikálií 

- jmenuje příklady plastů, jejich výhody a 

nevýhody 

- uvádí příklady hořlavin, dodržuje bezpečnost 

práce s nimi  

- orientuje se v látkách ze života, vybaví si 

jejich vliv na zdraví a ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie a společnost 

 

OV – trvale udržitelný rozvoj společnosti  

VDO – uvažuje v širších souvislostech, uvádí 

příklady dopady globalizace a masivního 

využívání přírodních zdrojů 
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  Přírodopis 
 

Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním 

přírody. V této oblasti žáci poznávají přírodu jako systém. Na takovém poznání je založeno i 

pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy. V přírodopisu je zdůrazněno integrující 

hledisko v rámci zkoumání přírody – jednotlivé organismy nejsou probírány izolovaně podle 

lidmi vytvořeného systému, ale v rámci ekosystémů , kterými  jsou v přírodě spojeny. 

Zároveň  je vždy zdůrazněn i vztah k člověku a společnosti.   Větší důraz než na popis 

jednotlivostí se přikládá odpovědím na otázku, proč se to či ono děje a jaký to má význam pro 

život. Pojmy se rozvíjejí postupně – spirálovitě, takže se sleduje nejen dílčí výsledek, ale 

hlavně konečné výstupy.  

Ekologické pojetí přírodopisu může tedy u žáků celkově výrazně přispívat k utváření 

klíčových kompetencí: 

 

-„vtahovat“žáky do výkladu učiva na základě využívání znalostí  z pozorování přírody, 

zařazovat aktuální informace, vyvozovat systém. Skupiny, pracovat s tabulkami a klíči, 

získávat dovednosti pozorování s využitím lupy a mikroskopu 

 

-předkládat otázky, hledat odpovědi, využívat zkušenosti, souvislosti, rozdíl a shody, 

vyhledávat informace a diskutovat o nich vybízet k hodnocení důsledků pozitivních a 

negativních vlivů v přírodě 

 

-organizovat besedy v rámci třídy i školy,  Den  Země, diskutovat o místních problémech 

týkajících se zdraví, životního prostředí a ochrany přírody 

 

-organizovat laboratorní práce, vytvářet pocit spolupráce v ekologické zahradě, šikovnosti při 

práci ve skupinách, pozitivně hodnotit zájem při zkoumání přírody 

 

-zdůrazňovat význam ochrany  a rozmanitosti přírody, vlastní odpovědnosti k přírodě, ke 

svému zdraví a zdraví jiných lidí 

 

-dodržovat bezpečnost při pobytu v přírodě, laboratorních pracích a práci v ekologické 

zahradě. Zdůrazňovat odpovědné jednání vůči prostředí, seznámit žáky s důležitostí 

biopotravin a ekologicky šetrných výrobků 

 

                           

Výuka přírodopisu na naší škole navazuje na znalosti žáků, které získali v přírodovědě na l. 

stupni , pracovní činnosti, starší ročníky v zeměpise a regionální výchově.Využívá  školní 

ekologickou  zahradu, naučnou stezku Ždánickým lesem i přírodniny blízkého okolí. Škola je 

dostatečně vybavena  kvalitními mikroskopy a jinými pomůckami, které činí výuku 

zajímavou. Nedílnou součástí jsou laboratorní práce, exkurze,olympiády a přírodovědné 

soutěže. 
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Přírodopis pro 6.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-rozliší části květu 

-pozoruje lupou a mikroskopem 

 

-uvede části ekosystému 

-rozliší ekosystém  a společenství 

-popíše řasu, mechy, kapradinu, houbu 

-objasní správné chování v lese 

 

-zdůvodní důležitost vody pro organismy 

-rozliší znaky rostlin 

-pozná zástupce vodních rostlin a živočichů, 

význam bakterií, sinic a planktonu 

-vysvětlí význam chovu ryb 

 

-charakterizuje společenstva luk-popíše, čím 

se liší typy travních společenstev 

-určí běžné rostliny a živočichy luk 

-objasní význam zeleně 

-popíše cyklus jednoděložných,dvouděložných 

a vytrvalých rostlin 

-chápe potravní vztahy 

 

-vyvozuje závěry 

-zkoumá přírodu ve skupině s využitím 

znalostí a dovedností 

 

-zařadí organismy do systému 

 

 

 

Poznáváme přírodu 

 

 

Lesní společenstva 

 

 

 

 

Voda a její okolí 

 

 

 

 

 

Louky, pastviny,pole 

 

 

 

 

 

 

 

Příroda a okolí 

 

 

 

Ekosystémy přirozené a umělé 

přírodověda – květ, OSV-morální rozvoj – 

práce ve skupině 

 

ENV – ekosystémy, ochrana ŽP, MEDV – 

práce s odbornou liter, VDO-využívání přírod. 

zdrojů,OSV-správné chování v přírodě,Vv-

kresba, Z – lesy v ČR 

 

Z – vodstvo, ENV – ekosystémy,ochrana ŽP, 

význam vody pro život, vztah čl. 

k ekosystému vod,MEDV-práce s liter.,OSV-

obhajoba vlastního názoru,rozvoj poznávání, 

morální rozvoj, řešení problémů, Vv -kresba 

 

 

Z – zeměpisné názvy,Vv-kresba, OSV – 

rozvoj poznávání, morální rozvoj, kooperace, 

řešení problémů,MEDV – práce s liter.,Čj-

popis, četba s porozuměním,ENV-ekosystém 

luk a polí, udržitelný rozvoj, lidské aktivity, 

vztah člověka a prostředí 

 

OSV-rozvoj schopností a poznávání, 

vyvozování závěrů, kooperace ve skupině, 

MEDV-vyhledávání v lit.,ENV-ekosystémy, 

ŽP, udržitelný rozvoj 

 

EGS – Jsme Evropané, přírodověda - 

ekosystémy 
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Přírodopis pro 7.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-uvede příklady organismů z 6. roč. 

 

 

-charakterizuje jednotlivé ekosystémy 

-vysvětlí odlišnosti 

-objasní význam ŽP 

 

-objasní pojem monokultura 

-uvede hlavní plodiny 

třídí polní plodiny 

 

-vyjmenuje příklady ovoce a zeleniny 

-rozliší růstové formy dřevin 

-uvede způsoby ochrany  

-objasní pojem škůdce a péči o ptactvo 

 

-zhodnotí chování lidí k přírodě 

-pozná několik druhů typických rostlin a 

živočichů  

-vyjádří význam parků 

 

-objasní pojem virus, bakterie 

-uvede druhy očkování 

-uvede příklady členovců 

-zdůvodní zásady hygieny 

 

-jmenuje pokojové rostliny 

-jmenuje chované živočichy 

-objasní chování člověka k živoč. 

-zdůvodní nutnost ekol. zemědělství 

Ekosystémy přirozené a umělé 

 

 

 

 

 

 

Rozmanitost polních ekosystémů 

 

 

 

Sady a zahrady 

 

 

 

 

Okrasné parky, sídlištní zeleň, rumiště 

 

 

 

 

Lidská sídla, organismy, provázející člověka 

 

 

 

 

Org. člověkem pěstované a chované, hospod. 

významné org 

 

ENV-ekosystémy,vztah čl. a prostředí,EGS-

člověk přetváří Zemi,OSV-rozvíjení 

schopností a dovedností 

Čj-charakteristika,Vv-kresba, Z – 

les,vodstvo,půda,OSV-komunikace, řešení 

problémů, obhajoba 

 

EGS-naše zemědělství součástí EU, Z-plodiny 

 

 

 

Pč – druhy ovoce a zeleniny, jejich pěstování, 

ošetřování, EGS – EU, ENV – péče o ptactvo, 

včelstvo a užitečný hmyz 

 

 

Pč – školní okrasná zahrada, Z – sídla, ENV – 

ŽP, vztah čl. a prostředí, lidské aktivity 

 

 

 

Vv – kresba, Čj – popis, charakteristika, 

referát 

 

 

 

Pč – pokojové rostliny, ENV –základní 

podmínky života, domestifikace, vztah čl.  

k prostředí, OSV- obhajoba vlastního názoru 

EGS – zemědělství v EU 
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Přírodopis pro 7.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vyjádří význam vědních oborů 

-charakterizuje hlavní pojmy života 

 

-charakterizuje probrané organismy 

 

 

-popíše stavbu orgánů 

-vysvětlí změny při nedostatku vzduchu 

-popíše množení buněk 

 

-vysvětlí, v čem spočívá biologický boj 

-hodnotí význam jednotlivých skupin  

-uvede důsledky přemnožení 

-umí vyhledat informace o ohrožených 

druzích 

Zkoumání přírody, stavba a činnost těl 

 

 

Buňky, viry,  bakterie, mnohobuněčné 

organismy 

 

Základní orgány těl  rostlin 

 

 

 

Bezobratlí, živočichové a prostředí 

ENV- základní podmínky života, Čj – 

charakteristika 

 

Pč – rostliny, ENV – základní podmínky, ŽP, 

vztah čl, a prostředí 

 

ENV – ŽP, základní podmínky života, Vv-

kresba, Čj – popis, OSV – rozvoj schopností a 

poznávání 

 

ENV-ekosystémy, podmínky života, ŽP, vztah 

čl. a prostředí, OSV – řešení problémů, 

obhajoba názorů, práce ve skupině, MEDV – 

práce s literaturou, internetem 
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Přírodopis pro 8.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-popíše stavbu a funkci buněk 

-charakterizuje skupiny živočichů a rostlin 

 

-objasní tvar a pohyb těla, druhy dýchání 

-porovná oběhové soustavy 

-přehledně vyjádří funkce soustav 

-odvodí projevy chování živočichů v přírodě 

-objasní přizpůsobení k prostředí 

 

-uvede vztahy člověka k ostatním živočichům  

-rozliší orgány lidského těla 

-objasní vztahy jednotlivých orgánů a jejich 

propojenost 

-charakterizuje pozitivní a negativní vlivy na 

člověka 

-orientuje se ve vývojových stupních 

fylogeneze 

-objasní vznik a vývin nového jedince 

-rozlišuje příčiny a příznaky nemocí 

-uplatňuje zásady prevence a léčby nemocí 

-aplikuje předlékařskou pomoc při poranění a 

jiném poškození těla 

-respektuje lidskou osobu, objevuje vlastní 

jedinečnost a vytváří zdravé sebevědomí 

 

 

 

 

 

 

Obratlovci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk 

ENV – základní podmínky života, 

ekosystémy, OSV – obhajoba vlastního 

názoru, řešení problémů, Vv – kresba, Čj – 

popis, charakteristika 

Z – živočišstvo, ENV – vztah člověka  a 

přírody, základní podmínky života, Čj – popis 

a charakteristika 

 

 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání,vyvozování, objasňování, 

sebepoznání, ENV – lidské aktivity a 

prostředí, Člověk a zdraví – psychohygiena, 

zdravý životní styl 

 

Tělesná výchova – význam pohybu pro zdraví, 

formování postavy, přiměřená zátěž 

Výchova ke zdraví – hodnota a podpora 

zdraví, zdravý způsob života, změny v životě 

a jejich reflexe 

 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova – význam pohybu pro zdraví, 

formování postavy, přiměřená zátěž 

Výchova ke zdraví – hodnota a podpora 

zdraví, zdravý způsob života, změny v životě 

a jejich reflexe 

Etická výchova – je vnímavý k soc. 

problémům 
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Přírodopis pro 9.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-objasní zdravý životní styl 

-charakterizuje org. soustavy 

 

-charakterizuje odlišnost člověka od ostatních 

živočichů 

-uvede příklady, které ovlivnily vývoj 

společnosti 

 

-popíše a vysvětlí příčinu střídání dne a noci, 

ročních období 

-charakterizuje nerosty a zařadí je do skupin 

-uvede příklady hornin 

-objasní znečišťování ŽP 

-vytkne souvislosti mezi živou a neživou 

přírodou 

 

-charakterizuje éry 

-objasní časová měřítka 

-vytkne znaky předchůdců člověka 

 

-uvede doklady vývojové teorie 

-uvede konkrétní příklady šlechtění odrůd a 

plemen 

-objasní oběh látek v biosféře 

 

-popíše buňky a jejich funkci 

-podle schématu určí co je kříženec 

-jmenuje Mendla jako zakladatele genetiky 

-vysvětlí význam a způsoby ochrany celých 

ekosystémů 

Zkoumání přírody 

 

 

 

 

 

 

 

Vesmír, Země 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj Země, života a člověka 

 

 

 

Vývojová teorie, rozmanitost organismů 

 

 

 

 

Základ trvání života, naše příroda 

EGS- jsme Evropané, OSV – sebepoznání, 

ENV- životní styl 

 

D – vývoj člověka, F – objevy, ENV – vztah 

člověka  a prostředí 

 

 

 

Z – střídání dne a noci, ročních období, 

vesmír, Ch – názvosloví, vzorce sloučenin, 

ENV – ŽP, EGS – Evropa a svět, Vv – kresba, 

Čj – popis, charakteristika, výtah, referát 

 

 

 

 

D – předchůdci člověka, časová měřítka, Z – 

vývoj Země, M – časová měřítka,  Vv – 

kresba, ENV – člověk a ŽP, vliv člověka na 

prostředí 

Z – rostlinstvo, živočišstvo, ENV – ŽP, 

základní podmínky života, EGS – Evropa a 

svět, ČR v EU, OSV – práce ve skupině, 

řešení problémů, argumentace a obhajoba 

 

Z – ČR, okres, region, ENV – ŽP, vztah 

člověka, OSV – řešení problémů, rozvíjení 

schopností a dovedností, Vv –kresba, Čj – 

referát, výtah,popis 
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Zeměpis 

 
       Zeměpis je věda o Zemi. Je zařazen mezi přírodovědné předměty i když má také 

společenskovědní charakter.  Žáci zde poznávají přírodu a lidskou společnost jako jeden 

systém, jehož části se navzájem ovlivňují.. Zabývají se jak místním regionem a Českou 

republikou, tak i Evropou, ostatními světadíly, Zemí jako celkem a Zemí jako vesmírným 

tělesem.  

       Žáci si uvědomí důležitost udržení přírodní rovnováhy, závislost člověka na přírodních 

zdrojích a vlivy lidské společnosti na životní prostředí. Zkoumají změny, které probíhají v 

přírodě a lidské společnosti, jejich příčiny a důsledky. Získané poznatky používají v oblasti 

ochrany přírody, osvojují si principy trvale udržitelného rozvoje lidstva. 

 

     Při výuce získají žáci nejdůležitější znalosti a dovednosti z oblasti zeměpisu. Zaměříme se 

především na to, 

 

                - aby  dovedli pracovat s mapou, atlasem a získávat z nich informace 

                  - aby vytvořili jednoduchou hypotézu o příčině, průběhu či  důsledcích přírodních 

procesů a tuto hypotézu podpořili vhodnými argumenty 

                  - aby se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě i výtvorům lidské společnosti 

                  -  aby byli tolerantní vůči jiným rasám, národům, kulturám 

                  - aby získali informace o vhodném chování  při přírodních katastrofách 

ohrožujících životy, zdraví a majetek lidí a životní prostředí 

                  - aby s pomocí znalostí a dovedností získaných při výuce zeměpisu uměli řešit 

praktické problémy všedního života - např. péče o půdu,  laická předpověď počasí, problémy 

cestovního ruchu...  

                  - aby se dokázali bezpečně pohybovat a orientovat v krajině 

 

 

     Zeměpis se vyučuje od 6. do 8. ročníku po dvou hodinách týdně, v 9. ročníku jednu hodinu 

týdně.  V 9. ročníku na předmět navazuje Globální výchova s hodinou za týden. V 7. ročníku 

se geografií místního regionu částečně zabývá Regionální výchova / jedna hodina týdně/.     

      Zeměpis navazuje na znalosti a dovednosti žáků získané na 1. stupni v prvouce, vlastivědě 

 a přírodovědě. Žáci využívají znalostí a dovedností získaných ve fyzice, chemii, přírodopisu. 

    K výuce využíváme kmenové třídy, popř. učebnu informatiky a studovnu. K získání                 

a upevnění  zeměpisných znalostí a dovedností slouží také exkurze a vycházky pořádané 

školou. 

     Do učiva zeměpisu začleňujeme osobnostní a sociální výchovu /kreativita, řešení problémů 

a rozhodování, kooperace/,  výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

/porozumění odlišnostem mezi národy, orientace v evropském a globálním prostředí, řešení 

globálních problémů/, multikulturní výchovu /etnický původ, národnostní menšiny/, 

environmentální výchovu /ekosystémy, životní podmínky/, výchovu demokratického občana / 

volební systémy, demokracie a diktatura/ a mediální výchovu / práce s textem, grafem, 

diagramem/. 
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Zeměpis pro 6.ročník ZŠ (Přírodní obraz Země)-tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-popíše  sluneční soustavu                                                                                         

-srovná prostředí Země a Měsíce 

 

 

 

-popíše tvar Země, uvede rozměry  a důkazy 

kulatosti Země                                                      

-vyjmenuje důsledky pohybů Země                                                                         

-popíše změny času při cestování 

  

                                                                                                                                            

-rozlišuje mezi přírodou a lidskou 

společností, vyjmenuje přírodní sféry a 

vlastními slovy popíše jejich prvky                                                                           

-pojmenuje tvary zemského povrchu 

  

                                                                                                                                          

-  rozliší jevy vnitřního a vnějšího původu                                                                       

- popíše podnebné pásy, přírodní krajiny                                                                          

-uvede příklad vztahu mezi složkami nebo 

prvky přírodní sféry                                                   

-vybaví si, jak se chránit při přírod. 

katastrofách 

    

Planeta Země 

 

 

 

 

Obecný fyzický zeměpis 

 

fyzika-vesmír 

 přírodověda –vesmír 

 

OSV/ kooperace a kompetice,      

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti/ 

MDV /kritické čtení/ 

 

 

 

 

 

OSV/Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti/ 

ENV /Ekosystémy, Základní podmínky života/ 

MDV /kritické čtení/ 

                        

 

přírodopis - geologie, ekosystémy 
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Zeměpis pro 6.ročník ZŠ (Regiony světa)-tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vyjmenuje světadíly a oceány 

 

 

 

-identifikuje na mapě světadíly a oceány                                                                  

-seřadí je podle velikosti                                                                                              

-u světadílů vymezí centra rozvoje a zaostalé 

oblasti 

  

                                                                                                                  

-s pomocí mapy charakterizuje přírodní a 

socioekonomické poměry                                       

-srovná státy podle zadaných základních 

přír. nebo socioekonom. hledisek 

 

- popíše vybrané problémy států, v rámci 

svých možností navrhne řešení                                                      

Regionální geografie Afriky, Austrálie, 

Oceánie, Antarktidy a oceánů/ 

Př - ekosystémy 

D -islám 

globální výchova – globál. a regionální 

problémy 

 

OSV/kooperace a kompetice, 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti/ 

VEG/Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět/ 

MKV/ Kulturní diference, Etnický původ/ 

MDV /kritické čtení/ 
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Zeměpis pro 7.ročník ZŠ (Regiony světa) 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vyjmenuje světadíly a oceány                               

  

  

 

 

-identifikuje na mapě světadíly, oceány a 

jejich části                                                                                          

-u světadílů vymezí centra rozvoje a zaostalé 

oblasti 

  

                                                                                                                  

-s pomocí mapy charakterizuje přírodní a 

socioekonomické poměry                                        

- srovná státy podle zadaných základních přír. 

nebo socioekonom. hledisek                                    

-popíše vybrané problémy států, v rámci 

svých možností navrhne řešení                                          

- hledá společné/rozdílné znaky států a oblastí                                     

Zeměpis světadílů a oceánů:   

/Regionální geografie Ameriky,Arktidy,Asie, 

Evropy, Ruska / 

Př - ekosystémy 

D - dějiny S Ameriky, Asie, islám 

Ov - světová náboženství 

globální výchova – globál. a regionální 

problémy 

 

OSV/kooperace a kompetice,                                      

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti/ 

VEG/Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět/ 

MKV/ Kulturní diference, Etnický původ/       

MDV /kritické čtení 
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Zeměpis pro 8.ročník ZŠ (Česká republika) 

Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- na mapách označí základní přír. jevy Česka 

- uvede hl. průmyslová odvětví a centra ČR                                                                        

- shrne strukturu a dynamiku obyvatelstva                                                                      

-popíše strukturu a rozmístění sídel                                                                                       

- vyčlení hlavní zeměděl. oblasti, doprav. tahy                                              

                                                                                                                                            

-vyjmenuje a najde na mapě kraje                                                                                         

- na mapě označí hlavní průmyslové a sídelní 

oblasti   

 

- vyjmenuje mezinár. organizace, jejichž 

členem je ČR                                                                            

- popíše  strukturu zahr. obchodu ČR                                                                              

- uvede příklad příhraniční spolupráce 

/euroregiony/                                     

                                                                                                                                             

- zhodnotí přírodní podmínky místního 

regionu, analyzuje vazby regionu s okolím                                                                                                                              

- popíše možnosti rozvoje a případné bariéry 

 

- s pomocí mapy popíše přírodní a 

demografické poměry Slovenska, najde 

nejvýz. města                                                                                                                   

- vyjmenuje hl. průmyslové obory a turistická 

centra SR 

 

Zeměpis České republiky 

 /základní údaje o ČR, poloha, rozloha, 

přírodní poměry, obyvatelstvo a sídla, 

hospodářství,, mezinárodní spolupráce, kraje, 

místní region/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis Slovenska 

Př - ekosystémy, vegetační stupně, geologie  

D - vývoj státního území 

 

OSV/ kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti/ 

VEG/ Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět/ 

MDV /kritické čtení/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př - ekosystémy, vegetační stupně  

 

OSV/ kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti/ 

VEG/ Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět/ 
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Zeměpis pro 9.ročník ZŠ (Společenské a hospodářské prostředí) 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- popíše správu státu, vztah státu a národa,                                                                     

- uvede typy států                                                                                                                   

- vyjmenuje některé světové organizace                              

                                                                                                                                         

-vysvětlí příčiny hlavních světových konfliktů, 

ukáže je na mapě 

 

 

-charakterizuje obyvatelstvo Země dle 

hlavních ukazatelů , pojmenované jevy ukáže 

na mapě                                                                                                                 

- vysvětlí rozmístění lidí na Zemi                                                   

 

-vyjmenuje a vysvětlí typy urbanizace                                                                                

- uvede podmínky ovlivňující lokalizaci sídel      

                                                                                                                                            

- rozdělí hospodářství na sféry a odvětví                                                             

- uvede hospodářské zaměření svět. regionů, 

popíše hlavní zdroje surovin  

 

- vysvětlí podmínky lokalizace jednotlivých 

hospodářských aktivit 

Politická geografie 

 

 

 

 

 

 

 

Geografie obyvatel a hospodářství 

Ov -  stát 

D - dějiny 20. století  

globální výchova - světové organizace 

 

OSV/  kooperace a kompetice/ 

VEG/Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět/ 

MDV /kritické čtení/ 

Ov - světová náboženství 

ČJ - indoevropské jazyky 

 

OSV/ kooperace a kompetice/ 

VEG/Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět/ 

MKV /Kulturní diference, Etnický původ/ 

MDV /kritické čtení/ 
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Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie pro 6. - 9. ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-používá legendu mapy, grafu, diagramu                                                                           

-srovnává zobrazené jevy podle zadaného 

hlediska                                                              

- pracuje s rejstříkem a obsahem atlasu 

 

 

 

 

-vybaví si základní geogr. pojmy                                                                                            

-vlatními slovy je popíše                                                                                                  

- uvede příklady 

 

 

-rozčlení složitou věc na části, vysvětlí příčiny 

uspořádání, vztahů 

 

 

 

 - načrtne jednoduché schéma        

- popíše vztahy mezi částmi , částmi a celkem 

Globus a mapa   - 6. ročník                                      

- veškeré učivo zeměpisu 2. stupně                                  

 

  

 

 

 

 

-veškeré učivo zeměpisu        

      

               

    

                                                    

 -veškeré učivo zeměpisu 

 

 

                                                                                   

 

- veškeré učivo zeměpisu  

 

OSV/řešení problémů, kooperace a kompetice/ 

MDV /kritické čtení/ 

Čj literární výchova - práce s textem          

matematika – geometrie                   vlastivěda 

– práce s mapou 

 

 

   

Vlastivěda – zeměpisné učivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV- kresba                                                            

M – geometrie                                            
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Terénní geografická výuka, praxe a aplikace pro 6. – 9.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- určí světové strany 

-pracuje s buzolou 

- provede panoramatický náčrt krajiny 

- udělá jednoduchý situační plánek 

-vybere významné orientační body 

-uvede příklad a příčinu přírodní katastrofy 

-navrhne vhodné chování při živelné pohromě 

Globus a mapa 

 

 

 

 

Obecný fyzický zeměpis 

Regionální geografie 

Fy – kompas, magnetické pole 

 

Exkurze a školní výlety 

 

 

Ov – chování člověka při mimořádných 

situacích 
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Globální výchova              

 
      Globální výchova je předmět, v němž vedeme žáky ke globálnímu myšlení a 

mezinárodnímu porozumění při respektování národní identity. V tomto předmětu integrujeme 

a prohlubujeme  znalosti a dovednosti, které si žáci osvojili v různých vyučovacích 

předmětech. Rozvíjíme také racionální uvažování, kritické myšlení, rozhodování a tvořivost. 

Žáky vedeme k citlivému přístupu k přírodě.  

       Přispějeme k  porozumění událostem, které ovlivnily vývoj světa, objasňujeme důsledky 

globálních problémů životního prostředí v okolí žáků i ve světě. Jako srovnání ukazujeme 

regionální problémy krajiny. Žákům umožníme pochopit souvislosti mezi globálními a 

regionálními problémy a vlastní zodpovědností k životnímu prostředí. Při výuce klademe 

důraz na potřebu a závažnost ochrany životního prostředí , ukazujeme také  možnost 

ovlivňovat svým chováním stav životního prostředí ve světě a celkově kultivujeme postoj 

žáků k životnímu prostředí. V globální výchově seznamujeme žáky s principem trvale 

udržitelného rozvoje, poznají i některé modelové příklady jednání, které je žádoucí popř. 

nežádoucí z hlediska trvale udržitelného rozvoje. 

      Rozvíjíme vědomosti  potřebné pro porozumění odlišností mezi různými národy. Vedeme 

žáky k pochopení činnosti a struktury mezinárodních organizací. Prohlubujeme vědomosti 

týkající se evropské integrace  a seznamujeme děti s tím, jak  integrace ovlivňuje  život  

občanů České republiky. Jedním z nejdůležitějších úkolů globální výchovy je snaha o 

překonání předsudků a národních  stereotypů, o rozvoj tolerance.   Při výuce podporujeme 

tradiční evropské hodnoty a upevňujeme smysl pro zodpovědnost. 

       Globální výchovu vyučujeme na naší škole v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Pro výuku 

využíváme kmenové učebny, učebnu PC. 

      Globální výchova navazuje na učivo dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. Využívá  znalostí 

cizích jazyků  a dovednost práce s PC a internetem.                    

      Do výuky globální výchovy začleňujeme kooperaci a kompetici, řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti /OSV/,  z environmentální výchovy  ekosystémy,  základní podmínky 

života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí. 
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Globální výchova pro 9.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- vyjmenuje  vybrané  světové organizace                                                                      

- vysvětlí strukturu OSN a  činnost některých 

jejích přidružených organizací                                

-popíše stručně vývoj EU 

- rozlišuje mezi přírodou a lidskou společností                                                               

- vyjmenuje a rozliší typy krajin a jejich funkce 

 

- popíše rozmístění biomů                                                                                                

- analyzuje vztahy mezi složkami a prvky krajiny, 

uvede příklad 

 

- vlastními slovy vysvětlí trvale udržitelný rozvoj, 

uvede příklady                                          

 - uvede hlavní environmentální problémy 

současnosti a navrhne možná řešení                                       

- rozliší globální a regionální problémy                                                                       

- zhodnotí vliv lidských aktivit na životní  

prostředí                                                                    

- předpovídá možný další průběh vlivů člověka na 

ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

Politická geografie 

Nauka o krajině   
Př - ekosystémy, ekologie 

Z - Obecný fyzický zeměpis, geografie obyvatel a 

hospodářství, regiony světa 

 

OSV/ kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti/ 

ENV/ Ekosystémy,  Základní podmínky života, 

Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí/ 
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14. Umění a kultura 

 

Hudební výchova 
 

Hudební výchova v 6.-8.ročníku ZŠ je povinným předmětem, jehož časová dotace je 

ve všech ročnících II.stupně stanovena na 1 hodinu týdně. 

Výuka hudební výchovy na II.stupni ZŠ navazuje na výuku tohoto předmětu na   

I.stupni ZŠ. 

V předmětu hudební výchova se snažíme přispívat k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vedeme žáka k chápání hudby jako neodmyslitelné součásti našeho 

každodenního života, uvědomování si historického a kulturního vývoje hudby, poznávání 

hudby jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání a sebepoznání, k 

rozvíjení pozitivního vztahu k hudbě a jejímu chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i 

kulturního bohatství. 

Žáci dostávají v hodinách hudební výchovy příležitost k projevování a uspokojování 

své přirozené potřeby setkávání se s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a 

kultivuje v organizaci hudebně výchovných činností s širším záměrem obohacovat jejich 

estetické vnímání a prožívání světa. 

V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem žáků 

v hudební výchově směřujeme zvláště k tomu, aby tito kultivovali svou hudebnost v 

oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a 

harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie.    

           

 Současně s tím se žáci snaží rozvíjet své receptivní, reprodukční a částečně i 

produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými 

a hudebně pohybovými.  

Dále se učíme porozumět hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským 

funkcím hudby jednotlivých uměleckých epoch do té míry, aby se postupně orientovali v 

jejich základním slohovém a stylovém rozvrstvení. 

   Žáci taktéž získávají náhled do hudební kultury - české i jiných národů, seznamují se s 

schopností umění minulosti i dneška emocionálně působit a vytvářet mosty mezi lidmi. 

  Obsah a organizace výuky se řídí učebními osnovami hudební výchovy, jež umožňují 

konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy znalosti úrovně hudebního 

rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve třídě (odborné učebně). Také volba didaktických 

prostředků je zcela závislá na jeho rozhodnutí. 

Hudební výchovu si osvojujeme prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, 

poslechových a hudebně pohybových činností, které jsou vzájemně provázány a navzájem 

se doplňují. Jejich obsahem je hlasová výchova, rozvoj rytmických a intonačních 

dovedností, jednohlasý a vícehlasý zpěv s doprovodem i bez doprovodu, osvojování hry 

na orffovské nástroje (případně zobcovou flétnu atd.), nutné k instrumentálním 

doprovodům písní. 

Hudbu poznáváme a vstřebáváme při vyučování, návštěvou výchovných koncertů, na 

besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. Žáci se o hudbě a 

svých zážitcích z ní učí hovořit. 

Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k jejich přístupu k 

celému komplexu hudebních činností, ke snaze spolupracovat s ostatními, a k úsilí o co 

nejlepší výsledek ( je však možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na 

určitý typ hudebních činností ). 
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Povinnou součást základního vzdělávání tvoří průřezová témata, jež reprezentují 

aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa, jsou důležitým prvkem základního 

vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot. 
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Hudební výchova pro 6.ročník ZŠ  
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- využívá vědomě získané správné pěvecké 

návyky a dovednosti 

- zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně dle 

svých možností v jednohlase i jednoduchém 

dvojhlase 

- obměňuje a tvoří jednoduché doprovody na 

orffovské hudební nástroje 

- rozpozná přednosti i nedostatky zpěvu   

( svého i svých spolužáků ), na základě svých 

schopností se snaží své nedostatky vědomě 

korigovat 

- rozezná dané hudební nástroje, dokáže je 

správně zařadit 

- aplikuje své dosavadní znalosti 

- rozliší jednotlivé posuvky, chápe jejich 

funkci a význam v notovém záznamu 

- sluchově rozpozná souzvuk, akord 

- ví, k čemu partitura slouží 

- ovládá základní vývojové etapy písně, 

dokáže je aplikovat  

- zná nejznámější písně a autory  

- identifikuje jednotlivé hudební žánry hrané 

na jevišti, na odpovídající úrovni přiřadí 

nejdůležitější představitele 

- uvědomí si význam české hudby a českých 

skladatelů v evropském i světovém kontextu 

- vnímá hudbu jako komplexní disciplínu, jíž 

se dá mnohé vyjádřit 

- umí reprodukovat záznam 

- rozpozná melodram a scénickou hudbu 

Pěvecký a mluvní projev - 

upevňování vokálních dovedností osvojených 

v nižších ročnících 

Dvojhlas a vícehlas – lidový dvojhlas 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební nástroje v lidové hudbě 

 

 

Posuvky 

 

Akord 

Partitura 

Píseň – její hudební forma, proměny písně ve 

staletích 

 

Hudba na jevišti 

 

 

Ta naše opera česká 

 

Hudba a tanec 

 

Hudba a slovo 

MKV – lidské vztahy 

OSV – osobnostní rozvoj- rozvoj schopností 

poznávání, sociální rozvoj – komunikace, 

poznávání lidí 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – morální rozvoj – argumentace, řešení 

problémů 

 

 

MDV – kritické čtení, vyhledávání v literatuře 

VDO – ochota pomoci slabšímu, 

disciplinovanost, uvažuje v širších 

souvislostech 

 

GV – spojuje poznatky 

 

 

 

D, Z – odborné texty 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, jsme 

Evropané 

MKV – kulturní diference 
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Hudební výchova pro 7.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- využívá své individuální hudební schopnosti 

a dovednosti při hudebních aktivitách 

- uplatní získané pěvecké dovednosti a návyky 

při zpěvu i při mluveném projevu, zpívá dle 

svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase i dvojhlase 

- rozčlení lidové písně dle textu a účelu 

- rozdělí lidské hlasy v hudbě 

- dodržuje pravidla hlasové hygieny 

- vyvaruje se negativních vlivů ovlivňujících 

hlas 

- rozezná stejnohlas od vícehlasu 

- seznámí se s jednotlivými druhy polyfonních 

skladeb 

- vytváří a ve skupinách zkouší různé kánony 

- zná běžné hudební nešvary 

- vyvaruje se jim 

- snaží se je na základě sebereflexe odnaučit 

- osvojí si poslechem jednotlivé výše uvedené 

hudební skladby a druhy 

- zařadí na základě individuálních schopností  

a získaných vědomostí  slyšenou hudbu do 

stylového období 

- rozšíří si své dosavadní poznatky o 

hudebních formách 

 

 

 

 

 

Putování za lidovou písní 

 

 

 

 

 

 

O lidském hlase 

 

 

 

Polyfonie 

 

 

 

Nešvary v hudbě 

 

 

Koncert 

Sonáta, sonátová forma 

Symfonie, symfonická báseň 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj - vlastní hodnocení, 

sociální rozvoj - komunikace ve skupině 

VDM - disciplinovanost, ohleduplnost 

 

 

 

 

Př – hlasové centrum člověka  

 

 

 

MDV- kritické čtení, vnímání autora, 

vyhledávání v literatuře 

GV- spojuje poznatky 

 

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj –kreativita, rozvoj 

schopností vnímání, sociální rozvoj – 

poznávání lidí 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 
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Hudební výchova pro 7.ročník ZŠ - tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- rozliší hudbu světskou a duchovní 

- charakterizuje znějící hudbu 

- seznámí se s jednotlivými druhy tanců 

- rozčlení je do základních skupin 

- vyjadřuje pohybem rytmus a rytmické změny  

- vnímá jednotlivé složky tohoto dnes velmi 

populárního žánru 

- charakterizuje znějící hudbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní a světská hudba 

 

Tanec 

 

Taktování  

Muzikál 

 

MKV – lidské vztahy, kulturní diference 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá,jsme součástí 

světa 

 

OSV – morální rozvoj – řešení problémů, 

osobnostní rozvoj - sebepoznání 
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Hudební výchova pro 8.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- seznámí se se zvukovou podobou hudby tzv. 

vážné i populární 

- rozpozná a porovná vážnou a populární 

hudbu 

- vysvětlí původ hudby 

- vnímá vyspělost hudby ve starověku  

- zaregistruje dodnes užívané metody a 

postupy  

- uvědomí si kořeny jazzu 

- využívá ve vybraných písních polyrytmus  

- rozpozná jednotlivé černošské hudební 

projevy 

- rozliší poslechem typy jazzu a swing 

- charakterizuje znějící hudbu 

- sleduje ve skladbách nástrojové obsazení     

- orientuje se v zápise písní 

- uvědomí si rozdíl mezi stupnicí a tóninou 

- dle individuálních schopností a možností 

aplikuje základní zkušenosti a znalosti v praxi 

při čtení not 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artificiální a nonartificiální hudba 

 

 

 

Původ hudby 

 

 

 

USA – kolébka jazzu a moderní populární 

hudby 

( jazz, swing atd.) 

 

 

 

 

Stupnice, tónina 

 

OSV –  osobnostní rozvoj - vlastní 

hodnocení,sociální rozvoj - komunikace ve 

skupině 

 

VDO - disciplinovanost, ohleduplnost 

D – pravěk, starověk, Z – poloha států,  

VV -kresba 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá,jsme součástí 

světa 

VDO – uvažujeme v širších souvislostech, 

ochota pomáhat 

MKV – lidské vztahy, kulturní diference, 

soužití etnik 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj- rozvoj schopností 

poznání, sociální rozvoj – poznávání lidí 
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Hudební výchova pro 8.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- vyčleňuje na dané úrovni významné prvky 

z hudebního proudu  

- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

 

 

- rozliší jednotlivé vývojové etapy vážné 

hudby 

- rozezná na základě poslechu díla 

z jednotlivých období 

-zařadí na základě individuálních schopností a 

získaných vědomostí slyšenou hudbu do 

stylového období a porovná ji z hlediska její 

slohové a stylové příslušnosti s dalšími 

skladbami 

- nabude povědomí o skladatelském významu 

autorů stěžejních děl, s nimiž se seznámí 

- z poslechu ukázek rozliší rock a country 

- registruje prvky a vlivy, z nichž se utvářely 

styly 

-populární hudba v USA 50. let 

- osvojí si tyto jednotlivé styly poslechem 

- rozpozná osobitost některých stěžejních 

osobností ( P. Anka, E. Presley) 

 

Středověk – gotika   

Renesance 

Baroko 

Klasicismus 

Romantismus 

 

Vážná hudba 20.století 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rock and roll a country and western v USA 

50.let 

MDV- kritické čtení, vyhledávání v literatuře, 

práce s odbornou literaturou 

GV - spojuje poznatky 

D – umělecké slohy  

OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností 

poznávání, sociální rozvoj – poznávání lidí, 

mezilidské vztahy 

In – vyhledávání informací 

VV – kresba podle hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností 

poznávání, sociální rozvoj – poznávání lidí, 

mezilidské vztahy 

GV- spojuje poznatky 

MDV – kritické čtení, porovnává různé 

informační zdroje 

MKV – lidské vztahy, multikulturalita  

Z – práce s mapou 

VDO – uvažujeme v širších souvislostech 
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Hudební výchova pro 8.ročník ZŠ - tabulka 3 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- vyjádří charakter poslouchané hudby a 

emocionálního zážitku z ní pohybem 

- sleduje průnik zámořských vlivů do Evropy 

v 60.letech 

-  zpívá známé populární písně s hudebním 

doprovodem 

- orientuje se v základních stylech populární 

hudby 2. poloviny 20. století 

- získá povědomí o světově uznávaných 

kapelách ( The Beatles, Rokliny Stones, Pink 

Floyd, Queen, Abba atd. ) 

- sleduje jejich význam a vliv na českou 

hudební scénu 

- identifikuje jednotlivé znějící hudební 

nástroje 

- rozliší jejich barvu 

- registruje souvislosti s rozvojem techniky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglie, Evropa a rock 60.let 

70. a 80. léta v moderní populární a rockové 

hudbě 

 

 

 

 

Moderní hudební nástroje 

OSV – osobnostní rozvoj – tolerance, rozvoj 

schopností poznání 

GV - spojuje poznatky 

MDV – kritické čtení, vnímání autora  

MKV – lidské vztahy, kulturní diference 

Z – práce s mapou 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – morální rozvoj – řešení problémů, 

argumentace, sociální rozvoj – komunikace, 

mezilidské vztahy 

F - zvuk 
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Výtvarná výchova 
 

          Předmět Výtvarná výchova patří spolu s Hudební výchovou do vzdělávací oblasti 

Umění a kultura, jež žákům umožňuje „umělecké osvojování světa“. 

 Výtvarná výchova, která pracuje s vizuálně obrazným znakovým systémem, pomáhá 

žákovi prostřednictvím různorodých výtvarných činností objevovat okolní i vnitřní svět a 

dávat je do vzájemných souvislostí. Žák si tak postupně na základě svých dosavadních 

zkušeností, nových prožitků, podnětů a vjemů formuluje své výtvarné myšlení a cítění. 

Přirozeně vnímá výtvarnou kulturu jako součást života, která obohacuje svým specifickým 

způsobem život celé společnosti. Sám se snaží přispět jako samostatná osobnost vlastním 

výtvarným vyjádřením určité skutečnosti. Výtvarná výchova učí žáka svébytnému druhu 

komunikace – skrze výtvarné dílo.  

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to, 

- aby si žáci vyzkoušeli a osvojili základní výtvarné techniky a materiály a s jejich 

využitím rozvíjeli své výtvarné a estetické cítění a myšlení; 

- aby se žáci seznámili se základními pojmy, výtvarnými slohy a etapami, jejich 

představiteli a díly; 

- aby žáci na základě svých možností zvládli zjednodušit viděnou skutečnost a výtvarně 

ji ztvárnit (studie, základy perspektivy); aby si rozvíjeli tvořivost, fantazii; 

- aby se co nejvíce seznámili s kulturním odkazem našeho národa, s folklórem a 

tradicemi; aby respektovali projevy odlišných kultur a etnik; 

- aby si žáci vyzkoušeli pracovat sami, ale i ve skupině; vyjadřovat své názory a pocity, 

zároveň však tolerovat názory druhých; pomáhat ostatním, nést odpovědnost za své 

jednání a rozhodnutí; 

- aby si žáci vytvořili „přátelský vztah“ k přírodě a snažili se ochraňovat životní 

prostředí 

 

Výuka výtvarné výchovy navazuje na znalosti a dovednosti dětí, které získaly v 1. až 5. 

ročníku. Na naší škole se tento předmět vyučuje s jednohodinovou dotací v 6. až 8. roč., v 9. 

roč. je nahrazen Společenskou výchovou. Výuka Vv kromě kmenových tříd probíhá ve 

specializované učebně výtvarné výchovy, která je prostorná, vybavena potřebnými 

pomůckami a materiálem. Učebna rovněž disponuje elektrickou pecí pro výpal keramiky a 

ručním lisem na linoryt. Některé vyučovací hodiny probíhají i v počítačové učebně a v učebně 

s interaktivní tabulí. Při příznivém počasí využíváme pro kreslení i krásy okolní přírody a 

pamětihodností. Součástí výuky jsou rovněž návštěvy výstav v muzeích a galeriích, 

besedy.Žáci se účastní výtvarných soutěží,jejich práce využívají již tradičně místní firmy 

k propagaci svých výrobků a k reprezentaci svých prostor. 

 

Zařazení průřezových témat rozvijí u žáka prostřednictvím různých metod osobnost v oblasti 

postojů a hodnot. 

Osobnostní a sociální výchova (OSV)-schopnost poznávání druhých a sebe sama, rozvoj 

kreativity, komunikace, řešení problémů, vytváření mezilidských vztahů 

Výchova demokratického občana (VDO) – vede k uvědomění si následků svých rozhodnutí a 

činů, ochota pomáhat, rozvoj ohleduplnosti, disciplinovanosti 

Enviromentální výchova (ENV) – seznámení s ekosystémy, uvědomění si postavení člověka 

v přírodě, ohleduplnost vůči životnímu prostředí a spoluodpovědnost za něj 
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Multikulturní výchova (MKV) – tolerance k projevům odlišných kultur 

Mediální výchova (MDV) – osvojení si základů mediální komunikace a práce s médii 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG) – začlenění v rámci 

Evropy, spolupráce národů 

Kriteria školních výstupů jsou sestavena tak, aby je žák prováděl podle svých schopností a 

možností. 
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Výtvarná výchova pro 6.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-seznámí se  základ. tvary plošné kompozice 

(plocha, linie,bod)  

-zvládne jednoduché kresebné studie 

-rozliší pojmy plocha a prostor 

-načrtne jednoduché plošné kompozice a 

geometr. tvary (spirála,přímka,křivka, elipsa) 

 

-převede zrakové vjemy do výtvarné podoby 

prostřednictvím ostatních 

smyslů(zrak,hmat,…) 

- využívá fantazie 

 

-využije znalostí o základních výtvarných 

technikách (kresba, malba, grafika, plastika) a 

materiálech k vlastnímu výtvar. vyjádření 

-na základě svých možností zvládne zákl. 

techniku malby 

-rozliší studené a teplé barvy  

-vytvoří jednoduché kompozice v prostoru 

-převede své představy a prožitky do výtv. díla 

s využitím fantazie 

-zobrazí lidskou figuru s ohledem na věk a 

zachytí jednoduchý děj,činnost 

 

-seznámí se s kulturou pravěku 

-popíše lidové zvyky a tradice 

 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

Hv-rytmus (kreslení podle hudby) 

M-základní geometrické obrazce 

OSV-kreativita 

 

 

 

 

Hv-hudební nahrávky 

OSV-rozvoj schopnosti poznávání 

 

 

 

F-spektrum barev 

 

 

 

 

 

 

 

Př-stavba lidského těla 

Pč –tvoření z papíru (geometrické obrazce) 

 

D-historie (pravěk) 

Hv-lidové popěvky 

Ov-tradice (Velikonoce, Vánoce) 

MKV-kultur.diference,lidské vztahy,etnický 

původ, multikulturalita 

OSV-komunikace, spolupráce 
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Výtvarná výchova pro 7.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vybere a samostatně utvoří bohatou škálu 

vizuálně obraz. vyjádření 

-experimentuje, seřadí a různě seskupí tvary 

v ploše i v prostoru 

 

-zjednodušeně přenese prostor na plochu 

-zaznamená své smyslové zážitky,emoce, 

myšlenky 

 

-jednoduše zaznamená jevy a procesy 

-„výtvarně“ převypráví příběh,situaci 

 

-využije souč. výtv. umění a digit. médií 

 

-zobrazí vlastní prožívání 

 

-využije dekorativních postupů,rozvijí 

estetické cítění 

-výtvarně zjednoduší skutečnost (stylizace) 

-na zákl. seznámení se zákonitostmi a užitím 

písma (užitá grafika) navrhne jednoduchou 

plošnou kompozici (plakát) 

-experimentuje s materiály, využije jejich 

proměny tvarů,struktury 

  

-popíše hlavní znaky kultury starověku a 

středověku 

-orientuje se v umění svého regionu 

-vyjmenuje nejdůležitější zvyky a tradice 

 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

Užité práce dekorativní a prostorové 

 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

 

OSV-rozvoj schopností poznávání 

 

 

 

 

EV-vztah člověka k prostředí 

OSV-rozvoj schopností poznávání 

 

 

ČJ-literární texty 

D-hist. události 

 

OSV- rozvoj tvořivosti 

MDV -tvorba mediálního sdělení,práce 

v realizačním týmu 

VDO-občanská společnost a škola (návrh 

loga školy) 

 

 

 

 

 

 

D-historie 

ReV-tradice,zvyky regionu,nejdůl. osobnosti 

výtvarného umění 

OSV-sociální rozvoj 

MKV-rozdíly mezi kulturami 

EGS-Evropa a svět nás zajímá 
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Výtvarná výchova pro 8.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-osobitě zaznamená skutečnost na základě 

svých představ, vjemů a zkušeností  

-zachytí prostor na ploše 

-využije základů lineární perspektivy 

-na základě svých schopností vystínuje kresbu 

 

- využije techniku malby (míchání,vrstvení) 

-vyjádří barvami objem 

-experimentuje a upotřebí netradiční materiály 

- dle svých možností vymodeluje jednoduchou 

plastiku 

 

-orientuje se na Internetu (webové stránky) 

- seznámí se s digitální fotografií 

-rozvíjí si estetické cítění a dekorativní 

postupy 

-užije grafic. programu k vytvoření 

jednoduchého propagačního letáku 

-orientuje se v grafických technikách (linoryt, 

papíroryt) a využije je k tvorbě propagačního 

materiálu (např.obal knihy) 

 

- seznámí se s kulturou 18. a poč. 19.st. 

-dle svých možností zhodnotí konkrétní 

umělecké dílo,popř. srovná s jiným 

-uznává různé výrazové prostředky,toleruje 

názory druhých,obhájí své názory 

-obeznámí se s lidovými zvyky a tradicemi 

 

 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užité práce dekorativní a prostorové 

 

 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

 

M-geometrie 

OSV-rozvoj schopností poznávání 

 

 

 

 

F-barevné spektrum 

Hv-hudba,barevné slyšení 

OSV-rozvoj kreativity 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ-ex libris 

OSV-řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

MKV-lidské vztahy 

D- historie 

Ov – zvyky, tradice 

OSV – rozvíjí hodnoty na základě povídání o 

tradicích 
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Výchova osobnosti 
 

       Předmět Výchova osobnosti se zaměřuje na cíle v dovednostní oblasti. Jejím 

„předmětem“ je člověk ve své psychologické jedinečnosti, žijící v sociálním okolí. Cílem 

tohoto předmětu je naučit žáky, jak se chovat v životě, jak vycházet sám se sebou a s druhými 

lidmi. 

 

 Kompetence, ke kterým na naší škole v tomto předmětu převážně směřujeme, jsou: 

 

- kompetence sociální - žáci by měli získat schopnost spolupracovat se spolužáky i s dětmi  

  mimo školu, schopnost sloučit hájení a prosazování svých oprávněných zájmů s úctou  

  k ostatním a s korektním jednání s nimi        

 

- kompetence komunikativní - významné pro komunikaci žáků ve škole, v rodině, v blízkém 

  prostředí  i v profesionálním a občanském životě. Získat dovednost kulturně komunikovat 

  verbálně i neverbálně se spolužáky, s učiteli a s dospělými lidmi, respektovat individuální,  

  národnostní a jiné odlišnosti lidí, rozeznávat nehumánní postoje, jako jsou agresivita,  

  bezohlednost, cynismus, rozlišovat národnostní a rasové předsudky, zaujímat k nim kritický  

  postoj 

 

- pracovní – zde se zaměřujeme především na prohloubení dovednosti organizovat a řídit 

  různé činnosti, vyjednávat, pracovat v týmu, pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy  

  v blízkém prostředí. 

 

V předmětu Výchova osobnosti čerpáme především z průřezového tématu osobnostní a 

sociální výchova, ale také multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech a mediální výchova. Na naší škole téměř všichni učitelé prošli 

dlouhodobým vzděláváním OSV–A a OSV–B se zaměřením na využití v předmětu. 

Prožitkové semináře nám daly mnoho námětů, jak s dětmi pracovat, aby pro ně vyučovací 

hodiny byly přínosné, formou osobních prožitků je vedly k sebepoznání a formování vlastní 

osobnosti. Reflexe jsou nedílnou součástí, váží se k tomu, co se odehrálo v rámci hodiny, 

bloku, k tomu, co se odehrálo, jaké jevy se v aktivitě objevily (důvěra, spolupráce), co jsme se 

dověděli o sobě i druhých, co se naučili, co se dařilo, kde to využijeme. Nutné je však brát 

žáka jako prvořadého a respektovat jeho osobní vyjádření (slovně, písemně, neverbálně..)  

Právě tyto poznatky nás vedly k realizaci předmětu Výchova osobnosti  jako povinného, 

s časovou dotací jedna hodina týdně v šestém ročníku. Je převážně realizován aktivními 

metodami výuky, které samy o sobě slouží jako prostředek pro vytváření příslušných 

kompetencí a výstupů – např. simulačními hrami, hraním rolí, skupinovými projekty, 

obhajobou vlastních hypotéz a podobně.  

Žáci mají k dispozici pracovní listy, různé druhy informačních materiálů, odborné knihy, 

trvalé internetové připojení k počítači. 

Celoroční plán je rozdělen do oblastí: 

 

1. Základní vzájemné poznání, očekávání, obavy 

2. Sebepoznání, seberegulace, sebeorganizace 

3. Mezilidské vztahy, komunikace 

4. Kooperace, kompetice  

 

 

Výuka probíhá ve třídě, v počítačové učebně, ve studovně, tělocvičně i mimo budovu školy. 



 236 

Výchova osobnosti pro 6.ročník 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

vyjádří  vlastním způsobem: 

  - co lze na člověku poznávat 

  - rizika chyb poznávání lidí 

  - dovednosti pro poznávání druhých 

  - vzájemné poznávání ve skupině 

  - mezilidské vztahy 

 

 

- uvede způsoby vlivů prostředí na vlastní 

  osobnost 

- uvědomí si cenu svého já a uvede pozitivní i  

   negativní vlivy, které mohou tvorbu jeho 

   osobnosti ovlivnit 

- vyjádří vlastním způsobem prožitek svůj 

   a vlastní názor na změny v okolí  

 

 

- rozliší, případně předvede druhy komunikace 

- vyjádří svými slovy názor 

- řekne svůj názor, aniž by se druhého „dotkl“  

- vytvoří uzavřenou a otevřenou otázku, na 

  příkladu rozliší jejich uplatnění  

 

 

- na základě vlastního prožitku rozliší pozitiva 

  a negativa kooperačních a kompetičních 

  činností 

- vytvoří tým, rozdělí role 

- zařadí sebe do pracovního týmu  

 

Seznamování a poznávání lidí 

 - tolerance a pohled na svět očima druhého 

 - různé komunitní skupiny 

 

 

 

 

 

Sebepoznání 

 - sebevědomí 

 - sebeúcta 

 

 

 

 

 

 

Komunikace 

- druhy (verbální, neverbální, jednosměrná, 

             vstřícná = pozitivní, asertivita ..) 

- tvorba otázek (uzavřené, otevřené) 

- pravidla řešení problému dohodou a  

   hlasováním 

 

Kooperace a kompetice 

- kooperační činnosti s prožitkem  

  argumentace, dohody, hlasování 

- kompetiční činnosti 

ČJ – tvoření zápisů, rozvoj komunikativních 

        dovedností 

VV – vyjádření pocitu jedince, nebo skupiny 

         obrázkem 

 

 Další mezipředmětové vazby podle využitých  

        pracovních listů 

 

OSV -  hlavní PT k realizaci předmětu 

VDO – respektování názorů druhých, 

           ohleduplnost,argumentace 

MDV – vyhledávání informací v odborné 

             literatuře a na internetu 

MKV – poznání jiných etnik, tolerance k  

             ostatním kulturám a zvyklostem 

VEG – podpora pozitivních vztahů  

           k lidem jiných národů, spolupráce mezi 

           lidmi - EU 
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Regionální výchova 
 

 

 Prostřednictvím výkladu, vlastního pozorování, zkoumání a vytváření výrobků                                     

si žáci v předmětu Regionální výchova osvojují poznatky z dějin, hospodářství, kultury a 

obyvatelstva a společnosti  regionu Slovácko, rovněž se seznamují s jeho přírodními 

podmínkami. Regionální výchova rozvíjí u žáků pozitivní vztah k místu, kde žijí. Podporuje 

růst zodpovědnosti za spoluúčast na společenském a každodenním životě obce, úctu k tradici 

a odkazu předků, toleranci k názorům jiných i umění argumentace. V Regionální výchově 

dochází k začlenění takřka všech vyučovacích předmětů a k rozvíjení kompetencí (k učení, k 

řešení problémů, komunikativní, pracovní, sociální, občanské ). 

 

 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to: 

- aby si žáci osvojili základní poznatky z vybraných okruhů učiva a získali dovednost 

tyto poznatky zpracovat a využít je při další práci 

- aby žáci měli co nejvíce příležitostí na seznámení s regionem Slovácka 

prostřednictvím vlastních prožitků; rozvíjeli si estetické cítění a udržovali tradice 

Slovácka 

- aby jim bylo umožněno porovnat minulost a současnost regionu, porovnat jeho vývoj 

z vícero hledisek 

- aby si vyzkoušeli samostatnou práci i práci v týmu, spolupracovali a za svá rozhodnutí 

se učili mít zodpovědnost 

- aby komunikovali, argumentovali a osvojili si schopnost tolerance vůči názorům 

jiných 
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Regionální výchova pro 7.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- vymezí a lokalizuje na mapě místní region a 

sousední regiony 

 

 

-přiměřeně zhodnotí přírodní poměry 

regionu, popíše možnosti ochrany přírody 

 

 

 

-stručně popíše a zhodnotí historický vývoj 

regionu; jmenuje nejvýznamnější události 

 

 

 

- jmenuje významná sídla regionu, najde je 

na mapě 

- jednoduše zhodnotí rozdíl mezi životem ve 

městě a na vesnici 

- vyjmenuje některé známé osobnosti našeho 

regionu  

 

- jednoduše zhodnotí hospodářství regionu 

 

- uvede data státních svátku a události, které 

připomínají 

- popíše zvyky, které se váží k významným 

církevním svátkům a lidovým tradicím 

 

- vybaví si vybrané pranostiky a určí, ke 

kterému ročnímu období se vztahují 

Poloha a vymezení regionu 

 

 

 

Příroda (živá, neživá ) a ochrana přírody 

 

  

 

 

Historie 

 

 

 

 

Lidé – nářečí, národnost, osobnosti, obydlí 

(města, vesnice) 

 

 

 

 

 

Hospodářství – průmysl a zemědělství 

 

Svátky – státní, významné dny, církevní 

svátky (Vánoce, Velikonoce), lidové hody 

 

 

 

Zvyky a pranostiky 

Z- zeměpis ČR 

Vv,Pč – výtvarné ztvárnění 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

 

Z- zeměpis ČR 

Př – ekosystémy 

Vv, Pč- výtvarné ztvárnění 

ENV – životní prostředí 

 

D – dějiny ČR, umělecké slohy 

ČJ – pověsti 

VV – umělecké památky 

Pč -řemeslné výrobky 

OSV – kreativita 

Z – zeměpis ČR 

VV,HV,ČJ – osobnosti 

Inf.- internet 

MDV –práce v realizač. týmu 

OSV – lidé, komunikace 

VDO – rozhodování 

Z – zeměpis ČR 

Inf ,MDV- práce s internetem 

D – dějiny ČR 

ČJ – lidové písně, povídky 

Hv – písně 

OSV – hodnoty, postoje 

Čj – pranostiky 

VV – výtvarné ztvárnění 

Pč – výrobky 

OSV – postoj k práci 
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Společenská výchova 
 

 Společnost je důležitým faktorem socializace jednotlivce a má nezastupitelnou roli při 

utváření výchovných principů, jejichž prostřednictvím je člověk ovlivňován po celý svůj 

život. Člověk žije ve společnosti od narození, společnost a společenské dění ho spoluutvářejí 

a jednotlivec naopak může působit na společnost a společenské procesy. Dobré začlenění se 

do společnosti je předpokladem úspěšného života a profesní kariéry. 

 Dnešní společnost je systematicky ovlivňována postupujícím a akcelerujícím 

procesem globalizace, která zasahuje všechny oblasti života jednotlivce. Globální svět klade 

vysoké nároky na jednotlivce i celou společnost. Aby byl jedinec úspěšný musí se v tomto 

světě dokonale adaptovat a orientovat. 

 Moderní společnost dnes od jedinců vyžaduje vysokou míru adaptability, jež je 

předpokladem prosazení se ve společnosti. Adaptovat znamená nejen se společenskému dění 

přizpůsobit, ale i zpětně tyto procesy ovlivňovat. Moderní jedinec má být schopen adaptovat 

se v průběhu celého života, ovšem základní adaptační předpoklady získává v raném věku, kdy 

na něho působí rodina a také škola. 

 Rodina má pro socializaci primární funkci. V rodinném prostředí si dítě od narození 

osvojuje základní sociální návyky a dovednosti formou sociální percepce, komunikace a 

interakce. Škola tyto návyky a dovednosti dále rozšiřuje a posiluje. Její funkce je druhotná, 

ovšem nezastupitelná, neboť proces socializace rozšiřuje o další dimenze. Jedinec ve škole 

vytváří nové sociální vztahy, učí se chovat, komunikovat, pracovat a spolupracovat 

v kolektivu svých vrstevníků. Škola poskytuje dětem nejen informace, ale podílí se také na 

výchovných aspektech socializace.  

Socializační funkci výchovy naše škola naplňuje v předmětu společenská výchova. 

Tento předmět utváří a upevňuje klíčové kompetence, které spoluutvářejí žákovu osobnost. 

Jedná se především o klíčové kompetence komunikativní, sociální, občanské, k řešení 

problémů a k učení. 

Naše škola se zaměřuje především na to,  

- aby žáci rozlišili rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací, byli schopni přednést 

projev na základě svých individuálních schopností, dokázali rozeznat vnitřní pocity 

druhých; 

- aby si žáci osvojili základní hygienické zásady, pojmenovali lidské zlozvyky a 

rozeznali své vlastní, popsali základní pravidla odívání, objasnili pojem image; 

- aby žáci znali zásady představování, oslovování, užívání pozdravů, správného 

telefonování, chování v dopravních prostředcích a kulturních zařízeních, společenské 

konverzace, stolování; 

- aby žáci aplikovali zásady správné životosprávy, vytvořili schéma svého denního 

režimu, vysvětlili pojem stres a dokázali se mu bránit, rozlišili prospěšnost 

jednotlivých druhů potravin pro lidský organismus; 

- aby žáci ovládali pravidla první pomoci, stanovili obsah evakuačního zavazadla, 

určili použití individuálních prostředků chemické ochrany, rozlišili varovné signály 

všeobecné výstrahy, aplikovali znalost čísel tísňového volání v případě kritické 

situace, zdůvodnili nebezpečí terorismu. 

 Předmět společenská výchova navazuje a doplňuje učivo společensko-vědních 

předmětů, především občanské a rodinné výchovy. Předmět je zařazen v devátém ročníku a 

má časovou dotaci dvou hodin týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, v multimediální 

učebně a v počítačové učebně. Součástí výuky jsou exkurze a návštěvy kulturních zařízení.  
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K formování osobnosti žáka jsou zařazena průřezová témata:  

- v osobnostní a sociální výchově jsou to: sebepoznání a sebepojetí; seberegulace a 

sebeorganizace; kreativita; psychohygiena; rozvoj schopností poznávání; kooperace a 

kompetice; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika; 

- v multikulturní výchově se jedná o: lidské vztahy; kulturní diference; 

- v mediální výchově: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; 

- v environmentální výchově: základní podmínky života. 
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Společenská výchova pro 9.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-rozliší verbální a neverbální komunikaci a 

uvede příklady 

-přednese projev na základě svých 

individuálních schopností 

-v neverbální komunikaci rozezná vnitřní 

pocity druhých 

-zhotoví jednoduchý propagační materiál 

-využije různé techniky kresby 

-uplatní osobitý způsob k realitě 

-popíše, zhodnotí a obhájí své dílo 

 

-osvojí si základní hygienické zásady 

-pojmenuje lidské zlozvyky a rozezná své 

vlastní 

-popíše základní pravidla odívání 

-objasní pojem image 

-užije symboliky a stylizace 

-zvolí materiál dle funkce estetického účinku 

 

-zná zásady představování, oslovování, 

užívání pozdravů, správného telefonování, 

chování v dopravních prostředcích a 

kulturních zařízeních, společenské 

konverzace, stolování 

-rozpozná vývojové etapy hudby 

-charakterizuje znějící hudbu 

-orientuje se v hudebním světě 

-srovná písně podle stáří 

 

 

Komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebeovládání 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady slušného chování, kultura a umění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV -os. rozvoj: sebepoznání a sebepojetí; 

seberegulace a sebeorganizace; kreativita 

 -soc. rozvoj: poznávání lidí; komunikace 

 

MDV-kritické čtení a poznávání mediálních 

sdělení 

 

ČJ-mluvní cvičení, cizí jazyky-konverzace 

VV 

 

OSV-os. rozvoj: sebepoznání a sebepojetí; 

seberegulace a sebeorganizace  

-soc. rozvoj: poznávání lidí 

-mor. rozvoj: hodnoty, postoje, praktická etika 

 

Př-biologie člověka, Ov-člověk a společnost, 

Vv-spektrum barev 

 

OSV-os. rozvoj: sebepoznání a sebepojetí; 

seberegulace a sebeorganizace; kreativita 

-soc. rozvoj: mezilidské vztahy; poznávání lidí 

-mor. rozvoj: hodnoty, postoje, praktická 

etika; 

-řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

MKV-lidské vztahy 

         -kulturní diference 

-HV 

Ov-člověk a společnost, cizí jazyky-

konverzace, ČJ-mluvní cvičení 
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Společenská výchova pro 9.ročník ZŠ tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-aplikuje zásady správné životosprávy 

-vytvoří schéma svého denního režimu 

-vysvětlí pojem stres a popíše, jak se mu 

bránit 

-rozliší prospěšnost jednotlivých druhů 

potravin pro lidský organismus 

 

 

 

 

ovládá pravidla první pomoci 

-stanoví obsah evakuačního zavazadla 

-určí použití individuálních prostředků 

chemické ochrany 

-rozliší varovné signály všeobecné výstrahy 

-v případě kritické situace aplikuje znalost 

čísel tísňového volání 

-zdůvodní nebezpečí terorismu 

Zdravý životní styl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk v mimořádných situacích 

OSV-os. rozvoj: psychohygiena; seberegulace 

a  sebeorganizace; rozvoj schopností 

poznávání 

-mor. rozvoj: řešení problémů a rozhodovací  

dovednosti 

 

Př-biologie člověka, Tv-zdravotní tělesná 

výchova, M-druhá mocnina 

 

 

OSV-soc. rozvoj: kooperace a kompetice; 

komunikace 

-mor. rozvoj: řešení problémů a rozhodovací 

situace; 

 hodnoty, postoje, praktická etika 

 

ENV-základní podmínky života 

 

MDV-kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

 

Př-první pomoc, Ch-bojové chemické látky, 

Ov-člověk a společnost 
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15. Člověk a zdraví 
 

Tělesná výchova 
 

               Předmět tělesná výchova je především zaměřen na rozvoj pohybových dovedností a 

kultivaci pohybu, poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. S tím souvisí i 

rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví, reakce na tyto 

problémy a předcházení jim, popřípadě nalezení optimálního řešení k odstranění. Tělesná 

výchova se také snaží odbourávat jednostrannou zátěž kompenzačním cvičením a regenerací. 

Tělesná výchova rozvíjí klíčové kompetence (k řešení problémů, komunikativní, sociální, 

občanské).  

 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to, 

 

• aby si žáci upevnili důležité poznatky z náplně učiva tělesné výchovy ( pravidla, 

správná technika disciplin, vhodné cvičení pro rozvoj síly a na druhou stranu i 

kompenzační cvičení) 

 

• aby žáci vnímali nejrůznější problémové situace a plánovali způsob řešení problému, 

vyhledávali informace vhodné k řešení problémů, uvědomovali si zodpovědnost svých 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotili a byli schopni obhájit svá rozhodnutí 

 

• aby žáci komunikovali na odpovídající úrovni, účinně se zapojovali do diskuze, 

osvojili si kultivovaný projev, respektovali názor ostatních 

 

• aby si žáci co nejvíce osvojili základní pravidla bezpečnosti při tělesné výchově 

 

• aby si žáci vyzkoušeli jak individuální, tak i kolektivní sport, poznali rozdíl 

v osobnosti sportovců. Aby se naučili komunikaci a řešení nahodilých situací a 

respektovali názor ostatních. Vedeme žáky k samostatnosti a s tím souvisí i jejich 

zodpovědnost za své jednání. 

 

• Aby se samostatně rozhodovali a byli zodpovědní za své jednání 

 

• aby si žáci vyzkoušeli co nejvíce sportovních odvětví a našli jejich uplatnění ve svém 

volném čase (atletika, fotbal, košíková, kondiční posilování, florbal, hokejbal, 

nohejbal, volejbal, cyklistika, atd.) Jsou vedeni efektivně při organizaci vlastní práce, 

využívají znalosti a dovednosti v běžné praxi. 

 

 

  

                Výuka tělesné výchovy navazuje na získané pohybové schopnosti a dovednosti, 

které žáci získávali od narození, a my se snažíme je ještě více prohlubovat a rozšiřovat, 

zdokonalovat žákův pohybový projev. Tělesnou výchovu vyučujeme jako samostatný 

předmět v každém ročníku s dvouhodinovou dotací a v některých ročnících ji dále nabízíme 

jako volitelný předmět. Výuka probíhá pod širým nebem za příznivého počasí na krásném 

školním hřišti, které je chloubou naší školy.Umožňuje nám provozování veškerých sportů a 

jejich disciplín. Za nepříznivého počasí výuka probíhá v tělocvičnách naší školy a to jak ve 
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velké tělocvičně, tak v gymnastickém sále. Součástí výuky je lyžařský kurz a jiné sportovní 

akce, které realizujeme dle zájmu žáků. 

                K rozvoji osobnosti žáka přispívá zařazení průřezových témat. K tomu je vedeme 

takovými metodami práce, kde si žáci všechny tyto skutečnosti plně uvědomují – angažovaný 

přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování (VDC), obecné řešení 

problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti poznávaní, sebepoznávaní, poznávání 

lidí a jednání ve specifických rolích a situacích (OSV), schopnost zapojovat se do diskuze, 

lidské vztahy (MKV), vysoké oceňování zdraví a chápaní vlivu prostředí na vlastní zdraví i 

zdraví ostatních lidí (EV), interpretace vztahů mediálních sdělení a reality, práce 

v realizačním týmu (MV). 

        

 

              Kritéria školních výstupů jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva tělesné 

výchovy a sestaveny podle výstupů RVP ZV tak, aby je žák podle svých schopností a 

dovedností mohl naplnit během docházky do naší základní školy.  
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Tělesná výchova pro 6.-7.ročník ZŠ-tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

uplatní zásady vhodného a bezpečného 

chování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě 

-předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 

jim svou činnost 

 

-aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

-zařadí pravidelně pohybové činnosti 

-využije kompenzační a relaxační techniky 

-posílí svalový aparát celého těla 

-předchází a koriguje jednostranné zatížení 

-rozcvičí se, provede strečink před a po 

ukončení hodiny 

-uvolní nejzatíženější partie těla 

-dbá o správné držení těla, zvyšování kloubní 

pohyblivosti 

-provede dechová cvičení 

 

-zvládne v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži 

-zná a uplatní pravidla vybíjené, košíkové, 

odbíjené,kopané a florbalu 

-při košíkové dodržuje správný postoj při 

přihrávkách,dribluje pravou i levou rukou, 

dribluje se slalomem,uplatní dvojtakt při 

střelbě na koš,obranný pohyb,kroužení míčem 

okolo těla,prohazování 

-při odbíjené přihraje vrchem a odbíjí spodem 

Bezpečnost při sportu 

Zásady bezpečného používání konkrétních 

sportovních potřeb a nářadí 

Zásady bezpečného chování na školních i 

mimoškolních sportovních akcích 

 

Rozcvičení, strečink, uvolnění, posilování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní a pohybové hry 

Vybíjená 

Košíková 

Odbíjená 

fotbal 

Doplňkové sportovní hry- 

Sálová kopaná,florbal,futsal 

 

Př-člověk a zdraví,první pomoc 

OSV-sebepoznání, 

seberegulace,psychohygiena 

 

 

 

Př-anatomie těla 

F-síla, skládání sil 

ČZ-péče o zdraví 

HV-rytmická a dechová cvičení 

PČ-dodržování správného držení těla při 

pracovních činnostech 

OSV-sebepoznání, sebepojetí 

 

 

 

 

 

OSV-kreativita,komunikace,taktika, 

pohotovost,kooperace 

VDO-rozhodování 

MV-práce v týmu 
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Tělesná výchova pro 6.-7.ročník ZŠ-tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-ovládá lifting, skipping, zakopávání, 

předkopávání, odpichy, oštěpařský krok, cval 

stranou 

-uběhne ve stanoveném limitu 60m, 

100m,400m, 1000m, 1500m 

-při běhu startuje ze stoje, sedu, lehu 

-hodí granátem a kriketovým míčkem na cíl i 

do dálky 

-nacvičí skok do dálky a skok do výšky-

flopem 

 

-provede kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou se 

záchranou, přemet stranou se záchranou 

-přeskočí kozu v základní výšce 

-zvládá kotoul plavmo z trampolíny přes 

lavičku nebo nízkou švédskou bednu do 

duchen 

-vyskočí na švédskou bednu z trampolíny 

-ovládá základní cviky na kruzích 

-při cvičení na hrazdě umí vzpor na rukách, 

vzpor na rukách přešvihem únožmo(pravou, 

levou), výmyk, podmet 

-zvládne šplh na laně a tyči 

-cvičí s míčem, švihadlem a tyčí –dívky 

 

 

-cvičí s hudbou a rytmickým doprovodem 

-ovládá pohyb těla podle daného rytmu 

 

Atletika 

Atletická abeceda 

Běh 

Hod 

Skok 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika 

Kotoul, stoj na rukou, přemet stranou 

Přeskok kozy 

Lavičky, švédská bedna, akrobacie 

Kruhy, hrazda 

Šplh 

Moderní gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 

Estetické a kondiční formy cvičení 

Základy rytmické gymnastiky 

 

 F-síla, rychlost, dráha, čas 

ČZ-péče o zdraví, stavba lidského těla 

OSV-sebepoznání 

VDO-rozhodování, cílevědomost 

ENV-oceňování zdraví 

 

 

 

 

 

 

F-těžiště, rovnováha, síla 

HV-rytmus 

PČ-správné držení těla 

VDO-rozhodování 

OSV-seberegulave, kreativita, řešení 

problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV-estetické cítění 

HV-rytmus 

OSV-kreativita, komunikace 

MV-práce v týmu 
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Tělesná výchova pro 6.-7.ročník ZŠ-tabulka 3 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

 -užívá osvojené názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka,čtenáře, 

uživatele internetu 

-naplní ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky-čestné soupeření,pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochrana přírody při sportu 

-dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a dodržuje je 

-rozliší a uplatní práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

-sleduje, změří, zaeviduje, zjistí a vyhodnotí 

určené prvky pohybové činnosti 

-zpracuje naměřená data do tabulky, 

výsledkové listiny 

-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody, soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace v TV 

Tělocvičné názvosloví 

Týmová hra 

Zjišťování a zpracování dat 

M-statistická šetření, práce s tabulkami, 

převody jednotek 

In-vyhledávání informací na internetu 

OSV-řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, komunkikace, kooperace 

VDO-principy demokracie 

VEG-Objevujeme Evropu a svět 

MV-lidské vztahy.princip solidarity 

MV-vnímání mediálních sdělení a 

reality,tvorba mediálních sdělení 
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Tělesná výchova pro 8.- 9.ročník ZŠ-tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-uplatní zásady vhodného a bezpečného 

chování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě 

-předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 

jim svou činnost 

-odmítá drogy, jiné škodliviny(anabolika) 

 

 

-aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

-zařadí pravidelně pohybové činnosti 

-využije kompenzační a relaxační techniky 

-posiluje svalový aparát celého těla 

-předchází a koriguje jednostranné zatížení 

-rozcvičí se, provede strečink před a po 

ukončení hodiny 

-uvolní nejzatíženější partie těla 

-dbá o správné držení těla, zvyšování kloubní 

pohyblivosti 

-provede dechová cvičení 

-zlepší svou tělesnou zdatnost 

 

-zvládne v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži 

-zná a uplatní pravidla vybíjené, košíkové, 

odbíjené,minikopané, házené, florbalu 

-při košíkové zvládne postupný útok, rychlý 

protiútok,poziční střelbu,střelbu na koš 

z dálky,obranu osobní a zónovou                      

-při odbíjené přihraje vrchem a odbíjí spodem 

Bezpečnost při sportu 

Zásady bezpečného používání konkrétních 

sportovních potřeb a nářadí 

Zásady bezpečného chování na školních i 

mimoškolních sportovních akcích 

Drogy a jiné škodliviny 

 

Rozcvičení, strečink, uvolnění, posilování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní a pohybové hry 

Vybíjená 

Košíková 

Odbíjená 

Fotbal 

Doplňkové sportovní hry-házená, minikopaná, 

florbal, futsal 

 

 

Př-člověk a zdraví,první pomoc 

OSV-sebepoznání, 

seberegulace,psychohygiena 

 

 

 

 

Př-anatomie těla 

F-síla, skládání sil 

ČZ-péče o zdraví 

HV-rytmická a dechová cvičení 

PČ-dodržování správného držení těla při 

pracovních činnostech 

OSV-sebepoznání, sebepojetí 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-kreativita,komunikace,taktika, 

pohotovost,kooperace 

VDO-rozhodování 

MV-práce v týmu 
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Tělesná výchova pro 8.-9.ročník ZŠ-tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-přes síť, podá vrchem i spodem, blokuje, 

útočí po přihrávce, přijme podání, rozehraje 

míč přes nahrávače 

-při doplňkových sportovních hrách útočí, 

brání,uplatní základní taktiku 

 

-ovládá lifting, skipping, zakopávání, 

předkopávání, odpichy, oštěpařský krok, cval 

stranou 

-uběhne ve stanoveném limitu 60m, 

100m,400m,800m a1500m 

-při běhu startuje ze stoje, sedu, lehu 

-zvládá hod granátem a kriketovým míčkem 

na cíl i do dálky 

-nacvičí skok do dálky,skok do dálky z místa, 

skok do výšky-flopem 

-vytrvalostní běh 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

Atletická abeceda 

Běh 

Hod 

Skok 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-síla, rychlost, dráha, čas 

ČZ-péče o zdraví, stavba lidského těla 

OSV-sebepoznání 

VDO-rozhodování, cílevědomost 

ENV-oceňování zdraví 
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Tělesná výchova pro 8.-9.ročník ZŠ-tabulka 3 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-provede kotoul vpřed a vzad vícekrát za 

sebou, stoj na rukou se záchranou, přemet 

stranou se záchranou na obě strany 

-přeskočí kozu ve zvýšené výšce,vyšší 

švédskou bednu 

-zvládne kotoul plavmo z trampolíny přes 

lavičku nebo nízkou švédskou bednu do 

duchen 

-na kruzích provede sešin vpřed a vzad, stojku 

-při cvičení na hrazdě umí vzpor na rukách, 

kotoul vpřed, vzpor na rukách přešvihem 

únožmo(pravou, levou),kotoul vpřed a 

následně vzad, výmyk 

-zvládne šplh na laně a tyči 

-cvičí s míčem, švihadlem a tyčí –dívky 

 

 

-cvičí s hudbou a rytmickým doprovodem 

-ovládá pohyb těla podle daného rytmu 

-předvede krátkou aerobní sestavu s hudbou 

-zatančí základní kroky valčíku a polky  

 

 

 

Gymnastika 

Kotoul, stoj na rukou, přemet stranou 

Přeskok kozy 

Lavičky, švédská bedna, akrobacie 

Kruhy, hrazda 

Šplh 

Moderní gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetické a kondiční formy cvičení(zejména 

dívky) 

Základy rytmické gymnastiky 

Aerobic 

Společenské tance 

 

F-těžiště, rovnováha, síla 

HV-rytmus 

PČ-správné držení těla 

VDO-rozhodování 

OSV-seberegulave, kreativita, řešení 

problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV-estetické cítění 

HV-rytmus 

OSV-kreativita, komunikace 

MV-práce v týmu 
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Tělesná výchova pro 8.-9.ročník ZŠ-tabulka 4 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-užívá osvojené názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka,čtenáře, 

uživatele internetu 

-naplní ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky-čestné soupeření,pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochrana přírody při sportu 

-dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a dodržuje je 

-rozliší a uplatní práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

-sleduje, změří, zaeviduje, zjistí a vyhodnotí 

určené prvky pohybové činnosti 

-zpracuje naměřená data do tabulky, 

výsledkové listiny 

-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody, soutěže 

-přebírá roli rozhodčího 

 

Komunikace v TV 

Tělocvičné názvosloví 

Týmová hra 

Zjišťování a zpracování dat 

F-měření délky, času,výpočet rychlosti 

M-statistická šetření, práce s tabulkami, 

převody jednotek 

In-vyhledávání informací na internetu 

OSV-řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, komunkikace, kooperace 

VDO-principy demokracie 

VEG-Objevujeme Evropu a svět 

MV-lidské vztahy.princip solidarity 

MV-vnímání mediálních sdělení a 

reality,tvorba mediálních sdělení 
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Výchova ke zdraví 
 

patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Přináší základní poznání o člověku v souvislosti 

s preventivní ochranou jeho zdraví a být za ně odpovědný. Žáci zde upevňují hygienické, 

stravovací, pracovní i jiné zdravotní návyky. Učí se předcházet úrazům a čelit vlastnímu 

ohrožení. 

Na naší škole je začleněna do 8.ročníku jednou hodinou týdně a úzce navazuje na znalosti z  

1. stupně, ekologického přírodopisu  2. stupně, pracovních činností a Tělesné výchovy, 

zvláště posilování, pohybové a soutěživé hry 

Je úzce propojena s průřezovým tématem  Osobnostní a sociální výchova. 

 

Vzdělávání směřuje k utváření klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

- pochopení zdraví jako vyváženého vztahu tělesné, duševní a sociální hodnoty 

- poznávání člověka jako biologického jedince odpovědného za své rozhodování 

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu 

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace  prospěšných 

činností ve škole i obci 
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Výchova ke zdraví pro 8.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-respektuje pravidla soužití  

-přispívá k dobrým mezili. vztahům 

-vysvětlí role členů komunity 

 

-projevuje odpovědný vztah k sobě, dospívání 

-optimálně reaguje na fyziolog. změny 

v dospívání 

-kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

 

-vyjádří vlastní názor k problematice zdraví 

-posoudí různé způsoby chování lidí ke svému 

zdraví 

-seznámí se s častými chorobami a úrazy 

 

-samostatně využívá relaxační techniky 

k regeneraci organismu, překonávání únavy a 

stresu 

-vyhodnotí možný manipulační vliv 

vrstevníků, sekt a medií 

 

-zná vliv prevence proti nemocem 

seznámí se s programy podpory zdraví 

 

-respektuje sebe sama i druhé 

-přijímá názory druhých , dovede naslouchat a 

vyvozovat adekvátní závěry 

 

 

 

 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 

 

 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

 

 

 

 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

 

 

 

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

 

 

 

 

 

Hodnota a podpora zdraví 

 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

OSV – pravidla soužití mezi lidmi, Čj – řízený 

rozhovor, referát 

 

 

Př – vývoj jedince , dospívání, 

Ov – chování  čl. ve společnosti, asertivita 

 

 

 

OSV – morální rozvoj, Př – l. pomoc, 

choroby, Ov – vlastní zodpovědnost za zdraví 

své i druhých 

Tv – význam pohybu pro zdraví 

 

OSV – osobnostní rozvoj – sebepoznání, 

psychohygiena a relaxace 

Ov – sekty 

MEDV – kritické vnímání mediálních sdělení  

Tv – sport = regenerace organismu 

 

Př – viry, bakterie, cizopasníci 

OSV – komunikace, řešení problémů 

Tv – rekreační aktivity, společenské sporty 

OSV – sociální rozvoj –mezilidské vztahy 

 

OSV – morální rozvoj - etika  
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16. Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 
 

               Předmět pracovní činnosti je především zaměřen na rozvoj pracovních dovedností,  

rozvoj jemné motoriky, technického myšlení a vztahu k práci. Pracovní činnosti se pro širší 

zaměření ještě dělí na jednotlivé obory (technické činnosti, pěstitelské práce, domácí nauky). 

Pracovní činnosti především propojují žákovy teoretické znalosti s praxí a ukážou velkou 

škálu možných povolání.  Tento vyučovací předmět rozvíjí klíčové kompetence (k řešení 

problémů, komunikativní, sociální, občanské, pracovní, k učení).  

 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to, 

 

• aby žáci poznávali smysl učení a cíl učení, s tím souvisí pozitivní vztah k učení 

prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky a jsou schopni posoudit vlastní 

pokrok, kriticky zhodnotit výsledek své práce a diskutovat o něm 

 

 

• aby žáci promýšlely pracovní postupy praktických cvičení, při jejich řešení si 

uvědomovali, že  při práci se budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno 

správné řešení a získané poznatky aplikovali v praxi 

 

 

• aby žáci získali správný technologický postupu při práci, při komunikaci používali  

      správné technické názvosloví a využívali informační zdroje k získávání nových       

poznatků 

 

 

• aby  žáci pracovali ve skupinkách a spolupracovali při řešení problémů, přispívali 

k diskusi a respektovali názory jiných a učili se věcně argumentovat 

 

• aby žáci respektovali pravidla při práci, dokázali přivolat pomoc při zranění, chápali 

základní ekologické souvislosti, chránili a oceňovali naše kulturní tradice a historické 

dědictví 

 

               Výuka pracovních činností navazuje na schopnosti a dovednosti, které žáci 

získali již na prvním stupni v předmětu pracovní výchova, a na druhém stupni ZŠ je více 

prohlubují a rozšiřují. Pracovní činnosti  vyučujeme jako samostatný předmět v každém 

ročníku s hodinovou  dotací a v některých ročnících ji dále nabízíme jako volitelný 

předmět. 

 Žáci se dělí na chlapce a dívky.Výuka probíhá v dílnách, cvičné kuchyni, školním pozemku a 

ve skleníku. 

Je koncipována jednou hodinou týdně od 6. do 8. ročníku jako povinný předmět vzdělávací 

oblasti Člověk a svět práce. Převážná část výuky probíhá v okrasné zahradě školy, kde jsou 

soustředěny hlavní pěstitelské okruhy výuky: péče o skalničky  a suchomilné rostliny, 

letničky, dvouletky a trvalky, okrasné keře a stromy. V zahradě se též pamatovalo na drobné 

ovoce, běžné aromatické a léčivé byliny  tak, aby starost o zahradu přispěla k utváření a 

vnímání moderního trendu  zahrady kolem rodinných domků. 
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Nezbytnou součástí prací v jarních měsících je výsev a výsadba nových rostlin. K tomu slouží 

školní skleník v blízkosti zahrady.  

V předvánočním čase se dívky v učebně seznámí se základy aranžování a jednoduché  vazby 

s použitím usušených  květin  vypěstovaných v okrasné zahradě. 

Zimní měsíce jsou věnovány  přípravě pokrmů , chodu domácnosti, hospodaření  a 

financování potravin ve školní cvičné kuchyňce  s ohledem na věk  žákyň.  

 

 

               Osobnost žáka rozvíjíme takovými metodami práce, kde si žáci uvědomují –zásady 

slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení problému samostatně i v závislosti na 

pracovním týmu.Učí se společně komunikovat, podporovat aktivitu (VDC), orientovat se 

v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti, dobré vztahy k sobě samému, k dalším lidem 

a dalším složkám životního prostředí (OSV), schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy 

(MKV), pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické 

problematice, získané poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, provádět 

konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního prostředí, péče o zeleň, třídění odpadu, 

zlepšování okolního prostředí (EV), schopnost vyhodnotit a zpracovat podněty, které 

přicházejí z medii, tisku, televize a internetu (MV). 

        

 

              Kritéria školních výstupů jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva pracovní 

činnosti a sestaveny podle výstupů RVP ZV tak, aby je žák podle svých schopností a 

dovedností mohl naplnit během docházky do naší základní školy. 
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Pracovní činnosti  dívky pro 6.-7.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-poskytne  l. pomoc při drobném poranění a 

zasažení elektrickým proudem 

 

 

-vyjmenuje pěstování vybraných okrasných 

bylin a dřevin 

-aranžuje jednoduchá aranžmá 

-jmenuje základy jednoduché vazby k různým 

příležitostem 

- uvede zásady péče o skalničky 

-popíše funkci trávníku v moderní zahradě 

 

 

-jmenuje rostliny prospěšné pro člověka 

-správně je  usuší 

-odliší jedovaté rostliny od ostatních 

-použíje vhodné pracovní pomůcky, jmenuje 

zásady údržby 

-dodržuje technolog. kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti  práce 

 

-pracuje s jednoduchými operacemi platebního 

styku (rozpočet, příjmy, výdaje) 

-orientuje se v návodech k obsluze spotřebičů 

-použije vhodné prostředky  

-dodržuje základní hygienická  a bezpečnostní 

pravidla 

 

Ochrana zdraví při práci 

 

 

 

Okrasné  rostliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčivé rostliny a koření 

 

 

 

 

 

 

 

Finance a provoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis – 1.pomoc 

 

 

 

Př, osobnostní a soc. výchova – 

kooperace,seberegulace, psychohygiena 

enviromentální výchova – ekosystémy, vztah 

člověka k prostředí, základní podmínky 

života, lidské aktivity 

 

 

 

 

Př – rostliny pěstované, jedovaté, hygiena, 

první pomoc při drobném poranění, OSV – 

organizace, skupinová práce, technolog. kázeň 

ENV – ŽP, využití znalostí v praktickém 

životě 

 

 

 

M - , Př, F, výchova ke zdraví, OSV – 

osobnostní rozvoj – psychohygiena 
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Pracovní činnosti  dívky pro 6.-7.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-používá základní kuchyňský inventář 

-připraví pokrmy podle daných postupů 

-dodržuje principy stolování a obsluhy u stolu 

-dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce 

-prakticky uvede  zásady zdravé výživy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů F – spotřebiče, energie, bezpečnost práce, 

Př – 1.pomoc, hygiena, ENV – zdravá výživa, 

zdravý životní styl 
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Pracovní činnosti chlapci pro 6.-7.ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-dodržuje zásady bezpečnosti, hygieny a 

ochrany při práci s nástroji a nářadím 

-poskytne první pomoc při úrazu 

 

 

 

-rozliší materiály 

-provede jednoduché práce se dřevem, kovem, 

plastem 

-dodržuje technologickou kázeň 

-řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálu, nástrojů a nářadí 

-zorganizuje a naplánuje svoji činnost 

 

-připraví vlastní jednoduchý náčrt modelu 

-sestaví model podle návodu, náčrtu, plánu 

-využije technickou dokumentaci 

-provede montáž, demontáž a údržbu 

jednoduchých předmětů a zařízení 

Bezpečnost práce 

Bezpečnostní předpisy a postupy 

Zásady první pomoci 

 

 

 

Materiály, nástroje, nářadí 

Vlastnosti materiálů 

Způsoby opracování materiálů 

Znalost nářadí a nástrojů 

Organizace práce 

 

 

 

Práce s technickými výkresy a modely 

Technické výkresy, náčrty, informace, 

dokumentace 

Modely 

Př-první pomoc, anatomie člověka 

F-elektrický proud 

Ch-škodlivé látky 

OSV-řešení problémů, hodnoty 

VDO-rozhodování 

 

F-látka a těleso 

M-měření vzdáleností, převody jednotek 

OSV-kooperace, kreativita, řešení problémů 

VDO-rozhodování 

 

 

 

 

VV-náčrty,modelování 

In-vyhledávání informací 

M-měření 

OSV-kreativita, řešení problémů 

VDO-rozhodování 

ENV-vztah člověka a prostředí 

MDV-práce v týmu 
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Svět práce 
 

patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Předmět  se zaměřuje na praktické domácí 

dovednosti a návyky a doplňuje se o důležitou složku pro uplatnění v dalším životě a ve 

společnosti.  

Na naší škole je začleněn jako povinný předmět do 8. ročníku jednou hodinou týdně. V 

pololetí dochází ke střídání skupin chlapců a děvčat.  

 

Vzdělávání směřuje k utváření těchto klíčových kompetencí: 

- k pozitivnímu vztahu k práci 

- k hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí  

- k chápání práce  jako příležitosti k seberealizaci 

- k rozvíjení podnikatelského myšlení 

- k orientaci v různých oborech, formách fyzické a duševní práce 

- k osvojení dovedností pro vlastní uplatnění a profesní orientaci 

 

 

Z průřezových témat je předmět zaměřen především na osobnostně sociální výchovu. 

Žák se učí poznávat sám sebe, odhadovat i kriticky hodnotit své schopnosti a 

dovednosti, pracovat v týmu, tolerovat názory druhého, věcně argumentovat. 

Poznává práci druhých – prostřednictvím exkurzí, seznamuje se s problematikou 

zaměstnání – besedy s představiteli města, se zástupci Úřadu práce.  

Pracuje s tiskem, vyhodnocuje a zpracovává informace (MV). 
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Svět práce pro 8.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- žák se orientuje v prac. činnostech 

vybraných profesí 

- uvede kvalif., zdravotní a osobnostní 

požadavky na profese 

 

 

- odhadne své možnosti na trhu práce 

- umí se orientovat v nabídkách a posoudí své 

možnosti 

 

- seznámí se s učebními a studijními obory 

- využívá informace a poradenské služby 

- zná pravidla přijímacího řízení 

 

 -podle předpisu napíše profesní životopis 

- seznámí se s prac. příležitostmi regionu 

navštíví některý závod v obci 

 

- prokáže v modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby na trhu práce 

- uvede nejčastější formy podnikání 

Trh práce 

 

 

 

 

 

Volba profesní orientace 

 

 

 

Možnosti vzdělávání 

 

 

 

Zaměstnání 

 

 

 

Podnikání 

vých. ke zdraví – vztahy mezi lidmi 

vých. k občanství – člověk ve společnosti 

D – rozdělený a Intel.svět 

OSV – sebepoznání, poznávání lidí, mezili. 

Vztahy 

 

výchova ke zdraví – osobnostní a sociální 

rozvoj 

OSV – komunikace, rozvíjení osobnosti 

 

OSV – osobnostní rozvoj 

Informační a kom. technologie – vyhledávání 

informací, zpracování a využití informací 

 

Z – místní region 

OSV – morální rozvoj 

 

 

Z – regiony v ČR 

OSV – morální rozvoj 
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Svět práce pro 8.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- charakterizuje jednoduché pracovní postupy 

při základních činnostech v domácnosti a              

- vysvětlí návody k obsluze běžných domácích 

spotřebičů 

 

-popíše základní hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy a poskytne první pomoc 

při úrazu 

 

 

 

-vyjmenuje pomůcky, nástroje, nářadí a 

zařízení včetně údržby 

 

 

- provádí jednoduché operace platebního styku 

a domácího účetnictví 

 

 

- popíše  pracovní činnosti vybraných profesí 

 

 

-odhadne  své možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

 

- vytvoří jednoduchou prezentaci své osoby 

při vstupu na trh práce 

 

 

 

Domácnost 

 

 

 

 

Ekologie a bezpečnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 

 

 

 

Profese 

 

 

Trh práce 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova - lidské aktivity a 

problém životního prostředí 

F – elektrické přístroje 

Př. -  1.pomoc 

 

 

 

 

 

 

M – početní operace s desetinnými čísly 

 

 

 

Ov - profese 

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní 

rozvoj – sebepoznání, sebepojetí, komunikace 
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Úvod do techniky administrativy (ÚTA) 
 

 V předmětu  Úvod do techniky administrativy si žáci osvojují na základě 

praktických činností na počítači znalosti z vytváření písemných dokumentů ve 

strojové podobě a znalosti a dovednosti napomáhající k úpravě písemností 

zpracovaných textovými editory. Současně se seznamují se  základy obchodní 

korespondence a  shromažďováním a tříděním informací. Pravidelným cvičením 

desetiprstové metody zvyšují žáci rychlost; znalostmi textového a grafického editoru, 

tabulkového procesoru, Internetu a  elektronické pošty přesnost a kvalitu 

vytvářených dokumentů. Přípravou smysluplných dokumentů, jejich tvorbou a 

následnou prezentací v kolektivu se mohou jednotlivé klíčové kompetence utvářet v 

souladu s rozvojem s přirozenými schopnostmi a zájmy žáků. 

 

 

Ve výuce se zaměřujeme především na to, 

 

◼ aby se žáci naučili efektivně využívat PC a získali potřebné dovednosti k 

využívání rozsáhlých možností v zaznamenávání, uchovávání a  předávání 

informací;  

 

◼ aby si žáci osvojili důležité poznatky při práci s příslušnými programy, 

naučili se ovládat zařízení, která umožňují komunikaci s počítačem a 

pochopili význam operačních systémů – vstupy, výstupy dat, reakce na 

chybové stavy programů a mylné požadavky uživatelů, tak aby tyto chyby 

nezpůsobily destrukci systému nebo poškození dat; 

 

◼ aby žáci měli co nejvíce příležitostí rozvíjet  logické uvažování a myšlení při 

práci v tabulkovém procesoru Excel a při práci v jednoduchém programování 

(průměr řady čísel, ukázka hotového programu, změny hotového programu); 

 

◼ aby si žáci osvojili základní pravidla bezpečné práce s počítačem, tak aby při 

práci šetřili jak počítač (zapínání, vypínání počítače, vhodné prostředí k jeho 

umístění), tak především sebe od negativních vlivů dlouhodobého pobytu u 

počítače (správné sezení, výška předlohy k opisování textu, vzdálenost očí od 

obrazovky, délka pracovní doby u počítače, osvětlení); 

 

◼ aby žáci při opisování textů měli možnost získávat nové zajímavé poznatky z 

více oborů, které budou sami vyhodnocovat, třídit a zaznamenávat, výstupem 

jsou samostatně vytvářené závěrečné práce, o kterých jsou schopni v 

kolektivu diskutovat; 

 

◼ aby žáci měli možnost porovnávat  růst  výkonu v psaní  pravidelným 

měřením a zaznamenáváním rychlosti a přesnosti zpracovávaných 

dokumentů, aby byli ke zvyšování svých výkonů správně motivováni, a  

získávali tak užitečné pracovní návyky jako je soustředění a manuální 

zručnost; 

 

◼ aby žáci měli možnost prakticky využít své zkušenosti, např. psaním  a 

grafickou úpravou školního časopisu, zpracováváním tabulek do soutěžních 

kvízů, psaním obálek při vedení korespondence ap. 
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Výuka předmětu Úvod do techniky administrativy probíhá na naší škole v devátém 

ročníku ( jedna hodina týdně), navazuje na znalosti a dovednosti, které získali žáci v 

předmětu Informatika v pátém a šestém ročníku, příp.ve volitelném předmětu v osmé 

třídě. Výuka probíhá v  počítačové učebně.  Aby byl každému ze žáků k dispozici 

počítač a dostatečný individuální přístup vyučujícího, dělíme žáky do menších 

skupin. V době zpracovávání samostatných prací, procvičování nového učiva a 

domácích úkolů mohou žáci, především ti, kteří nemají doma vlastní počítač, 

využívat počítače s připojením na internet  ve studovně  i mimo výuku.  

 

Informatika a zpracování dokumentů na počítači prolíná v dnešní době všemi 

předměty, což je jedním z největších kladů při využívání mezipředmětových vztahů a 

průřezových témat. 

V předmětu ÚTA jsou žáci vedeni ke kritickému čtení a vnímání mediálních  sdělení, 

orientují se ve vyhledávačích, ověřují věrohodnost informací, učí se formulování 

dotazů, pravidlům mediální komunikaci, rozvíjí komunikační schopnost zvláště při 

stylizaci psaného textu  (MVD). 

Postupným osvojováním pracovních postupů a návyků dochází k formování volních 

vlastností jako jsou důslednost, vytrvalost, vynalézavost, přesnost a ochota pomáhat 

slabším, které vedou  k výchově demokratického občana (VDO). 

Vědomým využíváním různých zdrojů informací z domova i ze světa, prací s nimi, 

jejich tříděním a posuzováním jejich závažnosti jsou žáci vedeni k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech (VEG). 

Zpracováváním témat o ochraně přírody a životního prostředí, vyhledáváním 

informací o ekologických problémech na místní, regionální i mezinárodní úrovni je 

přínosem průřezového tématu  environmentální výchova (ENV). 

Kooperací a týmovou prací na společném tématu, poznáváním  sebe i  názorů 

druhých a asertivním jednáním při diskusích nad různými tématy zpracovávaných 

dokumentů jsou žáci vedeni k rozvoji osobnosti (OSV).  

 

 

Očekávané výstupy jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva v Úvodu do 

techniky administrativy tak, aby žák zvládl práci s textovými a grafickými editory, 

tabulkovými editory a uplatňoval prakticky základní estetická a typografická 

pravidla při tvorbě dokumentů a  při úřední korespondenci. 
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Úvod do techniky administrativy pro 9. ročník ZŠ 
Školní výstup - žák Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

 

- respektuje pravidla bezpečné práce 

s hardwarem i softwarem, postupuje 

poučeně při jejich poruše 

 

- pracuje s textem v různých textových 

editorech, umí je upravit; 

-  zvyšuje rychlost a přesnost psaní, 

pravidelným měřením  zaznamenává 

vlastní růst výkonnosti 

- upravuje  textové dokumenty 

v grafické podobě, vytváří složitější 

obrázky 

 

- k řešení problému vyhledává 

informace na internetu, čte je 

s porozuměním, třídí a zpracovává, 

ověřuje jejich věrohodnost a 

porovnává různé zdroje 

- formuluje správný požadavek při 

hledání informací a ovládá 

vyhledávácí atributy 

- komunikuje pomocí internetu,  chatu , 

vytvoří a používá emailovou adresu 

 

 

- vytvoří v Excelu tabulku, vkládá do ní 

data, pracuje se vzorci, filtry a grafy  

 

 

 

Struktura a funkce počítače a běžných 

periferií 

 

 

Textový editor  MS Word, Word Pad – 

opravy, úpravy textu, psaní cizojazyčných 

textů, symboly a značky, horní a dolní 

index, 

jednoduché tabulky, obsahy  a rejstříky 

 

 

 

 

Internet - vyhledávání informací pomocí 

různých zdrojů (Google, Seznam, 

Centrum, Atlas,I-noviny) 

Power Point – prezentační   program, 

tvorba společné prezentace na vybrané 

téma 

E-mail, chat, ICQ – rychlá komunikace, 

obchodní spojení, psaní adres, 

jednoduchých žádostí, ochrana osobních 

údajů 

 

 

Tabulkový kalkulátor – Excel, vytváření 

tabulek a grafů, jednoduché vzorce 

 

Fyzika 

Informatika 

 

 

ČJ – rozvoj slovní zásoby, gramatika 

AJ, NJ – zvláštnosti pravopisu 

CH, M - vzorce 

MDV – kritické čtení a vnímání textu 

VDO – důslednost, přesnost 
Výtvarná výchova 

  

 

 

VEG  - Evropa a svět nás zajímá 

OSV – kooperace a týmová práce, asertivní   

           jednání, pochopení názorů druhých 

ENV, Reg. vých. – Náš rodný kraj, Živ. prostředí 

 

 

ČJ, OV 

MDV – stavba mediálních sdělení 

 

 

 

 

Matematika 

VV 
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17.    Volitelné předměty 

 

Německý jazyk  VP    6. - 9. ročník 

  
          Německý jazyk poskytuje základ pro komunikaci žáků v cizojazyčném prostředí. 

Osvojení cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení možné 

mobility jednotlivců v osobním životě i budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat 

odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích a jejich odlišné kulturní tradice.Zvládnutí 

cizího jazyka usnadňuje vzájemné mezinárodní porozumění a toleranci a vytváří podmínky 

pro spolupráci.  Děti se v průběhu výuky dozví o tradicích, svátcích a zvycích německy 

mluvících zemí. 

 

         Znalosti a dovednosti žáků budeme rozvíjet postupně podle jejich možností a 

schopností.  Hlavním cílem je, aby se děti dokázaly domluvit v základní situaci, mluví-li 

jejich partner pomalu a zřetelně.  

 

        Při výuce se zaměříme především na: 

             -zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace v německém jazykovém 

prostředí 

             - správnou výslovnost, čtení a porozumění jednoduchému textu, pokynům 

             - práci s různě zaměřenými texty 

             - sdělení základních údajů o sobě a svém nejbližším okolí, kladení jednoduchých 

otázek z uvedené oblasti a odpovědi na podobné otázky 

            - reprodukci jednoduchého textu, konverzace 

            - práci se slovníky 

 

       Výuku německého jazyka jako 2. cizího jazyka nabízíme žákům 6. ročníku, kteří ve 

studiu pokračují v následujících ročnících. 

Volitelný předmět Německý jazyk vyučujeme od 6. do 9. ročníku s časovou dotací v 6. 

ročníku jedna hodina týdně, v 7. až 9. ročníku dvě hodiny za týden.. 

       Úspěšnost vzdělávání závisí na výsledcích dosažených v českém jazyce, některé 

gramatické a lexikální jevy srovnáváme s anglickým jazykem. V oblasti reálií navazujeme na 

zeměpis. 

       K výuce používáme kmenové třídy a učebnu informatiky. 

       Do učiva německého jazyka začleňujeme osobnostně sociální výchovu /řešení problémů 

a rozhodování, kooperace/, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

/Evropa a svět, Jsme Evropané/, mediální výchovu /kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení/ a multikulturní výchovu /multikulturalita/. 
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Německý jazyk pro 6.-7.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-správně vyslovuje a čte                                              

-pozdraví, představí  se stručně                                   

-představí jinou osobu, poděkuje, poprosí                          

-pracuje s abecedou 

 

 

 

 

-popíše rozvrh hodin                                         

-jmenuje dny v týdnu                                                

-chápe princip skládání slov                                          

-popíše osoby                                                     

-zformuluje jednoduchou zdvořilou žádost 
 

  

 

německy mluvící země                                               

rodina                                                              

doma 

slovosled věty oznam. a tázací                        

pravidelné sloveso v čísle jednotném                                   

základní číslovky, letopočet                            

ich moechte + infinitiv 

 

 

škola - předměty, pomůcky, dění o přestávce 

člen určitý, neurčitý, kein                                          

pravidelné sloveso v množném čísle                          

vybraná nepravidelná slovesa                                    

množné číslo substantiv                                            

imperativ, vykání 
 

 

 

OSV/kooperace a kompetice/           

VEG/Evropa a svět, Jsme Evropané/                   

MDV/kritické myšlení/ 

ČJ - literární výchova - práce s textem                                              

AJ výslovnost                                                  

Z regiony světa 

 

 

 

OSV/kooperace a kompetice/                   

VEG/Evropa a svět, Jsme Evropané/                   

MDV/kritické myšlení/ 

ČJ - tvarosloví - práce s textem 
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Německý jazyk pro 6.-7.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-určí čas, jmenuje části dne, roční období                   

-udá datum, jmenuje  měsíce                                       

-popíše osoby  a věci                                                   

-řekne kam může jít ve volném čase                           

-zná světové strany                                                      

-sdělí, co jí rád/nerad 

 

 

 

 

 

-srovnává osoby a předměty                                

-popíše stručně  vzhled a zdravotní stav osob    

-vyjádří míru obliby                                          

-zeptá se na cenu a udá cenu                               

-pojmenuje některé hudební nástroje                

-zeptá se  na důvod a skutečnost zdůvodní                   

-požádá o svolení 

 

hobby                                                                          

volný čas                                                                     

prázdniny                                                                    

jídlo 

sloveso müssen, könnnen                                    

vybrané předložky času                                        

řadové číslovky                                                      

preteritum haben/sein 

 

 

 

sport                                                                     

zdraví, lidské tělo                                               

hudba 

stupňování adverbií, adjektiv                                

perfektum pravidelných  a některých       

nepravidelných sloves                                         

sloveso dürfen                                                       

vedlejší věty se spojkou  weil 

 

 
 

 

OSV/kooperace a kompetice/           

VEG/Evropa a svět, Jsme Evropané/                   

MDV/kritické myšlení/ 

ČJ - tvarosloví - práce s textem                                                 

PČ -příprava jídel  

 

 

 

 

 

 

OSV/kooperace a kompetice/           

VEG/Evropa a svět, Jsme Evropané/                   

MDV/kritické myšlení/ 

ČJ -tvarosloví - práce s textem                                         

TV - sporty                                                     

Př - lidské zdraví                                            

HV - hudební styly 
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Německý jazyk pro 8.-9.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-vyjádří  úmysl, přání                                          

-mluví o oblečení                                                  

-popíše vzhled osob                                            

-popíše části a vybavení bytu/domu                    

-pojmenuje pořady v Tv                                    

-vyjádří vztah                                                       

-popíše  části oblečení                                         

-vyjádří vlastní názor 

 

 

-čte jízdní řád                                                        

-umí  koupit jízdenku                                        

-orientuje se na nádraží                                     

-naplánuje cestu                                                    

-orientuje  se ve městě                                          

-zná německé názvy států a jejich obyvatel      

-vyjádří své  mínění                                               

-ptá se na cestu a  popíše cestu                          

-zná názvy obchodů  a budov ve městě              

-napíše pozdrav a dopis z prázdnin  

 

 

 

vzhled lidí                                                        

domov                                                                        

televize                                                               

móda                                                                          

názory a rozmary 

sloveso sollen, wollen                                        

zvratná slovesa                                                

nejvýznamnější vazby slovesa s předložkou 

 

 

cestování                                                                

Berlín, Německo 

vedlejší věty se spojkou  dass, weil                      

genitiv podstatných jmen                                     

preteritum 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV/kooperace a kompetice/           

VEG/Evropa a svět, Jsme Evropané/                   

MDV/kritické myšlení/ 

ČJ - tvarosloví - práce s textem 

 

 

 

 

 

 

OSV/kooperace a kompetice/           

VEG/Evropa a svět, Jsme Evropané/                   

MDV/kritické myšlení/ 

ČJ - tvarosloví - práce s textem                                              

Z - regiony světa  
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Německý jazyk pro 8.-9.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

-mluví o zvířatech a péči o ně                           

-mluví o počasí,  životním prostředí                 

-vyjádří přání, názor                                            

-popíše graf, diagram                                        

-vyjádří názor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-mluví o vynálezech, vyjádří mínění                

-popíše budoucnost                                           

-mluví o počítači, bezpečném chování na 

internetu                                                                 

-udělá, přijme nebo odmítne návrh                   

-mluví o vztahu k médiím                                       

 

 

-vyjádří domněnku, pocit 

 

zvířata                                                                

životní prostředí                                               

výživa, vztahy 

zdrobněliny                                                         

skloňování  přídavných  jmen                             

sloveso werden                                                                                                                        

vedlejší věty se spojkou wenn                             

konjunktiv II., kondicional                                  

infinitiv + zu 

 

 

 

 

 

 

 

technika                                                                

PC,internet                                                               

média 

účelová věta                                                               

budoucí čas                                                      

vztažná vedlejší  věta 

dvoudílné spojky  

                              

přátelství,láska city 

domněnka                                                           

vazba slovesa s  předl.                                       

zájmenná příslovce 

OSV/kooperace a kompetice/           

VEG/Evropa a svět, Jsme Evropané/                   

MDV/kritické myšlení/ 

ČJ - tvarosloví - práce s textem                                              

Z - regiony světa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV/kooperace a kompetice/           

VEG/Evropa a svět, Jsme Evropané/                   

MDV/kritické myšlení/ 

ČJ - tvarosloví - práce s textem                                              

Z - regiony světa  

 

 

OSV/kooperace a kompetice/           

VEG/Evropa a svět, Jsme Evropané/                   

MDV/kritické myšlení/ 

ČJ - tvarosloví - práce s textem                                              

Z - regiony světa 
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Sportovní aktivity a kolektivní sporty 
 

               Předmět sportovní aktivity je především zaměřen na rozvoj pohybových dovedností 

a kultivaci pohybu. Zařazujeme ho jako povinný i volitelný předmět k rozšíření tělesné 

výchovy. Kolektivní sporty kladou velký důraz na rozvoj osobnosti a využití volného času pro 

sport a sportovní hry. Sporty rozvíjí klíčové kompetence (k řešení problémů, komunikativní, 

sociální, občanské). 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to, 

 

• aby si žáci upevnili důležité poznatky z náplně učiva tělesné výchovy ( pravidla, 

správná technika disciplin, vhodné cvičení pro rozvoj síly a na druhou stranu i 

kompenzační cvičení) 

 

• aby žáci vnímali nejrůznější problémové situace a plánovali způsob řešení problému, 

vyhledávali informace vhodné k řešení problémů, uvědomovali si zodpovědnost svých 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotili a byli schopni obhájit svá rozhodnutí 

 

• aby žáci komunikovali na odpovídající úrovni, účinně se zapojovali do diskuze a 

osvojili si kultivovaný projev 

 

• aby si žáci co nejvíce osvojili základní pravidla bezpečnosti při kolektivních sportech 

 

• aby si žáci vyzkoušeli jak individuální, tak i kolektivní sport, poznali rozdíl 

v osobnosti sportovců, aby si osvojili komunikaci a řešení nahodilých situací, 

respektovali názor ostatních, nesli zodpovědnost za své jednání 

 

• aby si žáci vyzkoušeli co nejvíce sportovních odvětví a našli jejich uplatnění ve svém 

volném čase (atletika, fotbal, košíková, kondiční posilování, florbal, hokejbal, 

nohejbal, volejbal, cyklistika, atd.) Jsou vedeni efektivně při organizaci vlastní práce, 

využívají znalosti a dovednosti v běžné praxi. 

 

  

                Výuka sportovních aktivit navazuje na již získané pohybové schopnosti a 

dovednosti. My je ještě více prohlubujeme a rozšiřujeme, zdokonalujeme žákův pohybový 

projev. Kolektivní sporty vyučujeme jako povinný předmět v 6. ročníku, jednu hodinu týdně a 

jako volitelný předmět sportovní aktivity. V  7. 8. 9. ročníku s dvouhodinovou dotací jako 

volitelný předmět. Výuka probíhá v přírodě (přespolní a vytrvalostní běh), na školním hřišti či 

v obou tělocvičnách naší školy. 

 

Žáky vedeme ke kolegiálnímu přístupu k druhým, k zásadám slušnosti, tolerance, 

odpovídajícímu chování (VDC), k obecnému řešení problémů, zvládání rozhodovacích 

situací, k schopnosti sebepoznávaní, poznávání lidí a k jednání ve specifických rolích a 

situacích (OSV), schopnosti zapojovat se do diskuze a uvědomovat si svoji roli v týmu. 

(MKV), k chápaní vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí (EV), interpretace 

vztahů mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu (MV). 

        

 



 271 

  Kritéria školních výstupů jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva tělesné výchovy a 

sestaveny podle výstupů RVP ZV tak, aby je žák podle svých schopností a dovedností mohl 

naplnit během docházky do naší základní školy.  
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Sportovní aktivity pro 6., 7., 8. a 9.ročník ZŠ – tabulka 1 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- vysvětlí význam  přípravy organismu před 

cvičením 

- rozliší vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

 -v tělocvičně předchází možným poraněním a 

úrazům vhodným oblečením a obuví 

 

 

 

 

- samostatně využívá osvojené kompenzační a 

relaxační techniky a sociální dovednosti k 

regeneraci organismu, překonání únavy a 

předcházení stresovým situacím 

 

 

 

 

 

 

 

- rozpozná své pohybové přednosti a 

nedostatky a s pomocí učitele je ovlivňuje.  

- soustředí se na správné a přesné provedení 

pohybu 

- vytváří vlastní pohybové představy 

Bezpečnost v TV a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

správné držení těla, zvyšování kloubních 

pohybů, preventivní pohybová činnost, 

správné zapojení dechu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průpravná, koordinační, kompenzační , 

kondiční a tvořivá cvičení 

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní 

rozvoj – sebepoznání a sebepojetí 

VDO - zodpovědnost 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní 

rozvoj – sebepoznání a sebepojetí 

Př – lidské tělo 

Výchova ke zdraví – zodpovědnost za své 

zdraví 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní 

rozvoj – sebepoznání a sebepojetí 
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Sportovní aktivity pro 6., 7., 8. a 9.ročník ZŠ – tabulka 2 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- vyjmenuje základní zásady bezpečnosti při 

pohybových hrách  

- dodržuje zásady fair play jednání při 

pohybových hrách   

- vysvětlí význam pohybových her pro 

navazování a upevňování mezilidských vztahů 

 

 

 

- zvládá a dodržuje základní pravidla 

sportovních her 

- vysvětlí základní pojmy osvojovaných 

činností, základní označení a vybavení hřišť, 

základní role ve hře, pravidla zjednodušených 

sportovních her 

- používá základní pojmy označující 

používané náčiní, části hřiště a nejznámější 

sportovní hry 

 

- zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci 

spoluhráčů , učitele) 

- dovede zaznamenat výsledek utkání a 

pomáhat při rozhodování 

 

 

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry 

Osobnostní a sociální výchova – morální 

rozvoj – řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

-sociální rozvoj – kooperace a kompetice – 

komunikace - – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

 

 

M – práce s tabulkami 

Inf – tabulkový procesor 
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Sportovní aktivity pro 6., 7., 8. a 9.ročník ZŠ – tabulka 3 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce 

(výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, 

střelba po vedení míče, uvolňování hráče, 

obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, 

odebírání míče). Předvede základní činnosti 

brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka 

nohou.  

   

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce 

(uvolňování hráče bez míče a s míčem, 

přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, 

rozskok, krytí útočníka s míčem a bez míče). 

Zná základy herních systémů (osobní obranný 

systém, útočný obranný systém). Zná základní 

herní kombinace. Používá při hře osobní 

obranu 

 

- zvládá utkání na zmenšeném hřišti  - 2 proti 

2, 3 proti 3 atd. Vysvětlí základy herních 

systémů (střední hráč u sítě je nahravačem).  

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce s 

mezidopadem(odbití obouruč vrchem, 

spodem, , přihrávka, nahrávka, podání 

spodní). 
 

FOTBAL(H) 

 

 

 

 

 

 

 

BASKETBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEJBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova – morální 

rozvoj – řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

-sociální rozvoj – kooperace a kompetice – 

komunikace - – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
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Sportovní aktivity pro 6., 7., 8. a 9.ročník ZŠ – tabulka 4 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- zvládá utkání s mezidopadem. 

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce 

(přihrávka, střelba). Zvládá utkání 4+0. 

 

Hraje vybíjenou. Zvládá základní pravidla pro 

vybíjenou(D). 

 

Hraje přehazovanou. Zvládá základní pravidla 

pro přehazovanou.Při utkání smečuje 

obouruč,blokuje samostatně a ve dvojici. 

 

FLORBAL 

 

 

 

VYBÍJENÁ 

 

 

PŘEHAZOVANÁ 

 

 

Osobnostní a sociální výchova – morální 

rozvoj – řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

-sociální rozvoj – kooperace a kompetice – 

komunikace - – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
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Technické činnosti 

Cílem předmětu je rozvíjení technologických postupů a návyků při práci s materiály. 

Seznámení žáků se základy technického kreslení a zobrazování,  základních vlastnosti 

materiálů a možností jejich využití v technické praxi. Při pracovních postupech dbáme na 

dodržovaní obecných zásad bezpečnosti a hygieny,  bezpečného užívání ručních nástrojů.   

 

 

Ve výuce se zaměřujeme zejména na to, abychom vedli žáky 

 

• k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a 

materiálů,  

• ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě ,  

• k  předkládání srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli,  

• k vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich 

minimalizaci,  

• k seznamování s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich 

realizaci,  

• k vytváření prostoru pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a 

profesní orientaci. 

 

 

 

 

                Výuka technických činností navazuje na získané  dovednosti a schopnosti, které žák 

získává již v předmětu pracovní činnosti, a my se snažíme je ještě více prohlubovat a 

rozšiřovat. Technické činnosti vyučujeme jako volitelný předmět dle zájmu žáků v 7. nebo v 

8. ročníku s dvouhodinovou  dotací. Je-li zájem a dostatečný počet žáků, je možno ho 

vyučovat v obou ročnících.  

               Výuka probíhá v odborné učebně,  v prostoru školních dílen. 

 

               Využíváme takové práce , kde si žáci plně uvědomují –zásady slušnosti, tolerance a 

odpovědného jednání, řešení problému samostatně a odpovědně, společně komunikovat, 

podporovat aktivitu (VDC), orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti, 

dobré vztahy k sobě samému, k dalším lidem a dalším složkám životního prostředí (OSV), 

schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy (MKV), pozorovat a popisovat okolní 

prostředí, získávat informace o ekologické problematice, získané poznatky kriticky zvažovat a 

domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního 

prostředí, péče o zeleň, třídění odpadu, zlepšování okolního prostředí (EV), schopnost 

zpracovat, vyhodnotit a zpracovat podměty, které přicházejí z medii, tisku, televize a internetu 

(MV). 

        

 

              Kritéria školních výstupů jsou rozpracovány k jednotlivým tématům učiva pracovní 

činnosti a sestaveny podle výstupů RVP ZV tak, aby je žák podle svých schopností a 

dovedností mohl naplnit během docházky do naší základní školy.  
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Technické činnosti pro 7. - 8. ročník ZŠ 
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla a 

předpisy 

-poskytne první pomoc při úrazu 

-třídí odpad 

 

 

-provede jednoduché práce se dřevem, kovem, 

plastem 

-dodržuje technologickou kázeň 

-řeší jednoduché technické úkony s vhodným 

výběrem materiálu, pracovních nástrojů a 

nářadí 

-správně zachází s pomůckami, nástroji, 

nářadím 

 

-připraví vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

-užívá technickou dokumentaci-výkresy, 

náčrty, informace 

-sestaví podle návodu,náčrtu, plánu, programu 

daný model 

 

-ovládá zjednodušený princip činnosti 

elektrospotřebičů a plynových spotřebičů 

-provede drobnou domácí údržbu 

-zorientuje se v elektrotechnických 

součástkách 

-zvládnejednoduché zapojení elektrického 

obvodu 

Bezpečnost práce 

Zásady bezpečnosti při práce s elektr. 

proudem a různými typy nářadí 

První pomoc 

Ochrana životního prostředí 

 

Technické výkresy, modely 

 

 

 

 

 

Materiály,nářadí, nástroje 

Vlastnosti materiálů 

Způsoby jejich opracování 

Znalost nářadí a nástrojů 

 

 

 

 

 

Elektrické a plynové spotřebiče,elektronika 

Př-člověk, ochrana životního prostředí 

F-elektrický proud 

Ch-škodlivé látky 

OSV-řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, hodnoty 

ENV-vztah člověka k prostředí 

VDO-rozhodování 

 

M-měřítko, plán,modely těles, jednotky délky, 

obsahu, objemu, obsah, objem, tabulky 

VV-náčrtky, kresba, modelování, prostorová 

představivost 

MDV-práce v týmu 

OSV-kreativita 

 

F-látka a těleso, tření, páka 

OSV-kooperace,kreativita,komunikace 

VDO-rozhodování, řešení problémů 

 

 

 

F-elektrický obvod, elektrospotřebiče 

PČ- 

VDO-rozhodování, řešení problémů 

VEG-objevujeme Evropu a svět 
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Praktika práce na počítači 
 

 

     Dosažení základní úrovně informační gramotnosti žáků umožňuje výuka informačních a 

komunikačních technologií.Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti 

hardware, software a práci v síti. Dále jsou žáci vedeni k praktickému zvládnutí práce 

s textem, tabulkami, internetem. Pro vzájemnou komunikaci  a předávání vlastních prací 

používají elektronickou poštu. 

 

     Výuka předmětu Praktika práce na počítači vede žáky k rozšíření základních znalostí 

získaných v 6.ročníku v předmětu Informatika. Předmět je zařazen mezi volitelné předměty 

v 8. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Výuka probíhá v  počítačové učebně. Ve škole 

máme dvě počítačové učebny.  Všechny počítače jsou propojeny do sítě a připojeny 

k internetu. Žáci jsou děleni do skupin tak, aby každý žák pracoval samostatně u „svého“ 

počítače. 

 

     Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,že: 

 

- vedeme žáky k samostatnému objevování možností využívání informačních a 

komunikačních technologií v praktickém životě 

 

- ukazujeme žákům jak můžou moderní technologie usnadnit jejich práci 

 

- zaměřujeme se na praktické úkoly spojené s ovládáním počítače a přídavných zařízení 

 

- rozvíjíme komunikační schopnosti žáků  

 

- vedeme je k samostatné a tvořivé práci 

 

- klademe důraz na dodržování legislativních a obecných morálních zákonů ( ochrana 

osobních údajů, bezpečnost), na respektování práv duševního vlastnictví při využívání 

software 

 

    Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

Dovednosti při práci s internetem jsou využívány k samostatnému získávání informací o 

zemích Evropy a světa, o jejich životě a událostech.Tyto informace se následně stávají 

prostředkem pro orientaci v nabídce vzdělávacích , pracovních, kulturních a zájmových 

příležitostí a při navazování kontaktů. 

 

Enviromentální výchova 

 

Informační a komunikační technologie umožňuje využívat ekologických problémů a poznávat 

jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují zájem o způsoby řešení ekologických 

problémů, vyměňovat si informace v rámci kraje, republiky i EU a světa. 
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Mediální výchova 

 

Využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací.Učí využívat potenciál 

médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času, rozvíjí komunikační 

schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu, 

napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti 

za způsob jeho formulování a prezentace. 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, formuje studijní dovednosti, vede 

k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. 
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Praktika práce na počítači pro 8.ročník ZŠ  
Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata 

- má základní přehled o vývoji výpočetní 

techniky 

 

- vysvětlí význam pojmu hardware, zařadí 

nejběžnější součásti a zařízení počítače,zná 

jejich funkci, použití 

 

- zná základní programy, ví k čemu slouží 

 

- dokáže upravit vzhled dokumentu 

- uplatňuje užití obrázků v textu 

- vytváří tabulky v text editoru 

 

- zpracovává data do tabulky, upraví její 

vzhled 

- pomocí vzorců provádí jednoduché operace 

- vytvoří graf na základě tabulky 

 

- chápe souvislost vývoje počítačových sítí 

s vývojem počítačů 

- vysvětlí rozdíl mezi místní a rozsáhlou 

počítačovou sítí 

 

- zná, co je internet,jeho služby 

- umí založit svůj mail, využívá elektronickou 

poštu pro komunikaci a odesílání svých prací 

- dokáže vyhledat informace na zadané téma 

- uvědomuje si možné nebezpečí internetu 

 

 

Základní informace o počítači 

 

 

Hardware  

 

 

 

Software 

 

Textový editor Microsoft Word 

 

 

 

Tabulkový procesor Microsoft Excel 

 

 

 

 

Počítačové sítě 

 

 

 

 

Internet 

ČJ – výukové programy, tvorba textů, 

využívání informací získaných z internetu, 

sloh, pravopis 

M – tvorba grafů, tabulek, statistické 

zpracování dat, jednoduché početní operace 

AJ – komunikace v cizím jazyce přes internet, 

pojmy 

VV – tvorba vlastních návrhů např.přání,grafů 

 

Výukové programy – ČJ, AJ, NJ, VV,Z,ORV 

 

 

 

MDV – kritický přístup k informacím, 

ověřování zdrojů, tvorba med.sdělení 

VEG – vyhledávání informací a komunikace o 

světě 

OSV – pravidla komunikace, kreativita, 

duševní vlastnictví 

EV – zdroj informací o ŽP a vlivu člověka na 

ŽP 
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Praktická domácnost a Estetická výchova 
 

 

 

 

Cílem výuky je vést žáky k získávání základních dovedností z širokého spektra pracovních 

činností, které se v moderní domácnosti vyskytují. 

Tím u žáků rozvíjíme i profesní orientaci, usnadňujeme jim zvládání základních návyků, které 

potřebují v praktickém životě. 

 

Zaměřujeme se především na rozvoj: 

- pracovních kompetencí  

- žák si: 

- organizuje práci  

- používá správné nástroje 

- dodržuje bezpečnost práce 

- plánuje činnosti  

- provádí jednoduché účetnictví a hospodárnost v domácnosti 

- kompetencí sociálních a personálních  

- žák si: 

- vytváří a upevňuje vztahy ve skupině 

- diskutuje a respektuje zájmy druhých 

- nabízí, přijímá a poskytuje pomoc 

- kompetencí k učení  

- žák se: 

- zajímá o nové trendy 

- vyhledává informace a třídí je 

- prezentuje svoji práci 

 

Praktická domácnost a Estetická výchova jsou volitelné předměty, které, dle zájmu žáků, 

zařazujeme do 7., 8. nebo 9. ročníku. Předmět se vyučuje v učebně praktických činností, ale 

také na školní zahradě a v ekologické učebně. 

Využíváme takové metody práce, kde si žáci osvojují zásady tolerance, slušnosti, 

odpovědnosti (VDO), orientují se v sobě samém, zaměřují se na sebekázeň i k úctě k ostatním 

(OSV). Pracují a popisují okolí, dbají na estetiku a ekologii (EV), sledují nové trendy v 

bydlení a estetice prostředí (MV). 

 

Kritéria výstupů jsou sestaveny tak, aby bylo možné z nich čerpat v různých věkových 

stupních a žáci si je dle svých schopností během školní docházky osvojili. 
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Praktická domácnost  - pro 7. – 9. ročník ZŠ 

 

Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy 

- je schopen celoroční péče o květinovou  

  výzdobu interieru bytu 

- správně zachází s pomůckami, nástroji 

- dodržuje bezpečnost práce 

- navrhne a  zhotoví jednodušší dekorace z  

  přírodnin 

 

 

- provede jednoduchou finanční rozvahu 

  domácnosti 

- vyjmenuje a uplatňuje pravidla stolování 

- rozpočítá si potřebné produkty k přípravě  

  jednoduchých pokrmů 

-  připraví sváteční tabuli a jednoduchý pokrm 

- pracuje s Kuchařkou 

- využívá se zásadami bezpečnosti kuchyňský  

   inventář 

- prezentuje svoji práci 

  

- uvede důsledky a rizika přírodních a  

  společenských vlivů na životní prostředí 

- uplatňuje účelné způsoby chování v různých 

  situacích 

- stará se o svěřenou část ekologické zahrady 

 

 

Bytová architektura, aranžmá  

 

 

 

 

 

 

 

Provoz a údržba domácnosti 

zásady stolování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příroda a společnost 

 

 

 

 

 

 

Př – biologie rostlin, člověka, příroda kolem 

        nás 

Výchova ke zdraví – životní styl 

F – energie 

PČ – pomůcky, nástroje, bezpečnost práce 

Inf. – internet, grafika 

ENV – ŽP, životní styl 

MEDV – práce s literaturou 

OSV – obhajoba názoru, rozvíjení dovedností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př, F, Ch, Z, GV – znalosti spojuje v celek 

MV – pracuje s novými informacemi, 

           prezentuje vlastní názor  
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Estetická výchova pro 7. – 9. ročník ZŠ 
 

Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy a PT 

- kombinuje jednotlivé prvky ve vztahu k celku 

- aplikuje základní klasifikaci barev, světlostní   

   a teplotní kontrast 

- vytvoří jednoduchý prostorový objekt dle  

   svých představ a fantazie na PC 

- vybere, kombinuje a rozvrhne prvky  

  dekorativního charakteru v ploše 

 

- poíše základní kroky při každodenní péči o  

  tělo a vlasy 

- uvede příklady vhodného oblečení a  

  kombinaci barev pro různé příležitosti 

 

- vyjmenuje základní pravidla stolování 

- připraví sváteční tabuli i jednoduché 

občerstvení 

 

- vyjádří své pocity při poslechu různých  

   hudebních či literárních žánrů 

- navrhne nový design oblečení, nábytku,  

  domů, aut 

 

 

Užitná a dekorativní tvorba v bytovém 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

Péče o svůj vzhled 

 

 

 

 

Zásady stolování 

 

 

 

Estetické cítění 

PČ – práce s materiály 

Inf – práce s programy na počítači 

VV – návaznost na rozdělení barev a míchání  

 

ENV – ŽP 

MEDV – práce s literaturou a programy 

OSV – obhajoba názoru, rozvíjení dovedností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí: návštěva výstav, módních přehlídek, 

kadeřnických a kosmetických salonů, besedy 

 s odborníky 
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6.   Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
 
Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci je uplatňována přiměřená náročnost a 

pedagogický takt vůči žákům. Hodnocení je prováděno pravidelně po celý školní rok. 

S hodnocením jsou rodiče žáků seznamováni prostřednictvím žákovské knížky, telefonicky 

nebo e-mailem, 2x ročně na třídních schůzkách, během konzultací, po předchozí domluvě i 

osobním pohovorem s třídním nebo vyučujícím učitelem.  

 

1. Hodnocení žáka ve škole 
 

I. Pravidla pro hodnocení žáků: 

Při hodnocení a klasifikaci žáků vycházíme  z ustanovení zákona č.561/2004 Sb. (Školský 

zákon a vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání). Škola má podrobně 

zpracovaný vnitřní předpis „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“, který 

obsahuje všechny postupy, ze kterých škola vychází při hodnocení žáků:  

 

I. Zásady hodnocení průběhu  a výsledku vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou 

II. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace) 

III. Hodnocení  výsledků vzdělávání žáků 

IV. Stupně hodnocení a klasifikace souladu s ustanovením Vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

V. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

VI. Celkové hodnocení žáka 

VII. Klasifikace chování a výchovná opatření podle ustanovení Vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

VIII. Komisionální zkoušky, kurzy pro získání základního vzdělání 

 

Tato část ŠVP vnitřní předpis pouze upřesňuje a rozvíjí v obecných souvislostech. 

 

A. Cíl hodnocení 

Poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím získá informace o tom, jak drahou 

problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě 

chybuje. 

Hodnocení žáka vychází z konkrétních kritérií, jimiž lze žákovu činnost a její výsledky 

sledovat, na jejichž základě může i žák hodnotit svou práci. Nedílnou součástí hodnocení 

musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.  

 

B. Kritéria hodnocení 

1. Při hodnocení nesmí docházet k rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné, schopné a 

neschopné. 

2. Hodnocení není zaměřeno na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustřeďuje se na 

individuální pokrok každého žáka. 

3. Součástí hodnocení žáka ve škole je také hodnocení jeho chování a projevu. 

4. Hodnocení  nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáků. 

5. Preferuje se motivace vnitřní nad motivací vnější – prostřednictvím známek (učení pro 

známky). 

6. Do procesu hodnocení se kromě učitelů zapojují i samotní žáci – kooperativní 

vyučování, práce ve skupinách.  

 

C. Obecná pravidla 

a) při hodnocení přihlížíme k:  

- vzdělávacím předpokladům žáka 
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- osobnostním předpokladům žáka 

- věku žáka 

- souvislostem, které ovlivňují výkon žáka 

b) hodnocení musí být: 

- jednoznačné 

- srozumitelné 

- srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

- odborně správné 

- doložitelné 

Žáci jsou hodnoceni vzhledem k očekávaným výstupům v jednotlivých vyučovaných 

předmětech a k utváření klíčových kompetencí.  

 

D. Základní pravidla pro použití klasifikace 

1. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času 

k naučení, procvičení a zažití učební látky. 

2. Učitel hodnotí a do klasifikace promítá: vědomosti, dovednosti, postup, práci 

s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. 

3. Při klasifikaci používá učitel 5 klasifikačních stupňů.  

4. Všechny písemné práce jsou včas oznámeny, aby žáci měli dostatek času se na ně 

připravit. 

5. Tradiční ústní zkoušení u tabule je nahrazeno efektivnějšími způsoby zjišťování, 

vědomostí a dovedností žáků. 

6. Významnou součástí v procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby. 

Uvědomění si chyby je příležitost naučit se lépe. 

7. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. 

 

E. Základní pravidla pro použití slovního hodnocení 

1. Hodnocení je zaměřeno na poskytování zpětné vazby o průběhu a výsledku činností 

žáka. Ten dostává informace také o tom, jakým způsobem může dosáhnout lepších 

výsledků v problémových oblastech. 

2. Učitel hodnotí osobní pokrok žáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími 

výsledky práce. 

3. Nemělo by obsahovat formulace typu: „Ve třídě patříš k podprůměru“, označení jako: 

„Jsi dobrý žák“ ani obecné pochvaly: „Mám z Tebe radost“. 

4. Hodnocení je vždy adresné a osobně se obrací k tomu, komu je určeno – k žákovi. 

 

F. Poskytování informací rodičům 

1. Rodičovské schůzky jsou svolávány 2x ročně, jejich náplní jsou především informace 

o životě třídy, organizační věci, projednání aktuálních záležitostí, týkajících se třídy 

jako kolektivu.  

2. Rodiče jsou průběžně seznamováni s „Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků“. 

3. O studijních výsledcích a chování žáků jsou rodiče informováni během konzultačních 

hodin – každý 1. čtvrtek v měsíci.  

4. Aktuální informace o výsledcích žáků dostávají rodiče prostřednictvím žákovských 

knížek – pravidelná týdenní kontrola třídními učiteli.  

 

II. Způsoby hodnocení žáka 

Jsou podrobně popsány ve Školním řádu, jehož součástí jsou: „Pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků“. Vedle hodnocení známkou – klasifikací -  umožňuje využít 

hodnocení slovní. Slovní hodnocení dokáže lépe postihnout individuální pokrok žáka a 
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poskytnout celistvější informace o jeho výkonu. Nabízí také východiska pro rozhovor o 

výsledcích žáka s ním samotným a s jeho rodiči. Slovní hodnocení musí být dostatečně 

konkrétní, zaměřené na jeho výsledky – co žák dokázal, jaké nedostatky by měl odstranit, 

včetně návodu. 

a) soustavné pozorování žáka z hlediska přípravy na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle, 

výsledků a sebehodnocení 

b) dialog s žákem ve všech fázích vzdělávání z hlediska naplňování cílových kompetencí žáků 

c) různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 

d) kontrolní písemné práce a praktické zkoušky 

e) analýza výsledků činností žáka 

f) konzultace s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky PPP a SPC 

g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

h) práce se žákovským portfoliem 

 

Zvláštnosti klasifikace v 1. ročníku 

a) hodnocení 

Mělo by podněcovat pozitivní vztah žáků ke škole a jejich motivaci v dosahování dobrých 

výsledků.  

V počátečním období (září, říjen) vyučující upředňostňují hodnocení slovní nebo pomocí 

obrázků popř. razítek. Nejlepší práce a výsledky klasifikují stupněm 1. Po zbývající měsíce 

využívají rozpětí známek od 1 do 3. Klasifikační stupeň 4 a 5 využívají zcela výjimečně. 

Trvalé výrazné neúspěchy řeší ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti (např. dodatečný 

odklad školní docházky). 

 

b) sebehodnocení 

Škola zakládá žákům jejich vlastní portfolia. Žák si ukládá své práce, sleduje vlastní pokroky, 

vybírá nejlepší a nejhorší práce, hodnotí sám sebe a sleduje svůj vlastní vývoj. Žáci jsou 

vedeni k tomu, aby dokázali ústně zhodnotit svoji práci i práci spolužáků. Hodnotí se průběh 

práce i její výsledek.  

 

Specifika hodnocení ve 2. – 9. ročníku 

a) hodnocení 

Ve 2. – 9. ročníku se používají všechny klasifikační stupně. Převažuje výrazně kladné 

hodnocení žáků, které má motivační charakter. Žáci jsou hodnoceni známkou až po 

dostatečném procvičení učiva. Žák má vždy možnost známku si opravit. Pokud se žákovi 

nedaří, je mu věnována zvýšená individuální péče. Společně s učitelem hledá cestu k lepšímu 

hodnocení. 

Při hodnocení práce žáka se přihlíží k míře samostatnosti při řešení zadaných úloh a 

k originalitě řešení. Součástí každé vyučovací hodiny je slovní hodnocení jednotlivců i celé 

třídy. 

 

b) sebehodnocení 

Žáci se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jejich 

výkonu. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žáci mohli objektivně hodnotit 

svoji práci i práci svých spolužáků. Hodnotí se průběh práce i její výsledek. Žáci se 

spolupodílí na tvorbě kritérií hodnocení, pokračují s tvorbou vlastního portfolia.  

 

III. Sebehodnocení žáka 

Žák je systematicky veden k využívání a potřebě sebehodnocení tak, aby zvládl: 

▪ Objektivně posoudit své znalosti a schopnosti 

▪ Srovnávat názory, formulovat své myšlenky 
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▪ Přijmout názory druhých 

▪ Naslouchat a vnímat 

▪ Uvědomovat si klady a zápory 

▪ Komunikovat 

▪ Obhajovat vlastní názor 

▪ Hodnotit své výkony, kvalitu své práce a schopnost učit se 

▪ Plánovat metody jak dosáhnout stanovených cílů 

 

 

2.  Autoevaluace školy 

 
A.  Cíle autoevaluace 

Jedná se o zhodnocení práce školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání v rámci 

realizovaného ŠVP. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, jejímž prostřednictvím se 

Zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího 

rozvoje školy.  

 Tyto informace slouží jako zpětná vazba, jejímž prostřednictvím se uskutečňují kroky 

vedoucí k zefektivnění výuky, zkvalitnění ŠVP a k utváření klíčových kompetencí žáků.  

 

 

B. Oblasti autoevaluace 

1. Podmínky ke vzdělávání: 

a) materiální zdroje 

b) personální podmínky 

c) finanční podmínky vzdělávání 

 

2. Průběh vzdělávání: 

a) výchovně vzdělávací strategie 

b) vyučování 

c) učení 

 

3. Spolupráce školy s rodiči a institucemi: 

a) podpora žákům 

b) spolupráce s rodiči 

 

4. Výsledky vzdělávání žáků: 

a) dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu 

b) umístění vycházejících žáků 

c) umístění žáků na olympiádách a soutěžích 

d) testování  vědomostí a dovedností 

e) sebehodnocení  

 

5.  Řízení školy: 

a) komunikace 

b) personální práce 

c) organizační struktura 

d) plánování 

 

6. Úroveň výsledků práce školy 

      a)   plán rozvoje školy 
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      b)   prezentace výsledků školy na veřejnosti 

      c)   přímé náklady 

      d)  provozní prostředky 

      e)  mimorozpočtové zdroje  

      f)  fondy 

 

C.  Hlavní oblasti, kritéria, nástroje a harmonogram vlastního hodnocení 

 

1. Podmínky ke vzdělávání 

a) materiální zdroje 

- řešení prostorů školy vzhledem k počtu žáků 

- technický stav budov 

- učebny a jejich vybavení 

- sportovní zařízení a jeho vybavenost 

- vybavení žáků učebnicemi 

- vybavení pomůckami a didaktickou technikou 

- technická úroveň ICT 

- využívání materiálního zázemí veřejností 

Nástroje: 

Pozorování materiálně-technického vybavení, dlouhodobé plány (koncepce školy, roční plán), 

dotazníková šetření (zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci), rozhovory se žáky a zaměstnanci, 

zprávy z provedených kontrol (zřizovatel, ČŠI, HZS, OHS, ….), zápisy z jednání školské rady 

a sdružení rodičů. 

Četnost: 2x ročně. 

 

b) lidské zdroje 

- kvalifikovanost učitelů – rozbor odborné způsobilosti učitelů (1x ročně) 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků – vyhodnocení plánů DVPP (2x ročně) 

- hodnocení pedagogických pracovníků – pohovor, hospitace (průběžně po celý rok) 

- sebehodnocení pracovníků – hospitace, rozhovory (průběžně po celý rok) 

 

c) finanční zdroje 

- přiměřenost a účelnost využívání finančních prostředků – rozbor hospodaření (2x ročně) 

 

2. Průběh vzdělávání 

a) výchovně vzdělávací strategie 

- strategie na úrovni školy – hospitace, následný hodnotící rozhovor (průběžně po celý rok)    

   srovnávací prověrky, testování odborných firem, ukázkové hodiny 

- strategie na úrovni jednotlivých předmětů – hospitace, pravidelné kontroly, hodnotící   

   rozhovory (průběžně po celý rok) 

b) vyučování 

- využívání pomůcek 

- další úroveň komunikace 

- volba vhodných metod práce 

- hodnocení žáků 

- sebehodnocení učitelů 

- individuální přístup 

 

nástroje: hospitace, pozorování, dotazníky 

četnost: průběžně po celý rok 
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c) učení 

- aktivita žáků 

- sebehodnocení žáků, portfolio 

nástroje: hospitace, dotazník, pozorování 

četnost: průběžně po celý rok 

 

3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a institucemi 

a) podpora žákům 

- úspěšnost žáků, motivace žáků, práce s chybou 

- spolupráce s PPP a SPC 

- práce se žáky s poruchami učení a se žáky nadanými 

nástroje: dotazník, zprávy z vyšetření, individuální vzdělávací plány, výsledky olympiád 

               a soutěží, sešity, pracovní listy, PC programy, povinná dokumentace 

četnost: 1x ročně 

 

- prevence sociálně patologických jevů a šikany u žáků – Minimální preventivní program, 

Preventivní program proti šikaně (2x ročně) 

- mimoškolní aktivity – přehled zapojení žáků do zájmových kroužků a dalších 

mimovyučovacích aktivit (2x ročně) 

 

b) spolupráce s rodiči 

- poskytování informací – informace z třídních schůzek a konzultací, rozhovory (průběžně po 

celý rok) 

- spolupráce se školskou radou a sdružením rodičů – zápisy z jejich zasedání (2x ročně) 

- zjištění spokojenosti rodičů se školou – dotazník, rozhovor, informace z třídních schůzek 

(průběžně po celý rok) 

 

4. Výsledky vzdělávání žáků 

a) dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu 

- analýza žákovských prací, srovnávací práce v jednotlivých předmětech (2x ročně) 

b) umístění vycházejících žáků 

- přehled o přijetí žáků k dalšímu studiu (1x ročně) 

c) umístění žáků na olympiádách a soutěžích  

– výsledkové listiny jednotlivých soutěží (průběžně po celý rok) 

d) testování vědomostí a dovedností 

- dosažené výsledky testování odborných firem (Cermat, Scio, Kalibro) 

četnost: dle plánů na jednotlivé školní roky 

e) sebehodnocení 

- systém sebehodnocení, aktivní práce s portfoliem 

nástroje – portfolia žáků (1x ročně) 

 

5. Řízení školy 

a) komunikace 

- funkčnost v přenosu informací mezi vedením školy a pedagogy – dotazníky (1x ročně) 

b) personální práce 

- podpora učitelů – hospitace, pohovor, dotazník (průběžně po celý rok) 

c) organizační struktura 

- vedení předepsané dokumentace – kontroly (průběžně po celý rok) 

d) plánování 

- koncepce rozvoje školy – Výroční zpráva o činnosti školy (1x ročně) 

- roční plán práce, týdenní plán práce – analýza plnění úkolů (1x ročně) 
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- podpora naplňování cílů ŠVP – aktualizace ŠVP (1x ročně) 

 

6. Úroveň výsledků práce školy 

a) plán rozvoje školy 

- porovnání stanovených priorit pro uplynulé evaluační období se skutečností – dotazník pro 

učitele (1x za tři roky) 

b) prezentace výsledků školy na veřejnosti 

- průběžná aktualizace webových stránek školy – webové stránky školy (1x měsíčně) 

- vydávání školního časopisu – Kuliočko (4x ročně)  

- zveřejnění Výroční zprávy o činnosti školy (1x ročně) 

- informace o událostech ve škole ve Ždánickém zpravodaji (průběžně po celý rok) 

c) přímé náklady 

- účelné využívání prostředků na pomůcky, učebnice, OPPP, DVPP (2x ročně) 

d) provozní prostředky 

- účelné využívání prostředků na provoz a údržbu – analýza části Výroční zprávy o 

hospodaření (1x ročně) 

e) mimorozpočtové zdroje 

- účelné využívání prostředků z doplňkové činnosti a přiznaných grantů – analýza části 

Výroční zprávy o hospodaření (1x ročně) 

f) fondy 

- účelné využívání prostředků z FRM, FKSP, Fondu rezervního a Fondu odměn – analýza 

části Výroční zprávy o hospodaření 

 

D.  Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy 

a) školní vzdělávací program 

b) výroční zpráva o činnosti školy 

c) záznamy z pedagogických rad, předmětových komisí a metodického sdružení 

d) závěry z hospitací a kontrol 

e) výsledky evaluačních testování (Scio, Kalibro, Cermat) 

f) ankety, dotazníky, hodnotící listy 

g) záznamy kontrolních orgánů 

h) personální a mzdová dokumentace 

i) hospodářská dokumentace 

 

E.  Vlastní hodnocení školy – závěrečná zpráva 

1. Personální údaje 

2. Vzdělávací program školy 

3. Počty žáků  

4. Hodnocení žáků  

5. Průběh a výsledky vzdělávání 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

7. ICT-standard a plán 

8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 

9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 

10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení a soutěže) 

11. Prevence sociálně patologických jevů 

12. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

13. Prevence rizik a školní úrazy 

14. Spolupráce školy s rodiči  

15. Vyřizování stížností, oznámení, podnětů 

16. Ukazatele rozpočtu a přehled jeho prostředků 
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17. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 

18. Údaje o hospodaření, ukazatele nákladovosti 

19. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
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16. Seznam zkratek 

 
Zkratky používané pro předměty: 

 

 

ČJ Český jazyk GV Globální výchova 

SzČJ Seminář z českého jazyka HV Hudební výchova 

MV Mediální výchova VV Výtvarná výchova 

CJ Cizí jazyk RV Regionální výchova 

AJ Anglický jazyk SV Společenská výchova 

KvAJ Konverzace v anglickém jazyce TV Tělesná výchova 

NJ Německý jazyk VkZ Výchova ke zdraví 

M Matematika KS Kolektivní sporty 

PzM Praktika z matematiky PČ Pracovní činnosti 

Inf Informatika SP Svět práce 

Prv Prvouka Vp Volitelné předměty 

Vl Vlastivěda SA Sportovní aktivity 

Přír Přírodověda PPP Praktika práce na počítači 

D Dějepis SP Svět práce 

VkO Výchova k občanství ČsP Čtení s porozuměním 

F Fyzika HsČ Hrátky s čísly 

Ch Chemie LDV Literárně dramatická výchova 

Př Přírodopis JK Jazyková komunikace 

Z Zeměpis ZTV Zdravotní tělesná výchova 

PD 

EV 

Praktická domácnost 

Estetická výchova 

 

ÚdoTA Úvod do techniky 

administrativy 

    

 

 

Zkratky používané pro průřezová témata 

 

 

OSV Osobnostní a sociální výchova 

VDO Výchova demokratického občana 

MKV Multikulturní výchova 

ENV Environmentální výchova 

MDV Mediální výchova 

VEG Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
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Dodatek č. 1 ke ŠVP Masarykovy základní školy Ždánice ze dne 17. 2. 2010 

 

 

 

Doplnění Školního vzdělávacího programu 

Masarykovy základní školy Ždánice 

 

 
článek Změna v části strana 

2. 7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 4 - 6 

2. 9 Poslání školy 6 - 7 

5. 5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 12 - 13 

3. 7 Doplnění PT 14 

4. 2 Poznámky k učebnímu plánu 20 

5. 1. 2 AJ 1. a 2. ročník 45 

5. 8. 6 VP Kolektivní sporty 125 

6. 1 Hodnocení žáka ve škole 286 

6. 2 Autoevaluace 289 

 

 

 

Dne 17. 2. 2010  byly do ŠVP zapracovány úpravy  dle doporučení ČŠI -  PaedDr.D. Pytelové 

ze dne 27. 1. 2010 

 

 

 

 

 

Mgr. František Markus – ředitel školy 

Mgr. Karla Surá – koordinátor ŠVP 
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Dodatek č. 2 ke ŠVP Masarykovy základní školy Ždánice ze dne 11. 6. 2010 

 

 
Doporučení MŠMT k realizaci Etické a Sexuální výchovy v ZŠ: 

  

Etická výchova není zavedena jako samostatný vzdělávací obor. Výstupy byly do ŠVP  

zapracovány již při jeho tvorbě. Jsou obsaženy v každém vzdělávacím oboru při naplňování 

průřezových témat, při volbě metod práce.  

 

Přehled: 

 

Mezilidské vztahy a komunikace. AJ 4.- 9., F, ČJ, Z, Př,D 6.-9.,  

VO 6.,VkO 6-9., SV 9., Ch 8.-9., 

TV 1.-9, Ve všech oborech 1.-5.roč. 

Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. AJ 4.- 9., F, ČJ, Z, Př, D 6.-9., SP 8., 

VO 6.,VkO 6-9., SV 9., Ch 8.-9., 

TV 1.-9, Ve všech oborech 1.-5.roč. 
Pozitivní hodnocení druhých. AJ 4.- 9., F, ČJ, Z, Př,D 6.-9.,  

VO 6.,VkO 6-9., SV 9., Ch 8.-9., 

TV 1.-9, Ve všech oborech 1.-5.roč. 
Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů AJ 4.- 9., F, ČJ, Z, Př,D6.-9., SP 8., 

VO 6.,VkO 6-9., SV 9., Ch 8.-9., 

TV 1.-9, Ve všech oborech 1.-5.roč. 
Komunikace citů AJ 4.- 9., F, ČJ, Z, Př 6.-9.,  

VO 6.,VkO 6-9., SV 9., Ch 8.-9., 

TV 1.-9, Ve všech oborech 1.-5.roč. 
Interpersonální a sociální empatie AJ 4.- 9., F, ČJ, Z, Př 6.-9., SP 8., 

VO 6.,VkO 6-9., SV 9., Ch 8.-9., 

TV 1.-9, Ve všech oborech 1.-5.roč. 
Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. 

Sebeovládání. Řešení konfliktů. 

AJ 4.- 9., F, ČJ, Z, Př 6.-9.,  

VO 6.,VkO 6-9., SV 9., Ch 8.-9., 

TV 1.-9, Ve všech oborech 1.-5.roč. 
Reálné a zobrazené vzory AJ 4.- 9., F, ČJ, Z, Př,D 6.-9.,  

VO 6.,VkO 6-9., SV 9., Ch 8.-9., 

TV 1.-9, Ve všech oborech 1.-5.roč. 
Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, 

darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 

AJ 4.- 9., F, ČJ, Z, Př 6.-9.,  

VO 6.,VkO 6-9., SV 9., Ch 8.-9., 

TV 1.-9, Ve všech oborech 1.-5.roč. 
Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a 

sociální problémy 

AJ 4.- 9., F, ČJ, Z, Př 6.-9.,GV 9,  

VO 6.,VkO 6-9., SV 9., Ch 8.-9.,SP 8., 

TV 1.-9, Ve všech oborech 1.-5.roč. 
Ochrana přírody a životního prostředí GV 9, F 6.-9.,Ch 8.,9.,SV 9, VkO 9., 

PČ,TČ 7.,8. Ve všech oborech 1.-5.roč. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 298 

 

 

 

 

Sexuální  výchova není zavedena jako samostatný vzdělávací obor. Výstupy byly do ŠVP  

zapracovány již při jeho tvorbě. Všechny jsou obsaženy v samostatném vzdělávacím oboru 

Výchova ke zdraví v 8. ročníku. 

 

Přehled výstupů  - 1. a 2. období: 

 

Psychické a sociální zdraví Prv. 1.,2.,3., Čl.a jeho svět 4.,5. 

Fyzické zdraví Prv. 1.,2.,3. TV 1.-5. 

Člověk a jeho zdraví Čl.a jeho svět 5., TV 5. 

  

  

Přehled výstupů – 2. stupeň: 

 

 

Psychické a sociální zdraví VO 6., VkO 6.-8., VkZ 8.,  

Fyzické zdraví VkO 6.-8., VkZ 8., TV 6.-9.,KS 6.-9., 

SV 9., VkO 9. 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 8., Př. 8.,F,CH 8.-9., 

SV 9.,VkO 9., TV 6.-9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. František Markus – ředitel školy 

Mgr. Karla Surá – koordinátor ŠVP 

 


