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1. Identifikační údaje 
 

1.  Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
               Zpracovaný podle RVP ZV 

 
 

  Motivační název: „ŠKOLA PRO VŠECHNY“  
 
 
1.1   Předkladatel: 
  
   Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
   Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
   Ředitel školy: Mgr. Miloš Vejvoda 
  Kontakty: tel.: 493 531 278 
   web.: http://3zs.jicin.cz  
   e-mail: škola@3zs.jicin.cz   
   IČO: 75019485 
   IZO: 102206180 
   RED-IZO: 650060954 
 
   Koordinátoři ŠVP: Mgr. Gabriela Paulusová 
   Mgr. Michaela Štálová, koordinátor pro I. stupeň 
   Mgr. Hana Holasová, koordinátor pro II. stupeň 
   Eva Prokopová, koordinátor pro ŠD 
 
 
1.2  Zřizovatel: Město Jičín 
   Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 
   IČO: 00271632 
   tel.: 493 545 111 
   www.mujicin.cz  
 
 
1.3  Platnost dokumentu: od 1.9.2007 
 

        
 
 
 
 
 
 ………………………. 
     Mgr. Miloš Vejvoda 
           ředitel školy 
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2.  Charakteristika školy 

2.1  Úplnost a velikost školy 
 

Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 je plně organizovanou školou městského typu 

s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy je 400 žáků. Škola je umístěna v okrajové části 

města, sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a navštěvují ji žáci ze 

spádového obvodu školy, přibližně 10% žáků dojíždí ze spádových obcí poblíž města.Rozvrh 

žáků je přizpůsoben jízdním řádům hromadné dopravy. 

 

2.2 Vybavení školy (prostorové, materiální, technické, 
hygienické) 

 

Areál budovy tvoří stará část budovy z roku 1892, která byla v roce 1998 rozšířena 

moderní přístavbou, která je bezbariérová. Výhodou školy je nová moderní samostatná 

tělocvična s horolezeckou stěnou, která byla otevřena  2. 2. 2000. K areálu školy patří i nové  

fotbalové hřiště s umělým povrchem, víceúčelové hřiště na míčové hry, 200 m běžecká dráha, 

plážový kurt, umělé osvětlení, sektory pro  skok vysoký a daleký. 

 Ve staré budově se nachází 9 tříd, počítačová učebna, cvičná školní kuchyň, kancelář 

výchovné poradkyně a menší prostor pro školní družinu. Počítačová učebna je vybavena 16 

počítači s připojením k internetu a novým nábytkem. Ve třídách je moderní účelový nábytek, 

televize a video. V učebnách I. stupně jsou položeny koberce, které slouží k odpočinkovým 

činnostem. Žáci mají k dispozici relaxační míče. 

 V nové přístavbě jsou umístěny 4 třídy, studovna, laboratoř chemie, kabinety chemie, 

přírodopisu, dějepisu, matematiky, fyziky, českého jazyka, I. stupně, zeměpisu, v suterénu 

budovy jsou školní dílny. V prvním patře se nacházejí kanceláře ředitele školy, zástupce 

ředitele a hospodářky. Vyučující mají k dispozici sborovnu a v ní 2 počítače s přístupem na 

internet, tiskárnu, kopírku a učitelskou knihovnu. Žákovská knihovna je ve studovně, která je 

využívána dopoledne k výuce cizích jazyků, hudební výchovy a k různým kulturním akcím a 

v odpoledních hodinách školní družinou. 
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 Součástí přístavby jsou šatny žáků (každý žák má vlastní uzamykatelnou skříňku) a 

školní jídelna. Jídelna je moderní, zajišťuje obědy i pro další školy (ZŠ 17. listopadu,           

ZŠ Nemyčeves, ZŠ Soudná) 

 Tělocvična je přístupná přímo z budovy školy spojovací lávkou. Součástí tělocvičny 

jsou šatny, kabinety učitelů a sociální zázemí se sprchami. V odpoledních a večerních 

hodinách jsou tělocvična i horolezecká stěna pronajímány veřejnosti. K odpočinku žáků je 

využíván školní dvůr. 

 Součástí školy jsou kabinety učebnic pro I. a II. stupeň, kabinety pro jednotlivé 

předměty s učebními pomůckami a didaktickou technikou. Vybavení kabinetů je průběžně 

podle možností školy obměňováno a modernizováno. 

 

2.3  Charakteristika pedagogického sboru 
 

Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele, výchovná poradkyně,přibližně 

20 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny. U integrovaných žáků pracuje pedagogický a 

osobní asistent. Pedagogický sbor má převahu žen, je věkově pestrý od začínajících pedagogů 

až po zkušené pedagogy. Vyučující hudební výchovy pracují ve škole externě. Ve sboru jsou 

pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. 

 Výchovná poradkyně poskytuje kariérové poradenství vycházejícím žákům, 

spolupracuje s učiteli a rodiči při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se 

specifickými poruchami učení a specifickými poruchami chování, žáky s postižením a pro 

nadané žáky. Zajišťuje spolupráci s PPP v Jičíně, Turnově a SPC Janské Lázně a Hradec 

Králové. V oblasti prevence sociálně patologických jevů je v kontaktu s pracovníky oddělení 

péče o dítě MěÚ v Jičíně a s Policií ČR apod. 

 Učitelé se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, seminářů a školení 

pořádaných vzdělávacím centrem. 

 

2.4  Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 
 

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče získávají informace o výsledcích 

vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách. Školu mohou 
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navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. O činnostech školy jsou také 

informováni prostřednictvím webových stránek školy. 

 Rada školy byla založena 10.11. 2005. Je složena ze zástupců města, rodičů a učitelů. 

Rada školy je informována vedením školy o činnosti školy, výsledcích vzdělávání a dalším 

rozvoji školy. 

 Ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Jičína žáci navštěvují divadelní a filmová 

představení. Žákům II. stupně poskytujeme možnost zakoupit si předplatné do Klicperova 

divadla v Hradci Králové. Navštěvujeme i divadlo v Mladé Boleslavi. 

 Městská knihovna Václava Čtvrtka připravuje pro žáky zajímavé přednášky a besedy 

se spisovateli, pro žáky prvních ročníků „ Pasování na čtenáře.“ 

 Škola spolupracuje také s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně, pro žáky máme 

zakoupeny celoroční vstupenky. 

 Velká pozornost je věnována sportovnímu vyžití žáků. Součástí výuky jsou pravidelné 

plavecké kurzy pro žáky 1. – 5. ročníku, ozdravné pobyty žáků I. stupně, výlety a exkurze a 

lyžařský výcvik pro žáky II. stupně. Žáci se zapojují do nejrůznějších sportovních soutěží 

(házená, florbal, fotbal, basketbal, kuželky). 

 Žáci se účastní různých vědomostních, pěveckých, recitačních soutěží a předmětových 

olympiád. 

 V oblasti environmentální výchovy se žáci zapojují do pravidelného třídění 

odpadových surovin. Škola organizuje sběr starého papíru, plastových víček a baterií. 

 Žáci devátých ročníků se účastní srovnávacího testování pro žáky SCIO a Cermat. 

  

2.5.  Školní družina 
 

Školní družina je zřízena dle zákona č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („Školský zákon“) a řídí se podle vyhlášky 

MŠMT č. 74 / 2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 

Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí 

se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. 

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti žáků a 

odpočinku.Vhodné střídání pracovních činností s odpočinkem přispívá k odstranění únavy 
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z předchozí činnosti, učí žáky ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní 

potřeby a rozmanité zájmy dětí. 

Vychovatelky školní družiny v rámci pracovní doby také vykonávají dohled nad žáky 

vyšších ročníků o jejich volných hodinách. 

Školní vzdělávací program pro školní družinu je přílohou ŠVP „Škola pro všechny“. 
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3.   Charakteristika ŠVP 

3. 1 Zaměření školy 
 

       Škola pro všechny vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu – otevřenost 

školy všem dětem, rodičům, veřejnosti a vychází ze snahy podpořit co nejširší rozvoj 

osobnosti každého žáka. Ve škole vytváříme podmínky žákům se zdravotním postižením 

a zdravotním znevýhodněním. 

       Naším cílem je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různými vzdělávacími 

potřebami dostává nejen kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně 

a spokojeně. 

       Ve škole vytváříme zázemí, které rozvíjí tvořivost a individuální potřeby žáků, 

motivuje a podporuje žáky k aktivnímu učení se nikoli encyklopedickým vědomostem, ale 

poskytujeme žákům vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a vytváříme 

předpoklady pro úspěšné uplatnění našich žáků v oborech profesní přípravy i v různých 

směrech studia na středních školách. Umožňujeme žákům pochopit svět v co nejširších 

souvislostech propojením výuky jednotlivých předmětů. 

       Výrazně posilujeme výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický. Ve vyučování 

všech předmětů  podporujeme využívání výpočetní techniky. 

       Zavádíme efektivní metody výuky jako je skupinové ( kooperativní ) a projektové 

vyučování, kterými vedeme žáky k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. 

       Charakter školní práce má v dětech mimo jiné podporovat získání možnosti 

pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení 

a schopnosti sebehodnocení. 

       Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu 

a dohodnutých pravidel třídních kolektivů. Naším cílem je zapojení žáků do organizace 

činností školy prostřednictvím školního parlamentu. 

 

3. 2    Výchovné a vzdělávací strategie 
         

         Vzdělávání na naší škole má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové 

kompetence, které představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 
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důležitých pro základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké 

životu a na praktické jednání. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, 

uplatňuje tyto společné strategie: 

 

1.  Strategie směřující ke kompetenci k učení: 
 

• klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací 

z různých zdrojů ( knihovna, tisk, internet apod.), žáci mají k dispozici školní 

knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet 

• zařazujeme do výuky problémové vyučování 

• na začátku vyučovací hodiny vyvodíme cíl, na konci vyučovací hodiny společně 

s žáky zhodnotíme jeho dosažení 

• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků 

• zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků 

• umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a náměty, porovnávat výsledky 

a vyvozovat závěry 

• umožňujeme žákům zúčastnit se plošného srovnávacího testování vědomostí 

a dovedností  

 

     2.  Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů: 

 

• připravujeme vyučování tak, aby žák hledal různá řešení, řešil netradiční problémové 

úlohy 

• umožňujeme žákům pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 

ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi 

• nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích 

předmětů i využití praktických dovedností 

• umožňujeme žákům zapojit se do předmětových olympiád a žákovských soutěží 

• zapojujeme žáky do problémů školního života 
• připravujeme pro žáky skupinové úkoly v terénu 
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3.  Strategie směřující ke kompetenci komunikativní: 

 

• klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování 

• vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování 

a prostor pro prezentaci jejich vlastních názorů 

• vedeme žáky k adekvátní verbální i neverbální komunikaci se spolužákem, s dospělým 

ve škole i mimo školu  

• vyžadujeme od žáků uplatňování dovednosti komunikace v rámci autentického učení 

(besedy, exkurze, zápis do 1. třídy) 

• požadujeme na žácích nejrůznějším způsobem zpracované tematické práce, jejich 

prezentaci a obhajobu 

• vedeme žáky k naslouchání, k porozumění a k respektování zkušeností a názorů 

druhých 

 

4.  Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální: 

 

• zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce 

a nutnost vzájemné pomoci 

• vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, 

převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu 

• využíváme řízené diskuze a prezentace názorů žáků  

• orientujeme výuku na konkrétní příklady z každodenního života, využíváno je 

prožitkové vyučování a hry 

• vedeme žáky různých věkových skupin ke spolupráci a vzájemné pomoci  

• vyžadujeme od žáků zodpovědnost za dodržování školního řádu a dalších společně 

dohodnutých pravidel chování 

• podporujeme sebedůvěru a samostatný rozvoj žáků a jejich pozitivní představu o sobě 

samém 
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5.  Strategie směřující ke kompetenci občanské: 

 

• pomáháme žákům respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat útlak a hrubé 

zacházení a postavit se proti fyzickému a psychickému násilí 

• vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• vybízíme žáky k  zodpovědnému chování v  krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka a k poskytnutí účinné pomoci podle svých 

možností 

• vedeme žáky k aktivnímu zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit 

• připomínáme žákům naše tradice a kulturní i historické dědictví 

• zajišťujeme sběr druhotných surovin (papír, plastová víčka, baterie a hliník) 

 

 

6.   Strategie směřující ke kompetenci pracovní: 

 

• vedeme žáky k plánování pracovní činnosti, k volbě vhodného pracovního postupu a  

k zhodnocení celé práce 

• vyžadujeme od žáků dodržování  bezpečnostních  pravidel při práci 

• poskytujeme žákovi potřebné informace o různých profesích  

• pomáháme žákům s rozhodnutím o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

• podporujeme tvořivou manuální činnost žáků výrobou dárků pro budoucí žáky prvních 

tříd a výrobou  jednoduchých pomůcek pro vyučování 

• nabízíme prostor k praktickým činnostem (školní kuchyňka, školní dílna) 

        

 

3.3  Zabezpečení výuky žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 

        Žáci se speciálními poruchami učení, speciálními poruchami chování a žáci se 

zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou integrováni v rámci běžných tříd. 
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Výchovný poradce po vzájemné dohodě s třídním učitelem, rodiči a ve spolupráci 

s poradenským zařízením ( Pedagogicko – psychologická poradna Jičín a Pedagogicko – 

psychologická poradna Trutnov ) zajišťuje diagnostická vyšetření i vyšetření následná. 

        Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní 

učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytváří 

a realizují individuální vzdělávací plán.Struktura individuálně vzdělávacího plánu vychází 

z platné právní úpravy.Nápravu žáků zajišťuje v rámci individuální speciálně pedagogické 

péče dyslektická asistentka v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

        Žákům s vadami řeči se věnuje logopedická asistentka. 

        U žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním spolupracujeme se 

Speciálně pedagogickým centrem Janské Lázně a Speciálně pedagogickým centrem Hradec 

Králové.Žákům zajišťujeme osobní i pedagogickou asistenci, vhodné metody, organizační 

postupy výuky a pro ně specifické pomůcky. 

 

 

3.4  Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 
 
        Škola rozvíjí  talent a mimořádné nadání žáků. Umožňuje jim zpracovávat úkoly dle 

jejich výběru, rychlejší postup v učení, učit se netradičními způsoby a účastnit se přípravy 

projektů. 

V rámci výuky jednotlivých předmětů umožňujeme rozvoj zájmů nadaných žáků. 

        V případě mimořádných schopností žáka může škola na základě komisionální zkoušky 

přeřadit žáka do vyššího ročníku nebo na základě závěrů odborného vyšetření vytvořit 

individuálně vzdělávací plán. 

        Na přání rodičů výchovný poradce kontaktuje žáka s Mensou ČR ( Moravská 9, 

Praha 2 ) a zařídí testování jeho IQ. 

        Škola má přehled o zájmové činnosti svých žáků, třídní učitel se snaží podle talentu 

a nadání pomoci jednotlivcům ve vyhledávání a výběru zájmových kroužků a sportovních 

oddílů. 
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3.5 Poskytování poradenských služeb ve škole 

3.5.1  Kariérové poradenství 
        

            Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům vycházejících 

žáků  ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy. Zajišťuje organizaci přihlašování 

k dalšímu vzdělávání. 

           Žákům jsou k dispozici informační materiály ( letáky, www stránky ) o středním 

školství a trhu práce. 

           Ve spolupráci s IPS ÚP Jičín umožňujeme žákům diagnostikovat jejich zaměření 

vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, jejich sebepoznání a orientaci ve světě práce 

(videosnímky, PC programy ) 

           Žáci naší školy se účastní celostátních srovnávacích testů ( SCIO, Cermat ). 

Při přípravě žáků na přijímací řízení využíváme SCIO testy. 

           V případě nepřijetí žáka na zvolenou střední školu poradíme a pomůžeme při výběru 

další školy, při převedení přihlášky a při sepsání odvolání proti nepřijetí. 

 

3.5.2  Prevence sociálně patologických jevů 
 

Metodik prevence ve spolupráci s pedagogickými pracovníky vytváří „Minimální 

preventivní program“ pro daný školní rok. 

           Škola je v kontaktu s pracovníky oddělení sociální péče  a péče o dítě MěÚ  Jičín, 

s kurátory Mediační a probační služby, s pracovníky Exitu a Policií ČR. 

           Výchovný poradce a školní metodik prevence se podílí na projektu „Komunitní 

plánování sociálních služeb města Jičín“. Organizujeme besedy na téma škodlivost alkoholu, 

drog a kouření , týrání dětí, domácí násilí, sexuální zneužívání, rasismus, zapojili jsme se 

do programu Mgr. I. Kubíkové „Cesta proti násilí“. 

           Prevence probíhá i v rámci výuky. Seznamujeme žáky se Slabikářem dětských 

práv, Úmluvou o právech dítěte a s jednotlivými zařízeními pro pomoc v krizi a odborníky 

poskytujícími pomoc (Linka důvěry, Bílý kruh bezpečí, Linka dětské pomoci, Centrum 

protidrogové prevence a terapie) a  s jejich telefonními čísly. 
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            Součástí prevence jsou metody výuky – otevřený dialog a vstřícný vztah učitele 

a žáka, intenzivní komunikace s rodiči.. 

           Škola monitoruje rizika sociálně – patologických jevů a při varovných signálech 

výchovný poradce koordinuje.postup řešení s rodiči, se žáky a nabízí podporu a poradenství.  

 

3. 6   Začlenění průřezových témat          
 

 Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného 

světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým 

formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění 

žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti 

postojů a hodnot. 

 Tematické okruhy průřezových témat jsou součástí jednotlivých vyučovacích 

předmětů a umožňují jejich vzájemné propojení. Přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků 

a pozitivně ovlivňují utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 

 Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí 

charakteristiky vyučovacího předmětu a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách 

vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat 

a jejich tematických okruhů. 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 
Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Anglický jazyk (2. roč.), 

Matematika (1. až 9. roč.), Informatika (4. až  7. roč.), Fyzika (6. a 7. roč.), Chemie (8. roč.), 

Přírodopis (6. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Tělesná výchova (6. až 9. roč.), Výchova ke 

zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (4. až 9. roč.). 

 

 

 

 14



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

 

Sebepoznání a sebepojetí 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(3. roč.), Německý jazyk (9. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Občanská výchova (6. a 7. roč.), 

Přírodověda (5. roč.), Hudební výchova (1. až 9. roč.), Výtvarná výchova (2. až 7. roč.), 

Tělesná výchova (1. až 9. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (6. až 

9. roč.). 

Seberegulace a sebeorganizace 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(5. roč.), Německý jazyk (6. až 9. roč.), Matematika (7. a 8. roč.), Prvouka (1. až 3. roč.), 

Občanská výchova (6. až 9. roč.), Přírodověda (5. roč.), Fyzika (8. roč.), Tělesná výchova 

(4. a 5. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (6. až 9. roč.). 

Psychohygiena 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Německý jazyk (6. a 8. roč.),  

Občanská výchova (6. a 7. roč.), Hudební výchova (1. až 3. roč.), Tělesná výchova (1. až 9. 

roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (6. až 9. roč.). 

Kreativita 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(6. až 9. roč.), Anglický jazyk (2. a 3. roč.), Německý jazyk (7. roč.), Matematika (1. až 7. 

roč. a 9. roč.), Informatika (4. až 7. roč.), Fyzika (6. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Hudební 

výchova (1. až 9. roč.), Výtvarná výchova (1. až 9. roč.), Tělesná výchova (4. a 5. roč.), 

Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (5. až 9. roč.). 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura (1. 

a 2. roč.), Německý jazyk (7. a 9. roč.), Prvouka (1. až 3. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Občanská 

výchova (6. a 7. roč.), Přírodověda (5. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Tělesná výchova (2. roč. 

a 6. až 9. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.). 

Mezilidské vztahy 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(1., 2. a 4. roč.), Německý jazyk (6.,7. a 9. roč.), Prvouka (1. až 3. roč.), Přírodověda (5. roč.),  

Dějepis (6. a 9. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Tělesná výchova (6. až 9. roč.), Výchova 

ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (5. roč.). 
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Komunikace 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(3. až 9. roč.), Anglický jazyk (2. až 7. roč.), Německý jazyk (6. a 9. roč.), Matematika (1. až 

5. roč.), Informatika (6. a 7. roč.), Dějepis (6. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Hudební výchova 

(1. až 3. roč.), Výtvarná výchova (6. až 7. roč.), Tělesná výchova (6. až 9. roč.), Výchova 

ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (1. až 3. roč. a 6. až 9. roč.). 

 Kooperace a kompetice 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(6. až 9. roč.), Matematika (1. až 5. roč. a 9. roč.), Fyzika (6. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), 

Hudební výchova (6. až 9. roč.), Výtvarná výchova (1. až 3. roč.), Tělesná výchova (1. až 

5. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (6. až 9. roč.). 

 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura ( 3. 

až 5. roč.), Německý jazyk (7. roč.), Matematika (4. až 6. roč. a 8. roč.), Občanská výchova 

(6. roč.), Fyzika (6. a 7. roč.), Chemie (8. a 9. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Tělesná výchova 

(6. až 9. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (4. až 9. roč.). 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura  

(6. a 7. roč.), Německý jazyk (6., 7. a 9. roč.), Vlastivěda (4. a 5. roč.), Chemie (8. a 9. roč.), 

Zeměpis (6. až 9. roč.), Tělesná výchova (2. a 3. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.), 

Pracovní činnosti (1. až 9. roč.). 

 

 

Výchova  demokratického občana 
Občanská společnost a škola 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(5. roč.), Německý jazyk (6. roč.), Zeměpis (8. a 9. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.). 

Občan, občanská společnost a stát 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Prvouka (1. až 3. roč.), 

Vlastivěda (4. roč.), Dějepis (6. a 8. roč.), Chemie (9. roč.), Zeměpis (8. a 9. roč.), Výchova  
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ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (6. až 9. roč.). 

Formy participace občanů v politickém životě 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Matematika (9. roč.), 

Vlastivěda (4. roč.), Občanská výchova (8. a 9. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.). 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Vlastivěda (4. roč.), Dějepis 

(8. a 9. roč.), Občanská výchova (8. a 9. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Výchova ke zdraví 

(6. až 8. roč.). 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Evropa a svět nás zajímá 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(6. až 9. roč.), Anglický jazyk (8. a 9. roč.), Německý jazyk (6. až 9. roč.), Matematika (7. a 8. 

roč.), Informatika (6. a 7. roč.), Fyzika (9. roč.), Chemie (9. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), 

Hudební výchova (6. až 9. roč.), Výtvarná výchova (6. až 9. roč.), Pracovní činnosti (6. až 

9. roč.). 

Objevujeme Evropu 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Anglický jazyk (6. a 7. roč.), 

Německý jazyk (6. až 9. roč.), Informatika (4. a 5. roč.), Občanská výchova ( 8. a 9. roč.), 

Zeměpis (7. až 9. roč.). 

Jsme Evropané 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Vlastivěda (4. a 5. roč.), 

Dějepis (6. až 9. roč.), Občanská výchova (8. a 9. roč.), Zeměpis (8. a 9. roč.), Výtvarná 

výchova (6. až 9. roč.), Pracovní činnosti  (6. až 9. roč.). 

 

 

Multikulturní výchova 
Kulturní diference 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(2. a 3. roč.), Německý jazyk (6. a 9. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Občanská výchova (6. a 
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7. roč.), Zeměpis (7. až 9. roč.), Hudební výchova (1. až 5. roč.), Výtvarná výchova (1. až 

5. roč.), Pracovní činnosti (6. až 9. roč.). 

Lidské vztahy 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(1. až 5. roč.), Německý jazyk (6. a 9. roč.), Matematika (9. roč.), Dějepis (7. a 9. roč.), 

Občanská výchova (6. a 7. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Hudební výchova (6. až 9. roč.), 

Výtvarná výchova (4. a 5. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.). 

Etnický původ 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(4. a 5. roč.), Anglický jazyk (4. a 5. roč.), Dějepis ( 6. a 9. roč.), Přírodopis (8. roč.), Zeměpis 

(6., 8. a 9. roč.), Hudební výchova (4. a 5. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.). 

Multikulturalita 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura 

(4. až 7. roč.), Německý jazyk (6. a 9. roč.), Občanská výchova (6. a 7. roč.), Zeměpis (6. až 

9. roč.), Hudební výchova (6. až 9. roč.), Výtvarná výchova (8. a 9. roč.), Pracovní činnosti 

(6. až 9. roč.). 

Princip sociálního smíru a solidarity 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Německý jazyk (8. roč.), 

Zeměpis (6. až 9. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.). 

 

 

Environmentální výchova 
Ekosystémy 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Německý jazyk (6. a 8. roč.), 

Přírodověda (4. roč.), Vlastivěda (4. a 5. roč.), Chemie (8. roč.), Přírodopis (7. roč.), Zeměpis 

(6., 8. a 9. roč.), Pracovní činnosti (2., 4. a 5. roč.). 

Základní podmínky života 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Německý jazyk (6., 7. a 

8. roč.), Prvouka (1. až 3. roč.), Chemie (8. a 9. roč.), Přírodopis (6. roč.), Zeměpis (6., 8. a 

9. roč.), Pracovní činnosti (3. roč.). 
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Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Anglický jazyk (6. až 

9. roč.), Německý jazyk (6., 7. a 9. roč.), Matematika (6. a 7. roč.), Dějepis (8. roč.), Fyzika 

(6. až 9. roč.), Chemie (8. a 9. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Výchova 

ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (6. až 9. roč.). 

Vztah člověka k prostředí  

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Německý jazyk (8. a 9. roč.),  

Matematika (8. roč.), Přírodověda (4. roč.), Fyzika (6., 8. a 9. roč.), Chemie (8. a 9. roč.), 

Přírodopis (7. až 9. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Tělesná výchova (4. až 9. roč.), Výchova 

ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (6. až 9. roč.). 

 

 

Mediální výchova  
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura (4. a 

5. roč.), Německý jazyk (9. roč.), Chemie (9. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Hudební výchova 

(4. a 5. roč.), Tělesná výchova (4. a 5. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní 

činnosti (6. až 9. roč.). 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura (8. a 

9. roč.), Německý jazyk (9. roč.), Informatika (4. a 5. roč.), Vlastivěda (4. a 5. roč.), Občanská 

výchova (6. a 7. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Hudební výchova (8. a 9. roč.), Výtvarná 

výchova (2. až 5. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (6. až 9. roč.). 

Stavba mediálních sdělení 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura (5., 

8. a 9. roč.), Informatika (6. a 7. roč.), Zeměpis (7. roč.), Hudební výchova (4. a 5. roč.). 

Vnímání autora mediálních sdělení 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura (8. a 

9. roč.), Informatika (6. a 7.  roč.), Hudební výchova (6. až 9. roč.), Výtvarná výchova (8. a 

9. roč.). 
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Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura (5. 

roč.), Německý jazyk (9. roč.), Informatika (6. a 7. roč.), Občanská výchova (6. a 7. roč.), 

Chemie  (9. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Výtvarná výchova (1. až 3. roč.), Výchova 

ke zdraví (6. až 8. roč.), Pracovní činnosti (6. až 9. roč.). 

Tvorba mediálního sdělení 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů  Český jazyk a literatura (3. 

až 5. roč.), Německý jazyk (6. až 9. roč.), Informatika (6. a 7. roč.), Zeměpis (6. roč.), 

Výtvarná výchova (6. až 9. roč.). 

Práce v realizačním týmu 

 Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura (4. a 

5. roč.), Informatika (6. a 7. roč.), Zeměpis (6. až 9. roč.), Výchova ke zdraví (6. až 8. roč.). 
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                                                    4.1  UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ

Vzdělávací 
oblast 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem Z toho DČD*

9 8+1 8+1 7 6+1 41 3

0+1 3 3 3 10 1

Matematika a její 
aplikace 4 4+1 4+1 5 5 24 2

Informační a 
komunikační 
technologie

0+1 1 2 1

2 2 2+1 7 1

21 1+1 2 4 1

1 2 3

1 1 1 1 1 5

1 1 1 2 2 7

Člověk a zdraví 2 2 2 2 2 10

Člověk a svět 
práce 1 1 1 1 1 5

20 22 25 25 26 118

3 3 2 1 9

*DČD - disponibilní časová dotace

4. UČEBNÍ PLÁN

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český jazyk

Cizí jazyk

Matematika

Informatika

Prvouka

Vlastivěda

Pracovní činnosti

Vyučovací předmět

Z toho disponibilní časová dotace

Člověk a jeho 
svět

Umění a kultura

Celková časová dotace

Přírodověda

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova



Vzdělávací oblast 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník Celkem Z toho DČD *

4 4 4+1 4+1 18 2

3 3 3 3 12

Matematika a její aplikace 4 4 4+1 4+1 18 2

Informační a komunikační 
technologie 1 0+1 2 1

2 2 2 2 8

1 1 1 1 4

22 1+1 2 2 1 7 1

2 2 4

2 1+1 1 2 7 1

1+1 2 1 2 7 1

1 1 1 1 4

2 2 1 1 6

2 2 2 2 8

1 1 1 3

Člověk a svět práce 1 1 1 1 4

+2 +4 +4 10 10

28 30 32 32 122

2 4 6 6 18

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk

Cizí jazyk

Matematika

Dějepis

Informatika

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Vyučovací předmět

4.2  UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ

Pracovní činnosti

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

*DČD - disponibilní časová dotace

Volitelné předměty

Celková časová dotace

Z toho disponibilní časová dotace
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4.3 Poznámky k učebnímu plánu 
 

Učební plán Školního vzdělávacího programu „ Škola pro všechny “ vychází 

z učebního plánu  RVP ZV. 

Disponibilní časová dotace je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí a 

volitelných předmětů.Výčet nabízených volitelných předmětů se může od realizovaných 

volitelných předmětů lišit a každým rokem měnit v závislosti na odborné aprobovanosti 

pedagogického sboru a na počtu, složení a zájmu žáků jednotlivých tříd. 

 

4.4     Volitelné předměty 

4.4.1 Přehled volitelných předmětů 
 

• Další cizí jazyk                                              7.-9. ročník  ( 2 hodiny) 

• Konverzace v cizím jazyce                           7.-9. ročník  ( 1 hodina) 

• Vedení domácnosti                                         7.-9. ročník  ( 2 hodiny) 

• Sportovní a pohybové aktivity                       7.-9. ročník  ( 1 hodina) 

• Seminář z přírodovědných předmětů             7.-9. ročník  ( 1 hodina) 

• Výtvarný seminář                                             7.-9. ročník  ( 1 hodina) 

• Seminář ze společenskovědních předmětů      8.-9. ročník  ( 1 hodina) 

• Informatika                                                      8.-9. ročník  ( 1 hodina) 

• Seminář z matematiky                                     8.-9. ročník  ( 1 hodina) 

• Seminář z českého jazyka                                8.-9. ročník  ( 1 hodina) 

 

4.4.2 Obsahová náplň volitelných předmětů 
 

Další cizí jazyk 

Cílem předmětu je  rozvíjení individuálních zájmů především jazykově orientovaných 

žáků a rozšíření jejich jazykového vzdělání. 

Vzdělávací obsah a cíle vyučovacího předmětu jsou součástí učebních osnov. 
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Konverzace v cizím jazyce 

Předmět je zaměřen na rozšiřování, třídění a upevnění slovní zásoby v tematických 

okruzích blízkých zájmům a věku žáků. Podporuje rozvíjení schopností pro obsažnější 

komunikaci. 

 

Vedení domácnosti 

Předmět poskytuje žákům prostor pro získání dalších praktických a uživatelských 

dovedností spojených s vedením a provozem domácnosti a s osvojením si pracovních postupů 

při různých činnostech v domácnosti. 

 

Sportovní a pohybové aktivity 

Předmět slouží k upevňování a zkvalitňování pohybových dovedností a jako průprava 

pro nácvik náročnějších činností a vzbuzení zájmu o pravidelnou sportovní činnost. 

 

Seminář z přírodovědných předmětů 

Předmět může mít fyzikální, chemické, biologické nebo zeměpisné zaměření.Seminář 

je možno vyučovat tak, že celý obsah tvoří pouze jedno zaměření, nebo se v něm kombinuje 

učivo různých zaměření. Hlavním cílem je rozvíjet aktivní, samostatné a tvůrčí činnosti žáků. 

 

Výtvarný seminář 

Obsahem předmětu je rozvíjení vlastní tvořivosti a teoretické seznamování 

s fragmenty výtvarného umění, osobní setkávání a konfrontace s uměleckým dílem. 

 

Seminář ze společenskovědních předmětů 

Předmět je vytvářený pro žáky se specifickým zájmem o historii i současnost různých 

oblastí lidského života a kultury, o problémy života v současném světě, o praktické otázky 

života a vztahů mezi lidmi, o hlubší poznání problémů souvisejících s utvářením a rozvojem 

osobnosti mladého člověka. 

 

Informatika 

Cílem předmětu je prohlubování znalostí a dovedností z oblastí výpočetní techniky a 

rozvíjení tvořivé schopnosti uplatnit dosažených vědomostí při řešení praktických problémů, 
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s nimiž se žák setkává ve škole i mimo školu. Vyučující může modifikovat jednotlivé 

tematické celky v souladu s možnostmi školy, úrovní vědomostí a aktuálními potřebami a 

zájmy žáků. 

 

Seminář z matematiky 

Předmět má za cíl shrnutí a prohloubení dovedností v oboru matematiky s důrazem na 

aplikační úlohy popisující běžné situace života a technické praxe. 

 

Seminář z českého jazyka 

V rámci tohoto předmětu se žáci zaměří na zvládnutí rozšiřujícího učiva českého 

jazyka a literatury. Seminář je zaměřen na procvičení a rozšíření znalostí gramatických a 

literárních. Aktivity budou směřovat ke správnému užívání jazyka vzhledem ke komunikační 

situaci. 
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5. Učební osnovy 

5.1 Jazyk a jazyková komunikace 

5.1.1 Český jazyk a literatura 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět český jazyk a literatura se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. Zaujímá 

čelné místo a má klíčové postavení pro komunikaci, rozvíjí myšlení žáků a umožňuje 

získávání vědomostí ve všech dalších oborech. 

Předmět český jazyk je vyučován jako samostatný předmět v 1., 2. a 3. ročníku 9 

hodin týdně, ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu český jazyk a literatura 

• správná technika čtení a psaní 

• rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 

• souvislé vyjadřování a správné používání mateřského jazyka v běžných situacích 

• využívání různých zdrojů informací pro rozšiřování znalostí a dovedností k dalšímu 

vzdělávání 

• poznávání bohatosti českého jazyka, jeho slovní zásoby, praktické užití elementárních 

pravidel stylistiky 

• rozvoj jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, přesné a logické myšlení 

• osvojení základů českého pravopisu 

• základní čtenářské dovednosti a návyky 

• elementární literárněvědné poznatky důležité pro pochopení čteného textu, jeho rozbor 

a hodnocení 

• seznámení s nejdůležitějšími literárními žánry a formami 

• chápání funkce divadla, filmu, televize a ostatních médií 
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Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností poznávání; 

sebepoznání a sebepojetí; kreativita 

Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – poznávání lidí; mezilidské vztahy; 

komunikace 

Osobnostní a sociální výchova – morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Výchova demokratického občana – občanská společnost a škola 

Multikulturní výchova – kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita 

Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; tvorba mediálních sdělení; 

stavba mediálních sdělení; fungování a vliv médií ve společnosti; práce v realizačním týmu 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci rozvíjejí dovednosti potřebné k osvojování učiva 

• žáci se snaží využívat osvojené dovednosti z jazykového vzdělávání v jiných 

oblastech 

• žáci se učí aplikovat naučená pravidla pravopisu, vzájemně je propojovat, ukládat 

systematicky informace 

• žáci se seznamují s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným 

učivem 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci jsou vedeni k samostatnému nalézání pravidel, kterými se řídí mluvnické jevy 

• žáci se učí kontrolovat svoji práci, najít chyby, opravit je, umět opravu zdůvodnit 

• žáci se ve skupinové práci učí domluvit  na společném řešení 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci se vedou ke správné formulaci a kultuře projevu 

• žáci se učí vnímat neverbální komunikaci výrazů a gest 

• žáci si pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřují slovní zásobu, jsou vedeni ke 

správné stavbě větných celků 
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Kompetence sociální a personální 

• žáci se při práci vzájemně ovlivňují, vytvářejí pracovní atmosféru 

• žáci se učí spolupracovat, věcně hodnotit sebe i druhé 

• žáci se učí ocenit zkušenosti druhých a respektovat různá hlediska 

 

Kompetence občanské 

• žáci se seznamují s naším slovesným dědictvím, dík kterému mohou ocenit naše 

tradice, dědictví kulturní i historické 

• žáci se učí prostřednictvím pověstí a legend různých etnik tyto tolerovat 

• žáci dbají na slušnou mluvu a vystupování ve škole i na veřejnosti 

 

Kompetence pracovní 

• žáci dodržují základní hygienická pravidla při psaní a čtení 

• žáci dodržují vymezená pravidla a adaptují se na různé pracovní podmínky při hodině 

• žáci využívají získané znalosti v zájmu vlastního rozvoje 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
1.  

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

chápe jednoduché mluvené pokyny 
a dokáže je aplikovat 

dělí slovo na slabiky 

určí počet slov ve větě 

tvoří věty podle zadání 

rozlišuje délku samohlásek 

vyslovuje slova a předložkové 
vazby se správným přízvukem 

doplní do věty správný tvar slova 

určí počet vět v textu 

uvědomuje si význam slov 

dokáže pozdravit, omluvit se, 
používat tykání a vykání 

vypráví jednoduchý děj podle 
obrázků 

píše správné tvary písmen, slova a 
krátké věty 

• poznávání písmen abecedy 
tiskací i psací ve vztahu 
k odpovídajícím hláskám 

• rozlišení věty, slova, 
slabiky a hlásky z hlediska 
potřeb čtení a psaní 

• plynulé spojování slabik a 
slova, výslovnost délky 
hlásek 

• krátké mluvené projevy 
• psaní písmen, slabik, slov 
• psaní krátkých vět 
• psaní velkých písmen na 

začátku věty a ve vlastních 
jménech 

• jednoduchý opis a přepis, 
diktát 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. 

 
 
Osobnostní a 
sociální výchova-
sociální rozvoj-
poznávání lidí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multikulturní  
výchova-lidské 
vztahy 

čte s porozuměním jednoduchá 
slova a krátké věty 

reprodukuje obsah známých 
pohádek a příběhů 

namaluje ilustraci k přečtenému 
textu 

v pohádce vyhledá hlavní postavy, 
rozliší dobro a zlo 

rozumí jednoduchým literárním 
pojmům: kniha, časopis, říkanka, 
rozpočitadlo, hádanka, báseň, rým, 
pohádka, divadlo 

• výcvik čtení 
• poslech literárních textů 

pro děti 
• básně pro děti, přednes 
• rozbor literárního textu: 

vlastnosti hlavní postavy, 
vyjádření pocitů z četby 

• orientace v kratším textu 
• ilustrace literárních děl pro 

děti 

       
 
 
 
 
 
 

   1. 

 

rozumí mluveným a jednoduchým 
písemným pokynům a dokáže je 
aplikovat 

vyslovuje věty se správným 
dýcháním a přízvukem 

píše správně krátké diktované 
texty 

najde synonymum, opozitum 
rozlišuje a vytváří slova nadřazená, 

• věta a souvětí jako 
jednotka jazykového 
projevu 

• krátké souvislé projevy 
• grafická podoba věty a 

souvětí, spojování dvou i 
více vět 

 
 

• slovní význam : slovo  

        
 
 
 

  2. 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
1.  

podřazená, souřadná              nadřazené, podřazené,         
             souřadné 

dělí hlásky na samohlásky a 
souhlásky 

píše správně párové souhlásky na 
konci slov 

užívá správně ú , ů 

dává do správného tvaru podstatná 
jména a slovesa 

dodržuje slovosled ve větě 

používá další spojovací výrazy 

píše správné znaménko za větou 
dle druhu 

píše správně i,y po tvrdých a 
měkkých souhláskách 

seřadí obrázky podle dějové 
posloupnosti a vypráví podle nich 
děj 

dodržuje požadavky na čitelnost, 
úhlednost a celkovou úpravu 
písemného projevu 

• krátké souvislé projevy 
• grafická podoba věty a 

souvětí, spojování dvou i 
více vět 

• funkce spojky, užití 
nejfrekventovanějších 

• druhy vět podle postoje 
mluvčího 

• správné použití slovního 
přízvuku a vhodné 
intonace 

• určování pořádku slov ve 
větě 

• dělení hlásek 
• výslovnost a psaní skupin 

dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
• souhlásky znělé a neznělé 
• slabikotvorné r, l 
• dělení slov na konci řádku 
• slovní druhy: podstatná 

jména, slovesa, předložky 
• vlastní jména 
• základní formy 

společenského styku 
• dodržování posloupnosti 

dějů jako základ 
vypravování 

• jednoduchý popis 
• nácvik psaní velkých 

tiskacích písmen pro 
výuku geometrie 

• úprava písemnosti: nadpis, 
okraje 

• psaní adres, krátkého 
dopisu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a 
sociální výchova-
osobnostní rozvoj-
rozvoj schopností 
poznávání; sociální 
rozvoj-poznávání 
lidí, mezilidské 
vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
Multikulturní 
výchova-kulturní 
diference-lidské 
vztahy 

čte plynule s porozuměním 

najde v textu hlavní a vedlejší 
postavy 

rozliší reálné postavy od 
pohádkových bytostí 

rozliší prózu a verš 

recituje básnický text 

rozumí literárním pojmům: 

• plynulé čtení vět, intonace, 
slovní přízvuk 

• hlasité a tiché čtení 
s porozuměním 

• poslech poezie a prózy 
• přednes básní 
• dramatizace pohádky 
• seznámení s naučnou 

knihou pro děti 
• ilustrace a ilustrátor 

        
 
 
 

  2. 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
1.  

spisovatel, básník, ilustrace, 
čtenář, knihovna, divadelní 
představení, herec, film 

rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu slova 

porovnává významy slov 

porovnává a třídí slova podle 
zobecněného významu 

rozlišuje slovní druhy v základním 
tvaru 

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

spojuje věty do jednodušších 
souvětí 

rozlišuje v textu druhy vět podle 
postoje mluvčího 

odůvodňuje i,y po tvrdých a 
měkkých souhláskách a po 
obojetných ve vyjmenovaných 
slovech 

odůvodňuje dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, 
vě, mě – mimo morfologický šev 

užívá správně velká písmena na 
začátku věty a u vlastních jmen 

plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

porozumí písemným nebo 
mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 

respektuje základní komunikační 
pravidla v rozhovoru 

opravuje nesprávnou či nedbalou 
výslovnost 

v krátkých mluvených projevech 
správně dýchá a volí vhodné 
tempo řeči 

volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči 

sestaví jednoduchou osnovu 
na základě vlastních zážitků tvoří 
krátký mluvený projev 

• určování vět v souvětí 
• věta jednoduchá: základní 

skladební dvojice 
• nauka o slově, hláskosloví 
• stavba slova: kořen 
• pravopis i,y po obojetných 

souhláskách 
vyjmenovaných a 
příbuzných slov 

• ohebné a neohebné slovní 
druhy 

• podstatná jména: rod, 
číslo, pád 

• stylizace a kompozice: 
slovosled, výběr vhodných 
jazykových prostředků 

• členění jazykového 
projevu, nadpis 

• vypravování 
• popis jednoduchých 

předmětů a činností 
• využití jednoduché osnovy
• společenský styk a jeho 

formy: požádání o 
informaci, telefonní hovor, 
uvítání návštěvy 

• psaní římských číslic 
• psaní pohlednice, dopisu 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a 
sociální výchova-
osobnostní rozvoj-
sebepoznání a 
sebepojetí; sociální 
rozvoj-komunikace; 
morální rozvoj-
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
 
 
Multikulturní 
výchova-kulturní 
diference-lidské 
vztahy 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
1.  

zvládá základní hygienické návyky 
spojené se psaním 

píše věcně i formálně správně 
jednoduchá sdělení 

seřadí ilustrace podle dějové 
posloupnosti a vypráví podle nich 
jednoduchý příběh 

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

vyjadřuje své pocity z přečteného 
textu 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve 
verších, odlišuje pohádku od 
ostatních vyprávění 

pracuje tvořivě s literárním textem 
podle pokynů učitele a podle svých 
schopností 

• plynulé hlasité čtení, 
rychlé tiché čtení 

• přednes básně nebo 
úryvku prózy 

• dramatizace povídky, 
místní pověsti 

• práce s knihou: podstata 
příběhu, smysl, 
charakteristika postav, 
postoj ke knize 

• báseň s dějem: přirovnání, 
zosobnění 

• próza: pohádka, povídka, 
pověst 

• divadlo: dějství, herec, 
divák 

• literatura umělecká a 
naučná 

• knihovna, individuální 
četba, čtenářský deník 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mediální výchova-
tvorba mediálních 
sdělení 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
2. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

dobře se orientuje v písemném 
zadání úkolu, třídí informace 
reprodukuje obsah jednoduchého 
sdělení a zapamatuje si 
nejdůležitější fakta 

rozlišuje druhy vět dle postoje 
mluvčího a jeho intonace 

porovnává synonyma a hledá 
možnosti jejich užití 

určuje kořen slova, předponu a 
část příponovou 

rozlišuje slovní druhy 

umí skloňovat podstatná jména 

umí časovat slovesa 

v oznamovacím způsobu 
rozlišuje slova spisovná a 
nespisová 

ve větě jednoduché vyhledá 
základní skladební dvojici 

rozlišuje mezi spojením vět a 
větných členů 

sestaví osnovu příběhu nebo 
popisu 

umí napsat krátký dopis, vyřídit 
telefonní hovor 

dokáže si pořídit stručné zápisky z 
naučného textu 

• nauka o slově: význam 
slova, spisovná a 
nespisovná, citově 
zabarvená 

• stavba slova: kořen, 
předpona, část příponová 

• určování slovních druhů 
• vzory podstatných jmen, 

skloňování podstatných 
jmen 

• infinitiv, určité slovesné 
tvary 

• slovesné způsoby; 
časování sloves 
v oznamovacím způsobu 

• věta jednoduchá a souvětí 
• spojování vět v souvětí: 

spojky a spojovací výrazy 
• podmět a přísudek 
• shoda přísudku 

s podmětem 
• přímá řeč, věty uvozovací 
• stylizace a kompozice: 

užívání vhodných 
jazykových prostředků 

• osnova, nadpis, odstavec 
• vypravování 
• popis 
• formy společenského 

styku: telefonování, dopis, 
e-mail 

• zápisy a stručné výpisky 
do sešitů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a 
sociální výchova-
osobnostní rozvoj-
psychohygiena;  
sociální rozvoj-
mezilidské vztahy, 
komunikace; 
morální rozvoj-
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
 
 
 
 
Multikulturní 
výchova-kulturní 
diference-lidské 
vztahy-etnický 
původ-
multikulturalita 
 

čte plynule s porozuměním 
přiměřeně náročné texty 

vyjadřuje dojmy z četby, filmu, 
divadla 

uvědomuje si odlišnost 
dramatizace od literárního textu 

rozumí literárním pojmům: poezie-
lyrika a epika, verš, přirovnání, 
román 

• četba uměleckých, 
populárních a naukových 
textů 

• uvědomělé rychlé čtení 
tiché 

• hodnocení literárních 
postav a určení jejich 
vzájemného vztahu, 
hledání motivu jejich činů 

• rozhlasové a televizní 
pořady pro děti 

• film dle knižní předlohy     

         
 
 
 
 
 
         4. 

 
 
Mediální výchova-
kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení-tvorba 
mediálních sdělení-
práce v realizačním 
týmu 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
2. 

čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas 

rozlišuje podstatné a okrajové 
informace v textu vhodném pro 
daný věk 

posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si 
podstatné 

vede správně dialog, telefonický 
rozhovor 

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

rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a to využívá dle situace 

píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační 
žánry 

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

porovnává význam slov, 
antonyma, synonyma i homonyma 

rozlišuje ve slově kořen, část 
příponovou, předponu a koncovku 

určuje slovní druhy 
plnovýznamových slov a využívá 
je v gramaticky správných tvarech 

rozlišuje slova spisovná a jejich 
nespisovné tvary 

vyhledává základní skladební 
dvojici a v neúplné ZSD označuje 
základ věty 

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

užívá vhodných spojovacích 
výrazů, podle potřeby projevu je 
obměňuje 

píše správně i,y ve slovech po 

• vytváření vztahu k jazyku 
jako nástroje 
dorozumívání 

• souhláskové skupiny na 
styku předpony nebo 
přípony a kořene 

• přídavná jména odvozená 
od jmen zakončených na    
-s/-ský,-ští 

• zdvojené souhlásky, 
předpony s-,z-,vz- a 
předložky s, z 

• tvarosloví, slovní druhy 
• mluvnické kategorie 

podstatných jmen 
• druhy přídavných jmen, 

koncovky tvrdých a 
měkkých přídavných jmen

• mluvnické kategorie 
sloves, podmiňovací 
způsob 

• zájmena, osobní zájmena 
• druhy číslovek 
• základní větné členy 
• podmět vyjádřený, 

nevyjádřený, 
několikanásobný 

• shoda přísudku 
s podmětem 

• věta jednoduchá, 
spojování vět v souvětí 

• interpunkce u řeči přímé 
• písemné formy úředního 

styku: vyplňování 
tiskopisů 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         5. 

 
 
 
 
 
 
Osobnostní a 
sociální výchova-
osobnostní rozvoj-
seberegulace a 
sebeorganizace; 
sociální rozvoj-
komunikace; 
morální rozvoj-
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
Výchova 
demokratického 
občana – občanská 
společnost a škola 
 
 
 
 
 
 
Multikulturní 
výchova-kulturní 
diference-lidské 
vztahy-etnický 
původ-
multikulturalita 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
2. 

obojetných souhláskách 

zvládá základní příklady 
syntaktického pravopisu 

vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je 

volně reprodukuje text podle 
svých schopností, tvoří vlastní 
literární text na dané téma 

rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů 
 

při jednoduchém rozboru 
literárních textů používá 
elementární literární pojmy 

• výrazné čtení uměleckých 
textů. recitace 

• studijní čtení naukových 
textů 

• reprodukce textu 
• základy literatury, divadlo, 

film 
• kulturní život regionu 

       
 
 
 
 
 

        5. 

 
Mediální výchova-
kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení-fungování a 
vliv médií ve 
společnosti-tvorba 
mediálních sdělení-
stavba mediálních 
sdělení-práce 
v realizačním týmu 
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Český jazyk a literatura 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě je 

základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků základní školy, 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 a cítění druhých lidí. 

Získává prostředky k tomu, aby chápal význam nejdůležitějších literárních výtvorů v historii 

národní a evropské kultury a mohl se orientovat v různých formách slovesné produkce 

současnosti. Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je i  základním předpokladem 

úspěšného vzdělávání v dalších oblastech, zejména při osvojování cizích jazyků. 

Předmět český jazyk je vyučován jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku 4 hodiny 

týdně, v 8. a 9. ročníku 5 hodin týdně. 

  

Cíle vzdělávání v předmětu český jazyk a literatura  

• rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 

• porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, souvislé 

vyjadřování a správné používání mateřského jazyka v běžných situacích 

• poznávání bohatosti českého jazyka, jeho slovní zásoby, ovládání elementárních 

pravidel stylistiky 

• osvojení si podstatných poznatků ze systému českého jazyka a praktické ovládnutí 

českého pravopisu 

• využívání různých zdrojů informací pro rozšiřování znalostí a dovedností k dalšímu 

vzdělávání 

• rozvíjení jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, přesné a logické 

myšlení 

• prohlubování  intelektové dovednosti žáků 
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• osvojování si znalostí literárního učiva, které je nástrojem tvořivé interakce a 

produkce vlastních textů, žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky 

• získávání základních a použitelných literárněvědných poznatků, důležitých pro 

pochopení čteného textu, pro jeho rozbor a hodnocení 

• chápání funkce divadla, filmu, televize a ostatních médií, orientování se v nabídce 

z hlediska kvality 

 

Průřezová témata 

Multikulturní výchova - multikulturalita  

Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality, stavba mediálních sdělení 

Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - kreativita 

sociální rozvoj – komunikace; kooperace a kompetice 

morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá 

 
 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci rozvíjejí dovednosti potřebné k osvojování učiva 

• žákům se předkládají možnosti používání osvojených dovedností z jazykového 

vzdělávání v jiných oblastech 

• žáci se vedou k systematickému vedení a ukládání informací 

• žáci se učí  aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování 

• žáci se seznamují s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným 

učivem 

 
 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci jsou vedeni k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané 

mluvnické jevy 

• žáci se učí nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení 
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Kompetence komunikativní 

• žáci se vedou ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů 

• žákům se nabízí dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů 

• žáci si rozšiřují pomocí literárního i gramatického učiva slovní zásobu 

• žáci jsou vedeni ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění 

 

Kompetence sociální a personální 

• žákům se vytvářejí příležitosti k tomu, aby mohli diskutovat v malých skupinkách i 

v rámci celé třídy 

• žáci se učí  účinně spolupracovat, věcně argumentovat, požádat o pomoc. 

 

Kompetence občanské 

• žáci se seznamují s naším slovesným dědictvím a vysvětluje se jim jeho význam  

• v žácích se podporuje potřeba literárního projevu, recitace, četby 

 

Kompetence pracovní 

• žáci dodržují hygienická pravidla pro čtení a psaní 

• žáci se učí připravovat a udržovat svůj učební prostor 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova 

• zvuková stránka jazyka, 
výslovnost a přízvuk 

6.-7. 

rozlišuje a příklady v textu 
dokládá nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, 
rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve 
frazémech 

• způsoby obohacování 
slovní zásoby, stavba 
slova 

6.-7. 

samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se SSČ a 
dalšími jazykovými příručkami 

• seznámení s jazykovými 
příručkami 

6.-7. 

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

• určování slovních 
druhů,mluvnické 
význam,y a tvary slov, rod 
činný a trpný, stupňování 
příd. jm. a příslovcí 

6.-7. 

využívá znalostí o jazykové normě 
při tvorbě vhodných jazyk. projevů 
podle komunikační situace 

• druhy vět podle postoje 
mluvčího 

6.-7. 

rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí 

• věty jednočlenné a 
dvojčlenné, větné členy, 
souvětí souřadné a 
podřadné 

6.-7. 

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

• pravopisná cvičení, shoda 
přísudku s podmětem, 
základy interpunkce, psaní 
velkých písmen, koncovky 
příd., jmen 

6.-7. 

 

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

• rozvrstvení národního 
jazyka,jazyk spisovný a 
nespisovný, obecná 
čeština, postavení češtiny 
mezi slovanskými jazyky 

6.-7. Multikulturní 
výchova- 
multikulturalita 

odlišuje ve čteném nebo slyšeném 
textu fakta pomocí otázek nebo 
porovnáním s dostupnými 
informačními zdroji 

• kritické čtení 
předloženého textu 

6.-7. Osobnostní a 
sociální výchova-
kreativita 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
3. 

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

• rozlišení a vhodní užití 
formálního a neformálního 
stylu 

6.-7.  

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

• rozlišení různých 
komunikačních prostředků

6.-7 

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

• komunikace verbální a 
neverbální 

6.-7. 

zapojuje se do diskuse, řídí ji a 
využívá zásad komunikace a 
pravidel dialogu 

• pravidla komunikace, 
vedení diskuse a dialogu 

6.-7. 

Osobnostní a 
sociální výchova-
komunikace; 
kooperace a 
kompetice; 
hodnoty,postoje, 
praktická etika 

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

• výtah a výpisky, čtení 
s porozuměním 

6.-7. 

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

• vertikální a horizontální 
členění textu, interpunkce 

6.-7. 

 

rozlišuje základní literární druhy, 
žánry, porovná je i jejich 
funkci,zná jejich výrazné 
představitele 

• charakteristika lit. druhů 
(lyrika,epika,drama),rozli- 
šení poezie a prózy 

6. 

charakterizuje středověkou 
literaturu na našem území i ve 
světě 

• staroslověnské 
písemnictví,vznik česky 
psané literatury 

7. 

charakterizuje literaturu 
humanistickou u nás i ve světě 

• termíny renesance a 
humanismus, 
shakespearovské 
drama,česká humanistická 
lit.,pobělohorská literatura 
barokní 

7. 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech- 
Evropa a svět nás 
zajímá 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova 

• zvuková stránka 
věty,spodoba znělosti a 
artikulační, melodie věty 
suprasegmentální 
prostředky řeči 

8.-9. 

rozlišuje a příklady v textu 
dokládá nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov 

• slovní zásoba a význam 
slova 

8.-9. 

samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se SSČ a 
dalšími jazykovými příručkami 

• samostatná práce 
s vhodnými jazykovými 
příručkami, jádro a rozvoj 
slovní zásoby 

8.-9. 

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

• slovní druhy a jejich 
funkce ve větě,komplexní 
jazykové rozbory,projev 
mluvený a psaný 

8.-9. 

využívá znalostí o jazykové normě 
při tvorbě vhodných jazykových 
projevů podle komunikační situace 

• jazyk a komunikace, 
norma a kodifikace, 
kultura jazyka a řeči 

8.-9. 

rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě a 
v souvětí 

• poměr mezi větami a 
větnými členy, sponová 
slovesa, mluvnický zápor 

8.-9. 

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

• interpunkce jednoduché 
věty a souvětí,psaní 
velkých písmen 

8.-9. 

 

rozlišuje subjektivní a objektivní 
sdělení a komunikační záměr 
partnera v hovoru 

• formulace otázek na dané 
téma a aktivní vstup do 
rozhovoru, procvičování 
subjektivně zabarveného 
popisu 

8.-9. Mediální výchova-
vnímání autora 
mediálních sdělení 

rozpoznává manipulativní 
komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj 

• porovnávání různých 
zdrojů informací a 
zaujímání postojů ke 

      sdělovanému obsahu 

8.-9. Mediální výchova-
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
3. 

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

• rozlišení různých 
komunikačních situací a 
vhodné zvolení 
komunikačních  

      prostředků 

8.-9. Osobnostní a 
sociální výchova- 
komunikace 

v mluvené a psaném projevu 
připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních i 
neverbálních prostředků řeči          

• funkční styly, slohové 
postupy a útvary podle 
záměru mluvčího 

8.-9. 

zapojuje se do diskuse, řídí ji a 
využívá zásad komunikace a 
pravidel dialogu 

• pravidla komunikace, 
vedení dialogu 

8.-9. 

Osobnostní a 
sociální výchova-
kreativita; kooperace 
a  kompetice 

využívá poznatků o jazyce a stylu 
ke gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé 
práci s textem nebo i k vlastnímu 
tvořivému psaní na základě 
vlastních dispozic a osobních 
zájmů 

• zpracování úvahy na dané 
téma, uplatnění vlastních 
zkušeností, názorů, 
postojů, zvláštnost 
fejetonu v české literatuře 

8.-9. 

uvádí žánry literatury v období 
klasicismu, rozpoznává specifika 
doby osvícenství 

• bajka, Jean de la Fontaine 8. 

vymezuje období národního 
obrození v českých zemích, má 
přehled o základních dílech první 
poloviny 19. století 

• formování novodobého 
českého národa, 
Dobrovský, Jungmann, 
Palacký 

• ohlasová poezie, 
Čelakovský 

• Erben, Mácha, Němcová 

8. 

 

uvádí základní lit. směry a jejich 
významné představitele v české a 
světové lit. 

• podobnosti a rozdílnosti 
literárních textů od 30. let 
19. století do současnosti 

8.-9. Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech- 
Evropa a svět nás 
zajímá 

orientuje se ve vývoji českého 
dramatu, postihuje významné 
osobnosti českého divadelnictví 

• drama historické a ze 
současnosti 

8.-9. 

uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a 
jazyk literárního díla 

• obrazná pojmenování 8.-9. 

formuluje ústně i písemně dojmy 
ze své četby, návštěvy divadelního 
nebo filmového představení 

• recenze, literární kritika 
• reflexe četby 

8.-9. 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
3. 

rozpoznává základní rysy 
výrazného individuálního stylu 
autora 

• specifika autorské 
poetiky,obraz doby, 
autorův život jako 
inspirace 

8.-9. 

rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní 

• aspekty umělecké 
literatury 

8.-9. Mediální výchova-
stavba mediálních 
sdělení 

porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, dramatickém 
a filmovém zpracování 

• čtenářský zážitek 8.-9. 

vyhledává informace v různých 
typech katalogů, v knihovně i 
v dalších informačních zdrojích 

• literární historie a teorie 
• internet a CD-ROM jako 

zdroj informací, knihovna 

8.-9. 
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 5.1.2 Cizí jazyk - anglický jazyk 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výuka anglického jazyka na základní škole vytváří předpoklady pro budoucí zapojení 

žáků do vzájemné komunikace mezi národy Evropy, ale i světa. Proto klademe důraz na 

rozvoj komunikačních dovedností. 

Anglický jazyk je vyučován ve druhém až devátém ročníku. Ve druhém ročníku je 

vyučována jedna hodina týdně. Ve třetím až devátém ročníku je vyučováno po třech hodinách 

týdně.   

 

 

Cíle vzdělávání v předmětu anglický jazyk 

 1.   stupeň ZŠ 

●  poskytovat žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází 

●  budovat  na jednoduchých textech  čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát 

●  ponechat žákům prostor, aby si z textů říkadel a  jednoduchých básniček sami 

odvodili, jak    

             vyjádřit jiné věty 

 

             2. stupeň ZŠ 

● seznamovat se se základními poznatky z reálií zemí příslušné jazykové oblasti, s nej-          

běžnějšími zvyky a sociálními konvencemi 

● osvojovat si učební postupy potřebné k efektivnímu studiu cizích jazyků 

● rozšiřovat všeobecný kulturní obzor 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj -  kreativita, rozvoj schopností 

poznávání; sociální rozvoj - komunikace                                                                  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  - objevujeme Evropu a svět, 

Evropa a svět nás zajímá 

Multikulturní výchova - lidské vztahy, etnický původ  
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Environmentální výchova - lidské aktivity a problémy  životního prostředí 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Žák je schopen : 

● pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický     

život 

● propojovat probraná témata a jazykové jevy 

● samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině 

● řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

● nebát se mluvit s cizím člověkem 

● naučit se opsat obsah myšlenky, chybí - li slovní zásoba 

 

Kompetence komunikativní 

Žák je schopen : 

●   porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce 

●   zformulovat jednoduché myšlenky anglicky 

●   rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce 

●   využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák je schopen : 

●   v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu 

●   dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování 

●   diskutovat v malé skupině 

●   respektovat názory ostatních 

 

Kompetence občanské 

Žák je schopen : 

●   získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je s našimi 
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●   srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí 

              a České republiky 
 

Kompetence pracovní 

Žák je schopen : 

●   samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 

●   využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 
 

Kompetence k řešení problémů 

Žák je schopen : 

●    rozpoznat a pochopit problém 

●    obhájit si svůj názor 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Období: 
1. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

rozumí jednoduchým pokynům       
a větám,  adekvátně na ně reaguje 

• pozdravy a rozloučení, 
představování se,  
vyjadřování souhlasu a 
nesouhlasu 

                      Osobnostní a sociální 
výchova - sociální 
rozvoj - komunikace 

       2. 

vyslovuje správně a rozumí 
jednoduchým pokynům 

• barvy a moje hračky 
• čísla / 1 – 20/ 
• zvířata 
• moje rodina 
• moje tělo 
• moje oblečení 
• můj dům 

       
       2. 

Osobnostní a sociální 
výchova - rozvoj 
schopností poznávání, 
kreativita, 
komunikace 

vyslovuje a čte foneticky správně   
v přiměřeném rozsahu slovní 
zásoby 

• čísla / 0 - 20 /,  základní 
fonetické značky  

• slovní zásoba  z tematických 
celků 

 
        3. 

Osobnostní a sociální 
výchova- sociální 
rozvoj - komunikace 
 

rozumí jednoduchým pokynům       
a větám, adekvátně na ně reaguje 

• pozdravy a rozloučení, 
představování se,  
vyjadřování souhlasu a 
nesouhlasu, sdělení záliby,  
reakce na pokyny 

 
 
        3. 

Osobnostní a sociální 
výchova-osobnostní 
rozvoj- kreativita 

rozlišuje grafickou a mluvenou 
podobu slova 

• abeceda/ hláskování/ 
• četba z autentických textů 
• psaní temat. slovní zásoby 

 
        3. 

 

pochopí obsah a smysl jednoduché, 
pomalé a pečlivě vyslovované 
konverzace dvou osob s dostatkem 
času pro porozumění 

• otázka , zápor, rozkazovací 
způsob, vyjádření domněnky, 
libosti,  nelibosti 

• abeceda, hláskování /jména/ 

 
        3. 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Období: 
2. 

 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata  

rozumí známým slovům                  
a jednoduchým větám se vztahem  
k osvojovaným tématům 

• pořádek slov ve větě 
• odlišnosti českého              

a anglického slovosledu 
• četba  autentického textu -

volný překlad 

 
   
   4. - 5. 

Osobnostní a sociální 
výchova  - sociální 
rozvoj -komunikace 

 

čte nahlas plynule a foneticky 
správně jednoduché texty 
obsahující známou slovní zásobu 

• četba textu z učebnice, 
fonetický zápis, vázání 
slov 

 
   4. - 5. 

  

vyhledává v jednoduchém textu 
potřebnou informaci a vytvoří 
odpověď na otázku 

• odvození významu slova    
z kontextu 

• tvorba otázky a záporu 
• porovnávání zvyků a 

tradic v ČR a v anglicky 
mluvících zemích 

 
 
   4. - 5. 

Multikulturní 
výchova- etnický 
původ 

 

používá dvojjazyčný slovník • četba autentického textu    4. - 5.   
sestaví gramaticky a formálně 
správně jednoduché a písemné 
sdělení,  krátký text a odpověď     
na dané sdělení 
vyplní své základní údaje              
do formuláře 

• jednoduchá sdělení, 
omluva, žádost, popis 
umístění, určení předmětu 
ve třídě 

• tvorba množného čísla 
podst. jm.,  přivlastňovací  
a ukazovací zájmena,  
určení polohy předmětů ,  
časové údaje,   základní 
vztahy (kolik) 

 
 
 
   4. - 5. 

Osobnostní a sociální 
výchova - sociální 
rozvoj -  komunikace
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

dorozumí se v běžných 
každodenních situacích 

• pozdravy 
• škola 

6.-7. Osobnostní              
a sociální výchova - 
sociální rozvoj  -
komunikace 

naslouchá ostatním lidem              
a adekvátně reaguje 

vyhledává a vyhodnocuje 
informace a efektivně je využívá  
v učebním procesu 

jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných každodenních 
situacích 

• rodina 
• nákupy / přítomný čas 

průběhový, řadové číslovky, 
měsíce / 

• životní styl  / přítomný čas 
prostý / 

• volný čas a záliby /  příd. jm. 
a příslovce / 

• orientuje se na nádraží,  koupí 
si jízdenku 

6.-7. Environmentální 
výchova  -  lidské 
aktivity a 
problematika 
životního prostředí 

píše gramaticky správné věty 

pochopí jednoduchý text               
z učebnice 

plynule čte přiměřeně dlouhé 
texty, popíše postavu, zvíře  

• člověk,  zvířata  /  přídavná 
jména označující velikost, 
části těla,  zájmena v pozici 
předmětu,  some,  any/ 

• charakterizuje postavy, 
povahové vlastnosti                  

6.-7. Výchova k myšlení 
v evropských a 
globál.souvislostech 
- objevujeme Evropu 
a svět         

dorozumí se v běžných 
každodenních situacích 

vyžádá si potřebné informace 

rozumí jednoduchým textům        
v učebnici 

• zdravotní péče / minulý čas 
prostý / 

• napíše neformální dopis 

6.- 7.  

rozumí jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvě                  
a konverzaci 

rozumí jednoduchým informacím 
v textu s obrázky 

rozumí jednoduchému 
kuchařskému receptu 

• stravovací návyky / going to, 
počitatelná a nepoč. podst. 
jm., členy, some, a bit of ,      
a few / 

6.-7.  

čte nahlas plynule a foneticky 
správně texty přiměřeného 
rozsahu 

píše krátké gramat. správné texty 

• příroda /texty se zeměpisnou 
tematikou , druhý a třetí 
stupeň příd. jmen/ 

6.-7.  
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Období: 
3. 

rozumí autentickému materiálu 

vyhledá informaci nebo význam 
slova ve vhodném výkladovém 
slovníku 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
  Anglický jazyk 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

čte nahlas plynule a foneticky 
správně texty přiměřeného rozsahu 
dorozumí se v běžných 
každodenních situacích 
vede jednoduchou komunikaci 
umí napsat krátké gramaticky 
správné texty 

• způsob života - 
porovnávání /  min. čas 
prostý, průběhový, 
předpřítomný, umí vyjádřit 
politování /, setkávání /  
telefon. rozhovor /, 
požádání /Could 
you...,please?/, volný čas /  
vyjadřování spokojenosti 
či  nespokojenosti /, 
rodina, zdraví, zaměstnání 
/ vyjadřování budoucnosti/ 
sport, hudební skupiny, 
tvoření návrhů, rozhovory 
teenagerů / reakce           
na podnět /  

 
 
 
 
   8. - 9. 

Výchova k myšlení  v 
evropských a 
globálních 
souvislostech - 
Evropa a svět nás 
zajímá 

rozumí obsahu jednoduchých textů 
v učebnicích a obsahu 
autentických materiálů s využitím 
vizuální opory  
v textech vyhledává známé výrazy, 
fráze a odpovědi na otázky 
vyhledává a vyhodnocuje 
informace a efektivně je využívá   
v učebním procesu, hodnotí vlastní 
pokroky 

• četba textů s tematikou 
Velké Británie a USA 

• četba textů na  téma 
životní prostředí 

•  předložky a spojky         
ve větách vedlejších,  
pravidla pořadí příd. jm., 
tvoření  příd. jmen 
příponami, stupňování 
příslovcí,  popis místa 

• podmínkové věty 1. a 2. 
typu 

 
 
 
   8. - 9. 

Výchova k myšlení  v 
evr. a globálních  
souv. - Evropa a svět 
nás zajímá 

odvodí pravděpodobný význam 
nových slov z kontextu textu 

• předpony, přípony    8. - 9.  

používá dvojjazyčný slovník 
vyhledává informaci nebo význam 
slova ve vhodném výkladovém 
slovníku 

• četba autentického 
materiálu, časopisů 

   8. - 9.  

sestaví jednoduché / ústní               
i písemné/ sdělení týkající se 
situací  souvisejících                      
s probíranými tematickými okruhy 

• základní vztahy - 
prostorové, časové, kvali-
tativní i kvantitativní 

• životopis, článek             
do časopisu o  znečištění 
živ. prostředí 

 
    8. - 9. 

Environmentální vý-  
chova -  lidské aktivi-
ty a problémy ži-
votního prostředí 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Období: 
 3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

písemně, gramaticky správně tvoří 
a obměňuje jednoduché věty         
a krátké texty  

• určování slovních druhů, 
stavba rozvité věty, 
předložky, zájmena           
v předmětném tvaru 

8. – 9. .           

stručně reprodukuje obsah 
přiměřeně obtížného textu,              
promluvy i konverzace  

• konverzace v daných 
tematických celcích 

8. – 9.  

vyžádá jednoduchou informaci, 
orientuje se v časech podle 
jízdních řádů, požádá o svolení,       
o službu, o pomoc 

• vyjádření žádosti, 
vyhledávání časových 
údajů 

8. – 9.  
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5.1.3 Cizí jazyk - německý jazyk 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 Výuka německého jazyka připravuje žáky k praktickému užívání německého jazyka, 

vytváří předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy v 

rámci Evropy a světa a umožňuje žákům poznávat život a kulturní tradice lidí německy 

mluvících zemí. 

Předmět německý jazyk je vyučován tři hodiny týdně v 6.- 9.ročníku. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu německý jazyk  

• probuzení zájmu o studium německého jazyka 

• rozvíjení schopnosti porozumět a chápat slyšené i čtené texty a interpretovat jejich 

obsah 

• komunikace v běžných situacích každodenního života 

• souvislé vyjadřování (ústní i písemné) týkající se témat každodenního života 

• plynulé a foneticky správné čtení s porozuměním 

• seznámení se s reáliemi německy mluvících zemí 

• práce s autentickými materiály (zvukovými i tištěnými) 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova - sebepoznání a sebepojetí; seberegulace a sebeorganizace; 

psychohygiena; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika 

Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá; 

objevujeme Evropu a svět 

Multikulturní výchova - kulturní diference; lidské vztahy; multikulturalita; princip 

sociálního smíru a solidarity  

Environmentální výchova - ekosystémy; základní podmínky života; lidské aktivity a 

problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí 
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Mediální výchova - kritické  čtení a vnímání mediálních sdělení; interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality; fungování a vliv médií ve společnosti; tvorba mediálního sdělení 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci si osvojují efektivní postupy vedoucí k zvládnutí cizího jazyka 

• žáci se učí prohlubovat poznatky získané ve škole při práci doma 

• žáci jsou vedeni ke správnému používání učebnic, slovníků a dalších doplňkových 

materiálů 

• žáci odhadují význam neznámých výrazů podle známých, orientují se v neznámém 

textu 

• žáci pochopí přínos osvojení cizího jazyka 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci se učí vyhledávat informace z různých zdrojů, vyhodnocovat je a zpracovávat 

• žáci řeší problémy samostatně a jsou schopni výsledky zhodnotit 

 

Kompetence komunikativní 

• učitel vytváří žákům dostatečné množství komunikativních situací 

• žáci vyjadřují samostatně svůj názor 

• žáci jsou vedeni k aktivitám ve dvojici, ale i ve větší skupině 

• žáci se učí pracovat s aktuálními a autentickými texty 

• žáci jsou schopni porozumět slyšenému textu 

• žáci využívají různé informační a komunikační prostředky (internet, e-mail, chat, 

inzerát, SMS) 

 

Kompetence sociální a personální 

• učitel zařazuje do výuky různé sociální formy práce - frontální práci, práci ve 

dvojici, trojici, práci jednotlivce a práci ve skupině 

• žáci spolupracují ve skupině a podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

• žáci čerpají poučení z toho, co si myslí, dělají a říkají druzí lidé 
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• žáci se učí hodnotit sebe a své spolužáky 

• žáci si shromažďují své písemné projevy a projekty 

 

Kompetence občanské 

• žáci si v simulovaných situacích, kdy seznamují cizince se svou zemí, s 

památkami, kulturou, s městem, v němž žijí, se školou, rodinou, uvědomují vlastní 

identitu 

• žáci mohou prostřednictvím internetu sledovat aktivity jiných škol a zemí v oblasti 

problémů životního prostředí a ochrany zdraví 

• žáci se seznamují se způsobem života, kulturními tradicemi a zvyky německy 

mluvících zemí a učí se je respektovat 

 

Kompetence pracovní 

• žáci jsou vedeni k samostatné práci s materiály podporujícími výuku německého 

jazyka - slovníky, gramatickými příručkami, časopisy, internetem 

• učitel motivuje žáky k používání německého jazyka při vyhledávání informací z 

jiných vzdělávacích oblastí 

• žáci využívají znalosti a zkušenosti z výuky německého jazyka při svém 

rozhodování o dalším studiu 

• učitel motivuje žáky k dosažení co nejvyšší úrovně znalosti německého jazyka 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

domluví se jednoduchým 
způsobem v běžných situacích    
při práci ve třídě 

vyžádá jednoduchou informaci 

rozumí pokynům učitele a dokáže 
na ně reagovat 

písemně, gramaticky správně tvoří 
a obměňuje věty se způsobovými 
slovesy müssen, können, wollen 

odvodí pravděpodobný význam 
nových slov z kontextu textu 

sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení týkající se školy 

popíše pomocí préterita sein          
a haben svoji třídu v minulosti      
a nyní 

používá tvary rozkazovacího 
způsobu v dialogu se spolužáky    
a v dialogu s učitelem 

      Schule 
• Klasse 
• Stundenplan 
• Schulfächer 

6. 

OSV – mezilidské 
vztahy; komunikace; 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 
 
VDO – občanská 
společnost a škola 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 

pojmenuje zvířata 

používá dvojjazyčný slovník 

rozumí jednoduché konverzaci 

dokáže se domluvit u zvěrolékaře 

ústně i písemně popíše různé 
druhy zvířat a jejich životní 
prostředí 

objasní pravidla tvoření množného 
čísla podstatných jmen a 
přivlastňovacích zájmen a pravidla 
jejich skloňování 

tvoří ústně a písemně věty            
se způsobovými slovesy mögen, 
dürfen, wissen 

pochopí tvoření číslovek              
do milionu 

      Tiere 
• Tiere zu Hause 
• Beim Tierarzt 
• Körperteile bei den Tieren 
• ZOO 
• Tiercharakteristik 

6. 

EV – ekosystémy; 
základní podmínky 
života; lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

rozumí obsahu jednoduchých textů 
v učebnici 

vyhledá v textu známé výrazy, 
fráze a odpovědi na otázky 

 

6. 

 

čte nahlas plynule a foneticky 
správně texty 

stručně reprodukuje obsah textu 

domluví si schůzku s kamarádem  
a dohodne se s ním na programu 
volného odpoledne 

vypráví v perfektu o narozeninové 
oslavě 

rozumí obsahu autentických 
materiálů a čte v turistické mapě 

sestaví jednoduché sdělení o svých 
koníčkách, použije stupňování 
gern a gut 

používá správně osobní a 
přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4. 
pádu 

      Freizeit 
• Hobbys 
• Geburtstag 
• Wochenende 
• Verabredung 

6. 

OSV – seberegulace 
a sebeorganizace; 
psychohygiena 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 

domluví se jednoduchým 
způsobem při orientaci ve městě 

vyžádá jednoduchou informaci 

správně používá předložky se 3. a 
4. pádem 

odvodí význam nových slov           
z kontextu textu 

sestaví sdělení (ústní i písemné)    
o bydlení, o zařizování dětského 
pokoje 

čte nahlas plynule a foneticky 
správně 

     Wie wir wohnen 
• Eine Wohnung 
• Zimmer einrichten 
• Traumwohnen 
• Aufräumen. Umziehen 
• Wie ich wohne 
• In der Stadt 

6. 

MKV – kulturní 
diference; lidské 
vztahy; 
multikulturalita 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá; 
objevujeme Evropu 
a svět 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

rozumí obsahu autentických 
materiálů 

rozumí jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvě a 
konverzaci 

používá dvojjazyčný slovník, 
vyhledává informace ve vhodném 
výkladovém slovníku 

čte nahlas plynule a foneticky 
správně 

domluví se v restauraci a obchodě 

vyžádá jednoduchou informaci 

sestaví sdělení (ústní i písemné)    
o tom, co jíme během celého dne 

objasní stravovací návyky             
v různých zemích 

porovná otvírací doby obchodů 

gramaticky správně, ústně i 
písemně, tvoří věty a krátké texty 
se způsobovými slovesy v čase 
přítomném 

zvládne stupňování přídavných 
jmen a příslovcí 

      Rund ums Essen 
• Essen, Lebensmittel 
• Einkaufen, Geld 
• Supermärkte, Preise 
• Restaurant, Speisekarte 
• Länder – Speisen - 

Getränke 
 

7. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá; 
objevujeme Evropu 
a svět 
 
EV – základní 
podmínky života; 
lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
 
 
OSV – seberegulace 
a sebeorganizace 

 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 

čte nahlas plynule a foneticky 
správně texty pohádek 

rozumí obsahu autentických 
materiálů s využitím vizuální 
opory 

stručně reprodukuje obsah textu 

odvodí význam nových slov          
z kontextu textu 

správně tvoří préteritum 
pravidelných, nepravidelných        
a způsobových sloves 

zná pohádky bratří Grimmů a 
porovná české a německé pohádky 

      Die Märchenwelt 
• Märchen 
• Dornröschen 
• Märchenwald 

7. 

OSV – kreativita; 
poznávání lidí; 
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

používá různé prostředky 
komunikace v běžných 
každodenních situacích 

vyžádá a předává informace 

stručně reprodukuje obsah textu, 
promluvy i konverzace 

sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení o svém 
kamarádovi, jeho vlastnostech       
a jeho vzhledu 

odvodí pravděpodobný význam 
nových slov z kontextu textu, 
rozumí anglicismům v němčině 

správně tvoří věty s dass 

rozumí udávání času v němčině 

       
 
 
 
      Kontakte 

• Freunde. Mein bester 
Freund 

• Brieffreunde suchen 
• Anzeigen 
• Kommunikationsmittel 
• Kommunikation in Europa
• Anrufbeantworter 
• Comic Schusseline 

 
 
 
 

7. 

 
 
 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá; 
objevujeme Evropu 
a svět 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
 
OSV – poznávání 
lidí; mezilidské 
vztahy; hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 

čte nahlas plynule a foneticky 
správně texty přiměřeného rozsahu 

rozumí jednoduché a zřetelně 
vyslovované konverzaci 

domluví se v obchodě při nákupu 
oblečení 

správně tvoří vedlejší věty s wenn 
a weil 

má základní poznatky o karnevalu 
a masopustu 

chápe význam oblečení               
při různých příležitostech 

      Kleidung 
• Was trägt man, wenn … 
• Spiele: Koffer packen, 

Bingo 
• Comic Überraschung 
• Maskenball, 

Verkleidungen 
• Einkäufe 
• Kleider machen Leute 

7. 

OSV – hodnoty, 
postoje, praktická 
etika; seberegulace a 
sebeorganizace 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných každodenních 
situacích 

umí zavolat policii 

umí zjistit informace o dopravě     
a požádat o pomoc 

používá dvojjazyčný slovník, 
vyhledá informaci nebo význam 
slova ve vhodném výkladovém 
slovníku 

rozumí symbolům na nádraží 

zná důležitá telefonní čísla 

řeší problémy vzniklé během 
cestování 

používá správně české 
přivlastňovací zájmeno svůj 

správně časuje nepravidelná 
slovesa a používá předložkové 
vazby 

      Reisen 
• Auf dem Bahnhof 
• Sprachen 
• Verkehr, Verkehrsmittel 
• Die Züge in Deutschland 

8. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá; 
objevujeme Evropu 
a svět 

čte nahlas plynule a foneticky 
správně texty přiměřeného rozsahu 

rozumí obsahu čtených textů 

odvodí pravděpodobný význam 
nových slov z kontextu 

stručně reprodukuje obsah textu 

umí pojmenovat dopravní značení 

správně používá zvratná slovesa 

umí správně číst letopočty 

      Sport 
• Die Olympischen Spiele 
• Die Paralympics 
• Sportarten 
• Sportmöglichkeiten 
• Training 

8. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá; 
objevujeme Evropu 
a svět 
 
MKV – princip 
sociálního smíru a 
solidarity  
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 

používá dvojjazyčný slovník 

stručně reprodukuje obsah textu 

vyžádá jednoduchou informaci 

sestaví jednoduché sdělení týkající 
se předpovědi počasí 

      Unsere Umwelt 
• Natur 
• Zelten 
• Sibirische Kälte und der 

Brunnen des Planeten 
• Die Wettervorhersage 

8. EV – ekosystémy; 
základní podmínky 
života; vztah člověka 
k prostředí 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

má základní poznatky o slovosledu 
po souřadících spojkách 

správně používá vztažná zájmena 
a sloveso werden 

rozumí jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvě a 
konverzaci 

čte nahlas plynule a foneticky 
správně 

odvodí pravděpodobný význam 
nových slov z kontextu textu 

umí pojmenovat části těla              
a pokrmy 

umí používat rčení a přísloví 

sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení týkající se zdraví, 
zdravé výživy 

vyžádá jednoduchou informaci      
o regionální kuchyni 

správně používá věty v trpném 
rodě, zápor a spojky 

      Gesund leben 
• Die Sprache des Körpers 
• Gemischter Salat 
• Gute Besserung 

8. 

OSV – seberegulace 
a sebeorganizace; 
psychohygiena 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných každodenních 
situacích 

rozumí konverzaci 

stručně reprodukuje obsah textu, 
promluvy i konverzace 

vyžádá jednoduchou informaci 

správně používá infinitiv, zvratná 
slovesa a příslovce místa 

písemně, gramaticky správně tvoří 
a obměňuje účelové věty s damit, 
um … zu 

      Schüleraustausch 
• Brieffreunde gesucht 
• Freunde 
• Ein Jahr in Deutschland 
• Auf dem Flughafen 

9. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá; 
objevujeme Evropu 
a svět 
 
MKV – kulturní 
diference; 
multikulturalita; 
lidské vztahy 
 
OSV – poznávání 
lidí; mezilidské 
vztahy; komunikace 

čte nahlas plynule a foneticky 
správně v TV programu,                
v programu kina 

rozumí obsahu textů v učebnicích 
a obsahu autentických materiálů    
s využitím vizuální opory 

umí se domluvit s kamarády 

správně používá časové údaje, 
předložky se 2. pádem 

správně tvoří a obměňuje věty       
a krátké texty s konjuktivem II         
a s würde 

      Medien 
• Medienchaos 
• Telefonieren 
• Fernsehen 
• Anrufbeantworter 

9. 

MDV – kritické 
čtení a vnímání 
mediálních sdělení; 
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality; fungování a 
vliv médií ve 
společnosti 

sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení týkající se 
oblečení při různých příležitostech 

používá dvojjazyčný slovník, 
vyhledává informaci nebo význam 
slova ve vhodném výkladovém 
slovníku 

správně skloňuje přídavná jména 

popíše oblečení, postavu a obličej 

ústně i písemně vyjádří svůj vztah 
k hudbě, kterou má rád 

      Musik und Mode 
• Musik – live 
• Spiele mit Adjektiven 
• Partys und Konzerte 

9. 

OSV – hodnoty, 
postoje, praktická 
etika; seberegulace a 
sebeorganizace 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

rozumí jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvě                   
a konverzaci 

písemně, gramaticky správně tvoří  
a obměňuje jednoduché věty         
a krátké texty v budoucím čase 

domluví se v běžných situacích 

správně používá časové spojky als 
a wenn 

sestaví sdělení o tom, čím chce být 

vyjádří názor na různá povolání 

stupňuje přídavná jména 

 
 
 
 
 
      Zukunft 

• Berufe raten 
• Bei den Grosseltern 
• Jobs und Berufe 
• Leben in der Zukunft 

 
 
 
 
 

9. 

 
 
 
 
 
EV – lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí; 
vztah člověka k 
prostředí 
 
OSV – sebepoznání 
a sebepojetí 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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5.2  Matematika a její aplikace 

5.2.1 Matematika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět matematika prolíná celým základním vzděláváním, klade důraz na důkladné    

porozumění základním myšlenkovým postupům, pojmům a jejich vzájemným  vztahům. 

Poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří 

předpoklady pro úspěšné uplatnění v oborech profesionální přípravy i různých směrech studia 

na středních školách.  

Předmět matematika je vyučován jako samostatný předmět v 1. ročníku 4 hodiny 

týdně, ve  2. – 5. ročníku 5 hodin týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu matematika   

• provádění početních operací v oboru přirozených čísel, a to pamětně i písemně 

• řešení úloh z praxe s užitím početních výkonů 

• provádění odhadů výsledků, posuzování jejich reálnosti, zaokrouhlování výsledků 

• čtení a užívání jednoduchých statistických tabulek a diagramů 

• chápání významu proměnné, její užívání při řešení rovnic, nerovnic, úloh 

• řešení metrických geometrických úloh (obvody, obsahy) 

• orientování se v rovině a v prostoru 

• dokazování jednoduchých tvrzení a vyvozování logických závěrů z daných  

   předpokladů 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání ; kreativita 

Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - kooperace a kompetice; komunikace 

Osobnostní a sociální výchova - morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

 

 64



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci si osvojují základní matematické pojmy a vztahy,  používají symboly 

   a znaky 

• žáci vyhledávají v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje 

• žáci poznávají smysl osvojovaných postupů pro běžný život 

• žáci plánují  postupy a úkoly 

• žáci využívají  prostředky výpočetní techniky 

• žáci aplikují znalosti z matematiky v reálném životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci chápou význam kontroly dosažených výsledků 

• žáci si uvědomují, že důležité je i zjištění, že úloha má více nebo žádné řešení 

• žáci se učí získávat informace potřebné k dosažení cíle 

• žáci umí vyslovit závěry na základě ověřených výsledků a umí je obhajovat 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci umí formulovat své myšlenky v písemné i mluvené formě 

• žáci sestavují znění vypočítaných výsledků srozumitelně a v logickém  sledu 

• žáci spolupracují při řešení složitějších matematických zadání ve dvojici či menší  

         skupině 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré  

   mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se              

   vzájemnému naslouchání 

• žáci se učí zodpovědnosti za svá jednání, dodržují dohodnuté postupy a termíny 

• žáci respektují různé názory, oceňují zkušenosti jiných lidí a čerpají z nich  

   poučení 

• žáci si vytváří pozitivní představu o sobě samém     
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Kompetence občanské 

• učitel vede žáky k uvědomělému plnění školních povinností a k zodpovědné  

   domácí přípravě, k dodržování pravidel slušného chování 

• učitel učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy  

   a pohlížet na ně komplexně 

• žáci odmítají útlak a hrubé zacházení, podle svých možností poskytují účinnou  

   pomoc 

• žáci chrání a oceňují naše tradice, naše kulturní a historické dědictví 

 

Kompetence pracovní 

• učitel učí žáky bezpečně používat rýsovací a další pomůcky, udržovat je  

   v pořádku, aby byla zajištěna jejich funkčnost   

• učitel učí žáky přistupovat kriticky k výsledkům, kterých dosáhli, a uměli si  

   stanovovat kritéria hodnocení vlastní práce    

• učitel vyžaduje dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce 
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika 

Období: 
1. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

používá přirozená čísla 
k modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem 
prvků 

• manipulace s předměty   
• počítání prvků                     

1. 

čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do 1000, užívá a 
zapisuje vztah  rovnosti 
a nerovnosti 

• čtení a zápis čísel 
• vztahy větší, menší, rovno  
   (znaménka >, <, =) 

1.–3. 

užívá lineární uspořádání, zobrazí 
číslo na číselné ose 

• orientace na číselné ose 
• pojmy: před,za,hned před,hned 
   za,mezi 
• určování stovek, desítek a  
   jednotek 

1.–3. 

zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací 

• zaokrouhlování čísel na 100,10
3. 

• sčítání a odčítání v oboru 0-20 
   bez přechodu 10 a s přechodem  
   přes 10 

1.-2. 

• sčítání a odčítání v oboru 0 - 
   100 
• násobení  a dělení  v oboru  
   malé  
   násobilky (1,2,3,4,5,6,7,10) 

2. 

provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s přirozenými 
čísly • sčítání a odčítání v oboru 0 -  

  1000 
• násobení a dělení v oboru malé 
   násobilky (8,9) 
• pamětné násobení  
   dvojciferného  
   čísla jednociferným mimo obor  

      násobilek  
 

3. 

• závorky 
• písemné algoritmy sčítání a  
   odčítání (odhad a kontrola    

      výsledku) 

2.-3. 
provádí početní operace 
s přirozenými čísly 

• násobení a dělení  
   dvojciferných  
   čísel jednociferným 

3. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
osobnostní rozvoj - 
rozvoj schopností 

poznávání 
 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
sociální rozvoj - 

kooperace a 
kompetice; 
komunikace 

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace 

• slovní úlohy s užitím  
   osvojených 
   početních operací 1.-3. 
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika 

Období: 
1. 

• slovní úlohy s užitím vztahů o  
    n –  více (méně) 

• slovní úlohy na vztahy n – krát 
více, n – krát méně 2.-3. 

• řešení a vytváření slovních  
   úloh  
   se dvěma různými početními  
   výkony 

3. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
osobnostní rozvoj - 

kreativita 

orientuje se v čase, provádí 
jednoduché převody jednotek času 
 

• určování času, převádění  
    jednotek času (hodina, minuta,  

       sekunda) 
2.-3. 

popisuje jednoduché závislosti 
z praktického života 

• seznámení se symboly,  
    matematickými značkami a   
    zápisy 
• orientace a čtení  
   matematických  
   zápisů 

1.-3. 

doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti čísel 

• pohyb ve čtvercové síti, na  
   číselné ose    
• práce s údaji (jízdní řád, ceník)

2.-3. 

• vpravo,vlevo, před, za 
• vyhledání určitých tvarů  
   v okolí 
• třídění předmětů podle tvarů 
• rovinné útvary: trojúhelník,  
   čtverec, obdélník a kruh 

1. 

• určení obvodu jednoduchého  
      obrazce sečtením délek jeho    
      stran 

3. 

orientuje se v rovině a v prostoru - 
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 
popíše základní rovinné útvary a 
jednoduchá tělesa; nachází 
v realitě jejich reprezentaci 

• tělesa - krychle, kvádr, koule,  
   válec 1.-3. 

porovnává velikost útvarů, měří a 
odhaduje délku úsečky, určí 
vzájemnou polohu dvou přímek 

• bod, přímka, polopřímka,  
   úsečka 
• měření v mm, cm 
   (označení bodu, krajní body    

      úsečky, průsečík dvou přímek,  
      sestrojení úsečky dané délky,  
      vzájemná poloha dvou přímek, 
      rovnoběžky, různoběžky,  
      kolmice) 

2.-3. 

rozezná a modeluje jednoduché 
souměrné útvary v rovině 

• modelování geometrických  
   útvarů podle zadání 
    

1.-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
sociální rozvoj -

kooperace a 
kompetice; 
komunikace 
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika 

Období: 
2. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

využívá při pamětném i písemném 
počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání a násobení 

• užití vlastností početních 
výkonů (asociativnosti, 
komutativnosti) 

4.-5. 

• sčítání a odčítání čísel do  
   100 000 
• velká násobilka 
• písemné násobení 
   dvojciferným a  
   trojciferným číslem 
• dělení jednociferným číslem 
• dělení se zbytkem v oboru  
   přirozených čísel 

4. 

provádí pamětné i písemné  
početní operace v oboru 
přirozených čísel  
 

• sčítání a odčítání čísel do 
   milionu 
• písemné násobení  
   jednociferným  
   až čtyřciferným číslem 
• dělení dvojciferným číslem 

5. 

• zaokrouhlování na 1 000, 100, 
   10, kontroly výpočtů 
 

4. zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací 
v oboru přirozených čísel 

• zaokrouhlování na 1 000 000,  
   100 000, 10 000, kontroly   
   výpočtů 

5. 

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje osvojené početní operace 
v celém oboru přirozených čísel 

• slovní úlohy s jednou a se  
   dvěma  
   početními operacemi 

4.-5. 

vyhledává, sbírá a třídí data • práce s daty 4.-5. 

čte a sestavuje jednoduché tabulky 
a diagramy 

• diagramy, grafy, tabulky,jízdní 
   řády 4. 

• práce s geometrickými útvary 4. narýsuje a znázorní základní 
rovinné útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

• rýsování rovnoramenného a  
   rovnostranného trojúhelníku 5. 

sčítá a odčítá graficky úsečky; určí 
délku lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

• délka úsečky, jednotky délky a 
    jejich převody, obvod  
    mnohoúhelníku, obrazce 4. 

sestrojí rovnoběžky a kolmice • rovnoběžky, různoběžky,  
   kolmice 4. 

určí obsah obrazce pomocí 
čtvercové sítě a užívá základní 

• obsah čtverce, obdélníku,  
   trojúhelníku  5. 

Osobnostní a 
sociální výchova -
osobnostní rozvoj -
rozvoj schopností 

poznávání; kreativita
 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
sociální rozvoj -

kooperace a 
kompetice; 
komunikace 

 
Osobnostní a 

sociální výchova -
morální rozvoj -
řešení problémů a 

rozhodovací 
dovednosti 
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika 

Období: 
2. 

jednotky obsahu • jednotky obsahu 
• síť kvádru, krychle (různé 
   pohledy na tělesa - shora,   
   zpředu, z boku) 

rozpozná a znázorní ve čtvercové 
síti jednoduché osově souměrné 
útvary a určí osu souměrnosti 
útvaru překládáním papíru 

• osová souměrnost 

4. 

řeší jednoduché praktické slovní 
úlohy a problémy, jejichž řešení je 
do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky 

• slovní úlohy s netradičními 
postupy 

• číselné a obrázkové řady 
• magické čtverce 
• prostorová představivost 

4.-5. 

Osobnostní a 
sociální výchova -
osobnostní rozvoj -
kreativita 
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Matematika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 Předmět matematika prolíná celým základním vzděláním. Poskytuje žákům vědomosti a 

dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří předpoklady pro úspěšné 

uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy i různých směrů studia na středních školách. 

Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní 

myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti 

jako je vytrvalost,  pracovitost, kritičnost. 

 Předmět matematika je vyučován jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku 4 hodiny 

týdně, v 8. a 9. ročníku  pět hodin týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu matematika 

• provádění  početních operací v oboru reálných čísel, a to pamětně i písemně, složitější 

úlohy za pomocí kalkulátoru 

• řešení úloh z praxe 

• provádění odhadů výsledků, posuzování jejich reálnosti, zaokrouhlování  výsledků 

• čtení  a užívání jednoduchých  statistických tabulek a grafů 

• užívání  proměnné, chápání jejího významu, řešení rovnic a jejich používání při řešení 

úloh 

• řešení  metrických  úloh (obvody, obsahy, objemy, povrchy) 

• orientování se v rovině a v prostoru 

• osvojování si abstraktního a exaktního myšlení, rozvíjení logického a kritického 

usuzování 

 

Průřezová témata 

Výchova demokratického občana  - formy participace občanů v politickém životě 

Osobnostní a sociální výchova  - osobnostní rozvoj -  rozvoj schopností poznávání; 

seberegulace a sebeorganizace;  kreativita 
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Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj -  mezilidské vztahy,  kooperace a 

kompetice 

Osobnostní a sociální výchova  - morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti;  hodnoty,  postoje, praktická etika 

Environmentální výchova - lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k 

prostředí 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá  

Multikulturní výchova - lidské vztahy 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 Učitel vede žáky k: 

• osvojování si  základních matematických pojmů a vztahů, používání symbolů a znaků 

• vyhledávání v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje 

•  poznání smyslu osvojovaných postupů pro běžný život 

• plánování postupů a úkolů 

• využívání prostředků výpočetní techniky 

• aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel: 

• učí chápat význam kontroly dosažených výsledků 

• vede žáky k uvědomění si, že důležité je i zjištění, že úloha má více nebo žádné řešení 

• učí žáky získávat informace potřebné k dosažení cíle 

• učí žáky umět vyslovit závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat 

 

Kompetence komunikativní 

 Učitel: 

• vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

• učí  žáky sestavovat znění vypočítaných výsledků srozumitelně a v logickém  sledu 
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• vede žáky ke spolupráci při řešení složitějších matematických zadání ve dvojici či 

menší skupině 

 

Kompetence sociální a personální 

 Učitel: 

• navozuje situaci vedoucí k posílení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

• vede žáky k zodpovědnosti, k ochotě pomoci 

• vede žáky k dodržování stanovených pravidel pro samostatnou práci i práci ve 

skupinách 

 

Kompetence občanské 

 Učitel: 

• vede žáky k uvědomělému plnění školních povinností a k zodpovědné domácí 

přípravě 

• učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a pohlížet na 

ně komplexně 

• vede žáky  k poskytnutí, podle svých možností, účinné pomoci a k zodpovědnému 

chování v krizových situacích 

 

Kompetence pracovní 

 Učitel: 

• učí bezpečně používat rýsovací a další pomůcky, udržovat je v pořádku tak, aby byla 

zajištěna jejich funkčnost 

• učí žáky přistupovat kriticky k výsledkům, kterých dosáhli, stanovit si  kritéria 

hodnocení vlastní práce 

• vyžaduje dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce 
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika  

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

provádí početní operace v oboru 
přirozených a desetinných čísel 
 

• přirozená čísla 
• desetinná čísla 
• číselný výraz 
• znázorňování čísel na ose 

6.  

zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

• výpočty elementárních 
příkladů  

 

6. EV - lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

• násobek a dělitel 
• znaky  dělitelnosti 
• prvočíslo 
• složené číslo 
• nejmenší společný 

násobek 
• největší společný dělitel 

6.  

analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž 
využívá matematický aparát v oboru 
přirozených a desetinných čísel 

• jednoduché slovní úlohy 6. OSV - osobnostní 
rozvoj - rozvoj 
schopností 
poznávání; kreativita  
morální rozvoj  -  
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při 
řešení úloh a jednoduchých praktických 
problémů; používá potřebnou 
matematickou symboliku 

• zavedení matematické 
symboliky 

6.  

charakterizuje a třídí základní rovinné 
útvary 

• rovinné útvary: rovina, 
bod, úsečka, přímka, 
polopřímka, čtverec, 
obdélník, trojúhelník, 
kružnice, kruh 

6.  

určuje velikost úhlu měřením  a výpočtem • úhel a jeho velikost; 
rýsování úhlů 

• ostrý, tupý, pravý, přímý 
úhel 

• sčítání a odčítání úhlů, 
násobení a dělení úhlů 
dvěma 

• osa úhlu 
• vedlejší a vrcholové úhly 

6. OSV - osobnostní 
rozvoj - rozvoj 
schopností 
poznávání 

odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

• čtverec 
• obdélník 

6.  
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika  

Období: 
3. 

načrtne a sestrojí rovinné útvary • vlastnosti trojúhelníků 
podle délek stran a 
velikostí vnitřních úhlů 

• výška, těžnice 
trojúhelníku 

• konstrukce trojúhelníku 
ze tří stran 

• kružnice vepsaná a 
opsaná trojúhelníku 

6. OSV - osobnostní 
rozvoj - kreativita 

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru 
v osové souměrnosti, určí osově souměrný 
útvar 

• osová souměrnost 
• osově souměrné obrazce 

6. OSV - osobnostní 
rozvoj -  rozvoj 
schopností 
poznávání;  morální 
rozvoj -  řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

• rozlišení těles 
• popis těles 

6.  

odhaduje a vypočítá objem a povrch těles • objem  a povrch kvádru a 
krychle 

6.  

načrtne a sestrojí sítě základních těles • síť kvádru a krychle 6.  

načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles • zobrazení kvádru a 
krychle ve volném 
rovnoběžném promítání 

6.  

analyzuje a řeší aplikační geometrické 
úlohy s osvojením matematického aparátu 

• úlohy konstrukční a 
početní geometrie 

6.  

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá 
řešení předkládaných a zkoumaných situací

• řešení početních 
hlavolamů a hříček 

6.  

řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

• předmětové vztahy 
s fyzikou,  zeměpisem, 
výtvarnou výchovou  

• výroba modelů 

6.  
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika  

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

provádí početní operace v oboru 
celých a racionálních čísel 

• zlomky 
• znázornění zlomků na 

číselné ose 
• porovnávání zlomků 
• krácení a rozšiřování zlomků 
• početní výkony se zlomky a 

smíšenými čísly 
• celá čísla 

7. OSV - osobnostní 
rozvoj -  
seberegulace a 
sebeorganizace 

zaokrouhluje a  provádí odhady 
s danou přesností, účelně využívá 
kalkulátor 

• výpočty elementárních 
příkladů bez použití 
kalkulátoru, složitějších 
s kalkulátorem 

7.  

užívá různé způsoby 
kvantitativního vyjádření vztahu 
celek - část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným 
číslem, procentem) 

• vztah desetinného čísla a 
zlomku 

• vztah zlomku a procenta 
• početní úpravy se zlomky 
• tři typy základních úloh na 

procenta 
• úrok, promile 

7.  

řeší modelováním a výpočtem 
situace vyjádřené poměrem; 
pracuje s měřítky map a plánů 

• poměr 
• měřítko plánů a map 

7. EGS - Evropa a svět 
nás zajímá 

řeší aplikační úlohy na procenta (i 
pro případ, že procentová část je 
větší než celek) 

• slovní úlohy s použitím 
procent 

7. EV - lidské aktivity 
a  problémy 
životního prostředí 
 

analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých 
a racionálních čísel 

• triviální slovní úlohy 7.  

vyhledává, vyhodnocuje a 
zpracovává data 

• zpracování dat do tabulek a 
grafů 

• čtení grafů 

7. EGS -  Evropa a svět 
nás zajímá 

určuje vztah přímé nebo nepřímé 
úměrnosti 

• přímá a nepřímá úměrnost 
• trojčlenka 

7.  

vyjádří funkční vztah tabulkou, 
rovnicí, grafem 

• čtení z grafů přímé a nepřímé 
úměrnosti 

7.  

zdůvodňuje a využívá polohové a 
metrické vlastnosti základních 
rovinných útvarů při řešení  úloh a 
jednoduchých praktických 
problémů; využívá potřebnou 

• zavedení matematické 
symboliky 

7.  
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika  

Období: 
3. 

matematickou symboliku 

charakterizuje a třídí základní 
rovinné útvary 

• čtyřúhelníky 
• rovnoběžníky 
• lichoběžníky 

7.  

odhaduje a vypočítává obsah a 
obvod základních rovinných 
útvarů 

• obsah a obvod trojúhelníků, 
rovnoběžníků, lichoběžníků 

7.  

načrtne a sestrojí rovinné útvary, 
užívá k argumentaci a při 
výpočtech věty o shodnosti 
trojúhelníků 

• konstrukce trojúhelníků se 
znalostí  velikostí stran a 
velikostí vnitřních úhlů 

•  konstrukce rovnoběžníků a 
lichoběžníků  

• věty o shodnosti trojúhelníků

7. OSV - osobnostní 
rozvoj - rozvoj 
schopností 
poznávání; kreativita

načrtne a sestrojí obraz rovinného 
útvaru ve středové souměrnosti, 
určí středově souměrný útvar 

• středová souměrnost 
• střed souměrnosti rovinného 

útvaru 

7.  

určuje a charakterizuje základní 
tělesa, analyzuje jejich vlastnosti 

• hranoly, popis hranolů 7.  

odhaduje a vypočítá objem a 
povrch těles 

• hranoly, objem a povrch 7.  

načrtne a sestrojí sítě základních 
těles 

• síť hranolu 7.  

načrtne a sestrojí obraz 
jednoduchých těles v rovině 

• volné rovnoběžné promítání 
• pravoúhlé promítání 

7.  

analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 

• úlohy konstrukční a početní 
geometrie 

7.  

užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při řešení úloh 
a problémů a nalézá různá řešení 
předpokládaných nebo 
zkoumaných situací 

• řešení početních hlavolamů a 
hříček 

7.  

řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti 
z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

• vytváření modelů 
prostorových útvarů 

• náčrtky prostorových útvarů 

7.  
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

provádí početní operace v oboru 
reálných čísel, chápe pojem reálné 
číslo, užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu 

• druhá mocnina a  odmocnina 
• reálná čísla 
• Pythagorova věta, užití při 

řešení pravoúhlého 
trojúhelníku 

8.  

zaokrouhluje a provádí odhady 
s danou přesností, účelně využívá 
kalkulátor 

• výpočty elementárních 
příkladů v oboru reálných 
čísel bez použití kalkulátoru, 
s použitím tabulek 

8.  

matematizuje jednoduché reálné 
situace s využitím proměnných; 
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
jednočleny i mnohočleny, provádí 
rozklad mnohočlenu na součin 
pomocí vzorců a vytýkáním 

• jednočlen 
• mnohočlen 
• součet, rozdíl a součin 

mnohočlenů 
• hodnota výrazu 
• rozklad na součin 
• užití vzorců (a+b)2, (a-b)2, 

a2-b2 

8.  

formuluje a řeší reálnou situaci 
pomocí rovnic 

• lineární rovnice 
• přepis slovních vyjádření do 

algebraických výrazů 
• zápis slovních úloh s užitím 

rovnic 

8. OSV  - osobnostní 
rozvoj -   
seberegulace a 
sebeorganizace 

analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru 
reálných čísel 

• řešení reálně zadaných 
slovních úloh z praxe 

8. EGS - Evropa a svět 
nás zajímá; 
EV - vztah člověka k 
prostředí 

odhaduje a vypočítává obsah a 
obvod základních rovinných 
útvarů 

• délka kružnice 
• obsah kruhu 
• kružnicový oblouk 
• kruhová výseč 

8.  

využívá pojem množina všech 
bodů dané vlastnosti 
k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových 
konstrukčních úloh 

• množiny všech bodů dané 
vlastnosti 

• Thaletova věta 

8.  

načrtne a sestrojí rovinné útvary • vzájemná poloha kružnic,  
kružnice a přímky 

• složitější konstrukční úlohy 

8.  

užívá k argumentaci věty o 
shodnosti trojúhelníků 

• užití vět o shodnosti 
trojúhelníků 

8.  

odhaduje a vypočítá objem a 
povrch těles 

• objem a povrch válce 8. OSV- osobnostní 
rozvoj - rozvoj   
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika 

Období: 
3. 

schopností 
poznávání 

načrtne a sestrojí sítě základních 
těles 

• síť válce 8.  

analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 

• úlohy konstrukční a početní 
geometrie 

8.  

užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při řešení úloh 
a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných 
situací 

• řešení početních hlavolamů a 
hříček 

8. OSV - morální 
rozvoj - řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti 
z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

• logické a netradiční 
geometrické úlohy 

8.  

vyjádří funkční vztah tabulkou a 
grafem 

• závislosti a data, schémata, 
diagramy, grafy, tabulky 

• četnost znaku 
• aritmetický průměr 

8. EGS - Evropa a svět 
nás zajímá 
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

provádí početní operace v oboru 
reálných čísel, zaokrouhluje a 
provádí odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor 

• řešení jednoduchých  i 
složitějších úloh zpaměti  

9. OSV - osobnostní 
rozvoj - kreativita 

matematizuje jednoduché reálné 
situace s využitím proměnných, 
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin pomocí  
vzorců a vytýkáním 

• úpravy lomených výrazů 
• úpravy pomocí  vzorců 

9.  

formuluje a řeší reálnou situaci 
pomocí rovnic a jejich soustav 

• lineární rovnice s neznámou 
ve jmenovateli 

• soustavy lineárních rovnic o 
dvou neznámých 

9.  

analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace, v nichž využívá  
matematický aparát v oboru celých 
a racionálních čísel 

• řešení reálně zadaných 
slovních úloh z praxe 

• finanční matematika, 
základní pojmy 

9. OSV -  sociální  
rozvoj - kooperace a 
kompetice 

matematizuje jednoduché reálné 
situace s využitím funkčních 
vztahů, vyjádří funkční vztah 
tabulkou, rovnicí, grafem 

• pojem funkce 
• pravoúhlá soustava 

souřadnic 
• graf funkce 
• přímá, nepřímá úměrnost 
• lineární funkce 
• kvadratická funkce 

9.  

užívá k argumentaci a při 
výpočtech věty o shodnosti a 
podobnosti trojúhelníků 

• podobnost trojúhelníků  
• užití podobnosti 
• goniometrické funkce 

ostrého úhlu 
• užití goniometrických funkcí 

při výpočtech 

9.  

určuje a charakterizuje základní 
tělesa, analyzuje jejich vlastnosti, 
odhaduje a vypočítá objem a 
povrch těles 

• jehlan 
• kužel 
• koule 

9. OSV - osobnostní 
rozvoj - rozvoj 
schopností 
poznávání 

načrtne a sestrojí sítě základních 
těles 

• jehlan 
• kužel 

9.  

načrtne a sestrojí obraz 
jednoduchých těles v rovině 

• volné rovnoběžné promítání 
• pravoúhlé promítání 
• jehlan, kužel, koule 

9.  

analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 

• úlohy konstrukční a početní 
geometrie 

9.  
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika 

Období: 
3. 

osvojeného matematického 
materiálu 

užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při řešení úloh 
a problémů a nalézá různá řešení 
předpokládaných nebo 
zkoumaných situací 

• řešení početních hlavolamů a 
hříček 

9. MKV -  lidské 
vztahy 

řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti 
z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

• vytváření modelů 
• řešení komplexních úloh 

9. VDO - formy 
participace občanů 
v lidském životě 
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5.3 Informační a komunikační technologie 

5.3.1 Informatika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační 

gramotnosti, získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních 

informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat 

je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména 

rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných médií, 

urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje učební texty a pomůcky. 

         Předmět informatika je vyučován ve 4., 5., 6. a 7.  ročníku jednu hodinu týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu informatika 

•    poznávání úlohy informací a informačních činností k využívání moderních informačních           

  a komunikačních technologií 

• porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,            

zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 

• využívání výpočetní techniky, aplikačního a výukového software ke zvýšení 

efektivnosti své učební činnosti 

• pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních 

i sociálních jevů a procesů 

• zaujetí odpovědného etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na 

internetu či v jiných médiích 

• šetrná práce s výpočetní technikou 

  

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání; kreativita; komunikace 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá; 

objevujeme Evropu a svět 
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Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; tvorba mediálního 

sdělení; stavba mediálních sdělení; vnímání autora mediálních sdělení;fungování a vliv médií 

ve společnosti; práce v realizačním týmu 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci aktivně vyhledávají a třídí informace 

• žáci plánují postupy a úkoly 

• žáci aplikují znalosti z informatiky v reálném životě 

• žáci poznávají smysl a cíl učení a umí posuzovat vlastní pokrok 

• žáci na základě prožitku z úspěchu cítí potřebu dalšího studia a celoživotního vzdělávání 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci chápou význam kontroly dosažených výsledků 

• žáci se učí získávat informace potřebné k dosažení cíle 

• žáci umí vyslovovat závěry na základě ověřených výsledků a umí je obhajovat 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci umí formulovat své myšlenky 

• žáci využívají široké možnosti informačních a komunikačních prostředků 

• žáci spolupracují ve dvojici či menší skupině 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré 

mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat 

• žáci si budují sebedůvěru a pozitivní představu o sobě samém 

• žáci respektují různé názory a oceňují zkušenosti jiných 
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Kompetence občanské 

• učitel vede žáky k uvědomělému plnění školních povinností a k zodpovědné přípravě, 

k dodržování pravidel slušného chování 

• učitel vede žáky  k chápání základních environmentálních problémů a ekologických 

souvislostí 

• žáci odmítají útlak a hrubé zacházení, podle svých možností poskytují účinnou pomoc 

• žáci chrání a oceňují naše tradice, naše kulturní a historické dědictví 

 

Kompetence pracovní 

• žáci pracují podle návodu, předem stanoveného postupu, snaží se hledat postup vlastní 

• žáci dodržují pravidla hygieny a  zásady bezpečnosti  práce s počítačem 
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Oblast: 
Informační a komunikační 

technologie 

Předmět: 
Informatika 

Období: 
2. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vysvětlí a aktivně dodržuje 
základní pravidla bezpečnosti 
práce s počítačem 

vysvětlí základní pojmy z oblasti 
PC – základní jednotka, paměť 

využívá základní standardní 
funkce počítače a jeho nejběžnější 
periferie 

respektuje pravidla běžné práce 
s hardware i software a postupuje 
poučeně v případě jejich závady 

chrání data před poškozením, 
ztrátou a zneužitím 

ZÁKLADY PRÁCE S 
POČÍTAČEM 
 
• zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 
spojených s dlouhodobým 
využíváním výpočetní techniky 

• pojem hardware a software 
• ovládání počítače 
• popis součástí počítače 
• orientace na klávesnici 
• pravidla práce s počítačem 
• virové nebezpečí 
• legálnost software  

4. - 5. 
OSV - rozvoj 

schopností 
poznávání 

při vyhledávání informací na 
internetu používá jednoduché a 
vhodné cesty 

vyhledává informace na portálech, 
v knihovnách a databázích 

komunikuje pomocí internetu či 
jiných běžných komunikačních 
zařízení 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 
A KOMUNIKACE 
 
• práce se školní www prezentací,    
  ovládání internetových  
  prohlížečů 
• nejznámější vyhledávací portály 
• zřízení a údržba emailové adresy 

na veřejném serveru, odesílání a 
příjem e - mailu, práce                  
s adresářem 

4. - 5. 

EGS - objevujeme 
Evropu a svět 

MDV -  interpretace 
vztahu mediálních 

sdělení a reality  

pracuje s textem a obrázkem         
v textovém a grafickém editoru 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ 
INFORMACÍ 
 
• základní ovládání programu 

Word nebo jiného textového 
editoru 

• práce se souborem, otevření, 
zavření, uložení a tisk 
dokumentu 

• psaní a mazání textu 
• formát písma, odstavce 
• vkládání a základní úprava 

obrázků 
• kopírování textu a obrázků 

4. - 5. 

ovládá a aktivně využívá výukové 
programy 

• práce s výukovými programy 
4. - 5. 

OSV - kreativita 
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Oblast: 
Informační a komunikační 

technologie 

Předmět: 
Informatika 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vysvětlí základní pravidla 
bezpečnosti práce s počítačem a 
aktivně je dodržuje 

vysvětlí základní pojmy z oblastí 
PC – základní jednotky, operační 
jednotka, paměť 

vyjmenuje jednotky paměti, pozná 
je prakticky, určí jejich hodnoty, 
uvede příklady 

popíše počítač, vysvětlí jeho funkci 

rozliší, popíše a určí, k čemu se 
používají přídavná vstupní a 
výstupní zařízení 

vysvětlí pojmy hardware a software,
uvede příklady 

 

určí formáty souborů podle přípony 

orientuje se v základním 
uživatelském prostředí (soubory, 
složky) 

provádí základní operace se 
složkami a dokumenty (označení, 
přesun, zrušení, založení, kopie, 
přejmenování, uložení na pevný 
disk, na disketu a na flashdisk) 

vyhledá a uloží soubor v adresáři 

ovládá práci se schránkou (kopie, 
vyjmutí, vložení) 

na příkladech ukáže možnosti 
využití počítače v různých oborech 
lidské činnosti 

vysvětlí pojem informace a 
informatika 

 
  ZÁKLADY PRÁCE    
  S POČÍTAČEM 
    •  bezpečnost a hygiena 
    •  struktura, funkce a popis   
        počítače a přídatných zařízení 
        (monitor, myš, klávesnice,   
        tiskárna) 
    •  pojem hardware a software 
    •  operační systémy a jejich  
        základní funkce,  formáty  
        souborů (doc, gif, jpg) 
    •  OS Windows (základy práce se 
        soubory a složkami, schránka a 
        operace s ní) 
    •  multimediální využití počítače
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       6.-7. 

 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Informační a komunikační 

technologie 

Předmět: 
Informatika 

Období: 
3. 

vysvětlí, co je internet a objasní 
způsob přenosu informací 
v celosvětové síti 

vyhledává na internetu informační 
zdroje podle adresy 

aktivně využívá znalosti hypertextu 

informaci uloží pro další 
zpracování, či vytiskne 

používá e-mailovou poštu pro 
komunikaci 

vysvětlí, co je počítačový virus, co 
způsobuje a jak se proti němu bránit 

jmenuje alespoň dva typy 
antivirových programů 

 
  VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ  
  A KOMUNIKACE 
 
    •  informatika jako vědní obor 
    •  ověření věrohodnosti  
        informací, závažnosti a  
        vzájemné návaznosti 
    •  internet (práce s prohlížečem,  
        metody vyhledávání  
        na internetu, uložení pro další 
        zpracování a tisk 
    •  komunikace přes e-mail 
    •  viry a antiviry 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       6.-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 

 
vysvětlí rozdíly mezi typy 
grafických editorů 
 
 
 
v grafickém programu vytvoří 
obrázek, upraví jej a uloží a 
vytiskne 
 
 
 

napíše požadovaný text, opraví 
v něm chyby, kterých se při psaní 
dopustil 

v nastavení stránky upraví vzhled 
dokumentu 

označí různé bloky myší a některé 
klávesnicí 

zformátuje text a odstavce 

 
 
  ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ   
  INFORMACÍ 
 
  1. Grafický editor 
    •  rozdělení grafického softwaru 
        na  vektorovou a rastrovou  
        grafiku 
    •  vytvoření a úprava obrázku  
        v rastrové grafice 
 
  2. Textový editor 
    •  zobrazení a nastavení stránky 
    •  práce se schránkou, 
        formáty odstavce, písma 
    •  tabulátory a jejich použití 
    •  vkládání a úpravy obrázků 
    •  grafické prvky 
    •  tabulky 
    •  tisk a úprava před tiskem 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       6.-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení; 
práce v realizačním 
týmu; stavba 
mediálních sdělení 
 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání; 
kreativita; 
komunikace 
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Oblast: 
Informační a komunikační 

technologie 

Předmět: 
Informatika 

Období: 
3. 

využije schránky při práci s textem 
při kopírování a přesouvání 
 

za pomoci tabulátoru napíše text 
ve formě tabulky 

vloží do dokumentu obrázek a 
upraví jej 

použije ozdobné písmo a grafické 
prvky ke grafické úpravě 
dokumentu 

vytvoří jednoduchou tabulku 

vytiskne zpracovaný dokument 

vysvětlí, k čemu se používá 
tabulkový editor a jaké informace 
zpracovává 

vysvětlí základní pojmy (buňka, 
list, typy dat) 

provádí základní operace 
s buňkami (vyplňování, editace) 

vytvoří jednoduchý vzorec, 
pomocí něj zpracuje číselná data 

vytvoří tabulku 

ukáže na příkladech způsoby 
prezentace informací 

spustí prezentační program a 
prohlédne si již vytvořenou 
prezentaci 

vysvětlí pojem softwarové 
pirátství 

ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje 
jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost 

 
3. Tabulkový editor 
    •  základní práce (popis okna,   
        základní pojmy) 
    •  vytvoření tabulky 
    •  vkládání a editace dat 
    •  jednoduché výpočty 
    •  jednoduché vzorce (suma,  
        průměr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Prezentace informací 
    •  způsoby prezentace   
        informací (webové stránky,  
        prezentační    
        programy, multimédia) 
    •  prezentační program (ukázka  
        a  použití) 
    •  informační etika, ochrana  
        práv     
        k duševnímu vlastnictví 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     6.-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDV – stavba 
mediálních sdělení; 
vnímání autora 
mediálních sdělení; 
fungování a vliv 
médií ve společnosti 
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5.4 Člověk a jeho svět 

5.4.1 Prvouka 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět prvouka pomáhá žákům překlenout období, kterým je pro ně zahájení školní 

docházky.Vytváří předpoklady pro formování základních pracovních i režimových návyků, 

rozvíjí schopnosti účelně organizovat čas práce, zábavy, odpočinku. Předkládá nové poznatky 

a dovednosti z různých oblastí života. Vytváří základní představy o skutečnostech a 

zákonitostech v přírodě i společnosti, o nejdůležitějších podmínkách života. Pomáhá formovat 

vztah k životu, k sobě, k jiným lidem a i k živočichům. Otevírá cestu k utváření základních  

životních postojů. Pěstuje u žáků vědomí sounáležitosti s lidmi, přírodou, věcmi a ději kolem 

sebe. 

Prvouka je vyučována v 1., 2. i 3. ročníku vždy 2 hodiny týdně jako samostatný 

předmět. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu prvouka 

• osvojení schopnosti sledovat život kolem sebe, orientovat se v něm 

• vyjadřování vlastních názorů v mezilidské komunikaci, respektování názorů druhých 

• osvojení potřebných vědomostí o sobě, jiných lidech, živočiších, rostlinách, škole, rodině, 

okolí 

• osvojení dovedností, návyků potřebných pro plnění úkolů, pro komunikaci s okolím, 

ochranu svého zdraví a bezpečnosti a pro naplnění volného času 

• chápání významu spolupráce, pomoci, odpovědnosti 

• hledání a objevování nového, poznávání a ověřování poznaných skutečností 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj -  rozvoj schopností poznávání, 

seberegulace a sebeorganizace; morální rozvoj – hodnoty, postoje, praktická etika; sociální 

rozvoj -  mezilidské vztahy 
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Environmentální výchova – základní podmínky života 

Výchova demokratického občana – občan, občanská společnost a stát 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci si osvojují různé metody a způsoby  pro efektivní učení    

• žáci vyhledávají a třídí informace o lidech a přírodě 

• žáci uvádí věci do souvislostí, propojují poznatky do širších celků a vytváří si pohled na 

přírodní, společenské a kulturní jevy 

• žáci poznávají smysl a cíle samostatného učení a vyvozují závěry 

• žáci získávají pozitivní vztah k učení a dokáží poznatky uplatnit v životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci vnímají problémové situace ve škole i ve společnosti 

• žáci využívají zdroje informací, vlastních vědomostí, dovedností (ověřování, srovnávání) 

• žáci dokáží kriticky myslet a dokáží si uvědomit zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci správně a logicky formulují vlastní myšlenky a názory v písemném i ústním projevu 

• žáci využívají informační a komunikační prostředky (kroniky, encyklopedie, internet, 

učebnice, návody) 

• žáci rozumí textům, obrazovým materiálům o okolním světě 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci pracují ve dvojicích a skupinách při vyhledávání a zpracování informací 

• žáci stanoví pravidla pro činnost skupiny (atmosféra ve skupině, ohleduplnost, úcta, 

mezilidské vztahy) 

• žáci se učí diskutovat ve skupině a efektivně pracovat 
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• žáci se učí vytvářet představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru, řídí své jednání 

a chování 

 

Kompetence občanské 

• žáci si uvědomují povinnosti postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• žáci chápou vztahy v různých ekosystémech, společnostech 

• žáci respektují naše tradice, kulturní i historické dědictví 

 

Kompetence pracovní 

• učitel učí žáky bezpečně používat nástroje a materiály 

• učitel vymezí pravidla, upozorní na možná zdravotní a hygienická rizika při práci 

• učitel naučí žáky pracovat podle návodů, postupů na základě vlastních zkušeností 
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Oblast: 
Člověk a jeho svět 

Předmět: 
Prvouka 

Období: 
1. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vyznačí v jednoduchém plánu 
místo svého bydliště a školy, cestu 
na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

• práce s plánem obce 
• vlastní bezpečnost 
• nebezpečné situace 

 
 
     1.-3. 

  
Osobnostní a sociální 
výchova - poznávání 
lidí, seberegulace a 
sebeorganizace 

začlení svou obec do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, 
pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci 

• název obce a jejich částí 
• historická a památná místa, 

muzea 
• orientační body 

 
 
     2.-3. 

 
Osobnostní a sociální 
výchova- poznávání 
lidí 

rozlišuje přírodní a umělé prvky 
v okolní krajině a vyjádří různými 
způsoby její estetické hodnoty a 
rozmanitost 

• rozlišení města a vesnice  
 
     2.-3. 

 

rozliší příbuzenské vztahy 
v rodině, pozná úlohu rodiny  

• rodina, domov, pravidla a 
vztahy mezi členy rodiny, 
povinnosti 

 
     1.-2. 

 

pozná význam a potřebu 
pracovních činností a povolání 

• pracovní činnosti lidí, tělesná 
a duševní práce 

• různá povolání 
• využití volného času 

 
 
     1.-3. 

 

toleruje odlišnosti spolužáků, 
jejich přednosti a nedostatky 

• mezilidské vztahy 
• adekvátní chování a 

vystupování 

 
     1.-3. 

Osobnostní a sociální 
výchova - mezilidské 
vztahy 

pozná dějovou souvislost 
v denním životě 

• orientace v čase 
• minulost, přítomnost, 

budoucnost 

 
     1.-3. 

 

vnímá významné události regionu, 
kulturní a historické památky, 
rodáky, regionální báje a pověsti 

• kultura a historie naší obce  
     2.-3. 

 

uplatňuje elementární poznatky o 
lidské společnosti, rodině, soužití 

• rozdílný způsob života  
     2.-3. 

Osobnostní a sociální 
výchova - mezilidské 
vztahy 

zná roční období, pozoruje, 
popisuje, porovnává 

• charakteristika jednotlivých 
ročních období, změny počasí, 
život v přírodě 

 
     1.-3. 

Environmentální 
výchova - základní 
podmínky života 

třídí přírodniny dle určujících 
znaků, organismy v regionu 

• živá a neživá příroda 
• význam vody, vzduchu, ohně, 

půdy 
• podmínky života na Zemi 

 
 
     2.-3. 

Environmentální 
výchova - základní 
podmínky života 
 

zvládá jednoduché pokusy, pozná 
rozdílné vlastnosti látek, základní 
veličiny, jednoduché nástroje a 
přístroje 

• pozorování a porovnávání 
vlastností látek 

 
 
     2.-3. 

 

má hygienické a zdravotní 
návyky, základní znalost lidského 
těla, vztah ke zdraví 
 
 
 

• lidské tělo 
• životospráva, péče o zdraví 

 
     1.-3. 
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Oblast: 
Člověk a jeho svět 

Předmět: 
Prvouka 

Období: 
1. 

zná zásady bezpečného chování • pravidla první pomoci 
• školní, třídní řád 

 
       3. 

Výchova  dem. občana 
- občan, občanská 
společnost a stát 

chová se obezřetně při setkání 
s neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, dle potřeby požádá o 
pomoc 

• osobní bezpečnost 
• rizikové situace 

 
     1.-3. 

Osobnostní a sociální 
výchova - poznávání 
lidí 

zná pravidla silničního provozu • pravidla silničního provozu      1.-3.  
adekvátně reaguje na mimořádné 
situace 

• správné a bezpečné chování  
     1.-3. 

 

pozoruje přírodu, zaznamenává a 
vyhodnocuje výsledky 

• grafické zpracování 
pozorování 

 
       3. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
poznávání lidí 

zvládá společenské chování a 
stolování 

• uplatnění pravidel chování a 
stolování v praxi 

 
     2.-3. 
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5.4.2 Vlastivěda 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vlastivěda navazuje na předmět prvouka, přináší poznatky o přírodních, 

hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí. Žáci se 

seznamují  s důležitými událostmi, významnými osobnostmi regionálních i národních dějin. 

Formuje u žáků vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, rozvíjí zájem žáků o poznání života, 

tradic, zvyklostí a zvláštností společenství v historických obdobích a v kulturních oblastech 

života. Poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a další informace ze života a z médií 

vysvětluje, uvádí do souvislostí a zobecňuje. 

Předmět vlastivěda je vyučován jako samostatný předmět ve 4. a v 5. ročníku vždy 

2 hodiny týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu vlastivěda 

• poznávání různých druhů lidské práce, rozpoznávání činností lidí a jejich obrážení 

v tvářnosti krajiny, charakteru staveb 

• poznávání místní krajiny a oblasti, vytváření představy o České republice a jejích 

jednotlivých oblastech 

• utváření ucelené představy o přírodě, kultuře, historii, životě lidí na území naší vlasti 

• utváření základních představ o způsobu života svých předků v historických obdobích i 

o způsobu života lidí v sousedství naší vlasti 

• orientování se v terénu, práce s mapami, používání získaných vědomostí v praktických 

situacích 

• rozvíjení schopnosti pozorovat, analyzovat, srovnávat a pojmenovávat věci, jevy a děje 

• získávání vztahu ke kulturnímu bohatství vlasti, k přírodnímu prostředí, k historickým 

památkám 
 

 
 

 

 94



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – sebepoznání a sebepojetí; poznávání lidí; hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Environmentální výchova – ekosystémy 

Výchova demokratického občana – občanská společnost a škola; občan, občanská 

společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie jako 

formy a způsobu rozhodování 

Multikulturní výchova – kulturní diference 

Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – jsme Evropané 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci využívají efektivních metod, způsobů a organizace vlastního učení 

• žáci vyhledávají a třídí informace, chápou je a propojují je v praktickém životě 

• žáci užívají termíny, znaky a symboly z oblasti vzdělávací, společenské a kulturní 

• žáci posuzují dějinné události a vyvozují z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• žáci poznávají smysl a cíle samostatného učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci vnímají problémové situace ve společnosti, plánují způsoby řešení 

• žáci vyhledávají informace o historických i současných událostech, nacházejí shodné, 

podobné a odlišné znaky 

• žáci kriticky myslí, uvážlivě rozhodují, jsou schopni obhájit své názory 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci formulují vlastní myšlenky a názory v logickém sledu, užívají písemný i ústní projev 

• žáci rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům a tvořivě je využívají 

• žáci využívají informačních a komunikačních prostředků (kroniky, encyklopedie, internet, 

učebnice ) 
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Kompetence sociální a personální 

• žáci spolupracují ve skupinách při vyhledávání a zpracování informací (práce v týmu) 

• žáci stanoví pravidla pro činnost skupiny (atmosféra v týmu, ohleduplnost, úcta, 

mezilidské vztahy) 

• žáci respektují různé názory druhých, oceňují jejich zkušenosti a čerpají z nich 

• žáci získávají sebedůvěru a řídí svoje jednání a chování 

 

Kompetence občanské 

• učitel vede žáky k uvědomělému plnění školních povinností a k zodpovědné domácí 

přípravě, k dodržování pravidel slušného chování 

• žáci respektují názory druhých lidí a jsou schopni vcítit se do situací ostatních lidí 

• žáci chápou vztahy v různých ekosystémech a v souvisejících environmentálních 

problémech 

• žáci chrání a oceňují naše tradice, naše kulturní a historické dědictví 

 

Kompetence pracovní 

• učitel učí žáky bezpečně používat pomůcky, vymezuje pravidla a pracovní podmínky 

• žáci přistupují k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska 

společenského významu ( ochrana kulturních a společenských hodnot) 

• žáci využívají získané znalosti a zkušenosti z oblasti vlastivědy k vlastnímu rozvoji a 

k dalšímu vzdělávání 
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Oblast: 
Člověk a jeho svět 

Předmět: 
Vlastivěda 

Období: 
2. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vysvětlí a určí polohu svého 
bydliště nebo pobytu vzhledem ke 
krajině a státu 

• základní orientace  
       4. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
sebepoznání a 
sebepojetí 

určí zeměpisnou polohu v přírodě 
podle mapy, orientuje se podle 
světových stran, zná zásady 
pobytu v přírodě 

• určování světových stran 
• práce s mapou a kompasem 

 
 
       4. 

 

rozlišuje náčrty, plány, typy map, 
vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích 
lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a světa 

• orientace v mapě, plánech 
• zeměpisné pojmy 

 
 
     4.-5. 

Environmentální 
výchova - 
ekosystémy 

vyhledává regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, kultury a 
hospodářství, posuzuje hledisko 
přírodní, historické, politické, 
správní a vlastnické 

• ČR - zeměpisné, hospodářské, 
politické a zemědělské údaje 

• Evropa, státy a města, regiony

 
 
     4.-5. 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech - jsme 
Evropané 

zprostředkovává zkušenosti, 
zážitky a zajímavosti z vlastních 
cest, porovnává způsob života a 
přírodu v naší vlasti i v jiných 
zemích 

• předávání osobních zkušeností 
z cest 

 
       5. 
        

 
Multikulturní 
výchova - kulturní 
diference 

rozlišuje hlavní orgány státní moci 
a některé jejich zástupce, symboly 
státu a jejich význam 

• ČR - státní zřízení, orgány 
státní moci, státní symboly, 
významné osobnosti naší 
politiky 

 
 
       4. 

Výchova 
demokratického 
občana - občan, 
občanská společnost 
a stát; formy 
participace občanů 
v politickém životě 

specifikuje základní vztahy mezi 
lidmi, vyvozuje a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, 
rodině, obci 

• mezilidské vztahy 
• pravidla slušného chování 

 
       4. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
poznávání lidí 

rozlišuje rozdíly mezi jednotlivci, 
umí obhájit vlastní názor, připustit 
omyl, dovede pracovat ve skupině 

• pravidla dialogu a komunikace  
     4.-5. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 

rozpozná ve svém okolí jednání a 
chování, která jsou v rozporu se 
základními lidskými právy nebo 
demokratickými principy 

• lidská práva 
• práva dítěte 

 
 
       4. 
 

Výchova 
demokratického 
občana - principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

rozlišuje základní formy 
vlastnictví,používá peníze v 
běžných situacích 

• základní formy vlastnictví 
• peníze, jejich použití 

 
       4. 
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Oblast: 
Člověk a jeho svět 

Předmět: 
Vlastivěda 

Období: 
2. 

poukáže v nejbližším 
společenském a přírodním 
prostředí na změny a problémy a 
navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce 
 

• základní globální problémy  
       4. 

Environmentální 
výchova - 
ekosystémy 

pracuje s časovými údaji a 
využívá zjištěných poznatků 
k pochopení vztahů mezi ději a 
mezi jevy 

• čas a časová osa  
       4. 

 

objasní historické důvody pro 
zařazení státních svátků 

• historický přehled, významné 
dny v roce 

 
     4.-5. 

Mediální výchova - 
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

aktivně využívá archivy, 
knihovny, muzea, galerie, 
dostupné informace pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam 
chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých kulturních 
památek 

• naše dějiny, český stát, Velká 
Morava 

• vznik ČSR, vznik ČR, území 
českého státu v proměnách 
času, tradice naší země 

 
 
       4. 
 

 

orientuje se v současnosti a 
v minulosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik, srovnává a 
hodnotí způsob života a práce 
předků na našem území 
v minulosti a současnosti 
s využitím regionálních specifik 

• Přemyslovci 
• Lucemburkové 
• Jagellonci 
• Habsburkové 

 
 
     4.-5. 
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5.4.3 Přírodověda 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Přírodověda navazuje svým obsahem na učivo prvouky v 1. - 3. ročníku. Opírá se 

o poznatky z různých přírodovědných oborů a je zaměřena na to, aby žáci získali vědomosti a 

dovednosti, které jim umožní poznávat přírodu, člověka a jím vytvořené prostředí a svět 

kolem nás. Osvojené učivo je založeno na pozorování, srovnávání a dalších aktivních 

činnostech. Součástí přírodovědy je výchova ke zdraví, která otevírá prostor pro lepší 

porozumění základním potřebám zdravého vývoje člověka. 

Předmět přírodověda je vyučován jako samostatný  předmět ve 4. ročníku 1 hodinu 

týdně a  v 5. ročníku 2 hodiny týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu přírodověda 

• získávání základních vědomostí o Zemi, člověku a technice 

• poznávání základních jevů a vztahů v přírodě 

• poznávání souvislostí mezi organismy navzájem, organismy a prostředím  

• rozvíjení schopností samostatně poznávat, pozorovat a zkoumat přírodu, řešit přiměřené 

úkoly a problémy 

• utváření kladného vztahu k přírodě, ke zdraví, zdravému způsobu života, k ochraně 

životního prostředí 

• orientování se v otázkách zdraví a v krizových situacích a jejich rozpoznávání a řešení 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, 

poznávání lidí, mezilidské vztahy 

Environmentální výchova – ekosystémy, vztah člověka k prostředí 
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Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci využívají efektivních metod, způsobů a organizaci vlastního učení 

• žáci vyhledávají a třídí informace, chápou je a propojují je v praktickém životě 

• žáci užívají termíny, znaky a symboly z oblastí přírodních a společenských jevů 

• žáci pozorují, porovnávají, experimentují a vyvozují závěry pro využití v budoucnosti 

• žáci poznávají smysl a cíle samostatného učení  

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci vnímají problémové situace v přírodě a ve společnosti, plánují způsoby řešení 

• žáci vyhledávají informace, využívají získané vědomosti a dovednosti k objevování 

variant různých řešení 

• žáci prakticky ověřují správné postupy při řešení problémových situací 

• žáci kriticky myslí, uvážlivě rozhodují, jsou schopni obhájit své názory 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci formulují vlastní myšlenky a názory v písemném i ústním projevu 

• žáci rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům a tvořivě je využívají 

• žáci využívají informačních a komunikačních prostředků (kroniky, encyklopedie, internet, 

učebnice, návody) 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci spolupracují ve skupinách při vyhledávání a zpracování informací 

• žáci stanoví pravidla pro činnost skupiny (atmosféra v týmu, ohleduplnost, úcta, 

mezilidské vztahy) 

• žáci respektují různé názory druhých, oceňují jejich zkušenosti a čerpají z nich 

• žáci získávají sebedůvěru a řídí svoje jednání a chování 

 

 

 

 100



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

Kompetence občanské 

• žáci respektují názory druhých lidí a jsou schopni vcítit se do situací ostatních lidí 

• žáci chápou vztahy v různých ekosystémech a v souvisejících environmentálních 

problémech 

• učitel vede žáky k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a k ochraně zdraví 

 

Kompetence pracovní 

• učitel vede žáky k bezpečnému použití nástrojů a materiálů, vymezuje pravidla a pracovní 

podmínky 

• učitel vede žáky k uvědomování si společenského významu ochrany svého zdraví i zdraví 

druhých, ochrany životního prostředí 

• žáci využívají získané znalosti a zkušenosti z oblasti přírodovědy k vlastnímu rozvoji a 

dalšímu vzdělávání 
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Oblast: 
Člověk a jeho svět 

Předmět: 
Přírodověda 

Období: 
2. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy 
přírody, vztah člověka a přírody 

• živá a neživá příroda  
       4. 

Environmentální 
výchova – vztah 
člověka k prostředí 

vysvětlí na základě poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

• Země, vesmír  
      
     4.-5. 
 

 

zkoumá základní společenstva, 
zdůvodní vztahy, shody a rozdíly 
mezi organismy v určité lokalitě 

• fauna a flóra v podnebných 
pásech, přizpůsobivost 
organismů 

 
       4. 

Environmentální 
výchova - 
ekosystémy 

porovnává základní projevy života 
organismů, třídí poznatky, řadí do 
skupin 

• dělení organismů, práce 
s atlasy a klíči, encyklopedie 

 
     4.-5. 

 

zhodnotí činnosti člověka 
v přírodě, rozlišuje aktivity 
podporující nebo škodící prostředí 
či zdraví člověka 

• člověk a příroda, ekologie  
       4. 

Environmentální 
výchova – vztah 
člověka k prostředí 

založí, naplánuje, zdůvodní a 
vyhodnotí jednoduchý pokus 

• pokusy  
        4. 

 

využívá poznatků o lidském těle, 
vysvětlí základní funkce 
orgánových soustav, podporuje 
vlastní zdravý způsob života 

• lidské tělo 
• péče o zdraví 

 
 
       5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
sebepoznání a 
sebepojetí, 
poznávání lidí, 
seberegulace a 
sebeorganizace  

rozlišuje jednotlivé etapy lidského 
života, vývoj dítěte před a po 
narození 

• etapy vývoje člověka  
       4. 

 

plánuje dle vlastních potřeb účelně 
svůj čas pro učení, zábavu a 
odpočinek 

• denní režim  
       4. 

 

chová se účelně v situacích 
ohrožujících zdraví 

• chování v krizových situacích  
       5. 

 

předvádí v modelových situacích 
osvojené jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek 

• drogy – prevence, návykové 
látky 

 
       5. 

 

uplatňuje základní dovednosti a 
návyky související s podporou 
zdraví a jeho preventivní ochranou 

• prevence  
       4. 

 

ošetří drobná poranění a zajistí 
lékařskou pomoc 

• první pomoc 
• prevence úrazu 

 
       5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
poznávání lidí 

uplatňuje ohleduplné chování 
k druhému pohlaví a orientuje se 
v základních pravidlech 
sexuálního chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku 

• sexuální výchova  
 
       5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
mezilidské vztahy 
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5.5 Člověk a společnost 

5.5.1 Dějepis 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 Obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. V tomto oboru 

je zejména důležité poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj 

společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen zejména na 19.-20. 

století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Žáci jsou vedeni k poznání, 

že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, nýbrž je 

kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním 

charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány 

prostřednictvím zařazování dějin regionu. 

 Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku 2 hodiny týdně.  

 

Cíle vzdělávání v předmětu dějepis 
• rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa  

• hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi 

• rozlišování mýtů a skutečnosti 

• vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální 

texty společenského a společenskovědního charakteru 

• vedení k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům 

• získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání; kooperace a kompetice; 

komunikace; mezilidské vztahy; poznávání lidí 

Výchova demokratického občana – občan, občanská společnost a stát; formy participace 

občanů v politickém životě; principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá; 

objevujeme Evropu a svět; jsme Evropané 
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Multikulturní výchova – lidské vztahy; etnický původ  

Environmentální výchova – lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Mediální výchova – fungování a vliv médií ve společnosti 

 
Výchovné a vzdělávací postupy  pro  rozvoj kompetencí žáků  

Kompetence k učení 

• žáci vyhledávají a třídí informace o probíraných oblastech dle zadaných kritérií 

• žáci k vyhledávání využívají více zdrojů 

• žáci se seznamují s terminologií a symboly a dávají je do vzájemných souvislostí 

s ostatními předměty  

• žáci poznávají smysl a cíl učení 

• žáci uvádějí věci do souvislostí, propojují poznatky z různých oborů do širších celků 

 

Kompetence k řešení úkolů 

• žáci vyhledávají informace k řešení problémů, porovnávají je 

• žáci samostatně řeší problémy a snaží se hledat vhodné možnosti řešení 

• žáci jsou za svá rozhodnutí zodpovědní a přijímají důsledky 

• žáci jsou si schopni své tvrzení obhájit 

• žáci ověřují správnost řešení, aplikují řešení na další podobné situace 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci souvisle a přesně formulují své názory, vhodně volí argumenty 

• žáci se zapojují do diskuse, znají její pravidla, umí vyslechnout a respektovat názor 

druhých 

• žáci si osvojují postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci umí pracovat v týmu, podílí se na příjemné atmosféře 

• žáci chápou význam samostatné práce, pracují na vlastním sebevzdělávání 

• žáci umí diskutovat 

• žáci jsou ohleduplní k druhým 
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Kompetence občanské 

• žáci respektují názory druhých, váží si jejich názorů 

• žáci přijímají základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy 

• žáci se seznamují s vlastní i celosvětovou kulturou 

• žáci respektují národní tradice a historické dědictví 

• žáci se staví  proti fyzickému i psychickému násilí 

• žáci chápou základní ekologické souvislosti a problémy 

 

Kompetence pracovní 

• žáci umí využívat svých znalostí v praxi  

• žáci dodržují vymezená pravidla, plní zodpovědně zadané úkoly 

• žáci se snaží rozvíjet své vědomosti a vytvářejí  si vlastní pohled na danou skutečnost 

• žáci využívají znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na 

budoucnost 
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Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět: 
Dějepis 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

uvede konkrétní příklady 
důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků; uvede 
konkrétní příklady zdrojů 
informací o minulosti, pojmenuje 
instituce, kde jsou dané informace 
shromažďovány 

• úvod do vyučování 
dějepisu 

• prameny poznání dějin 

 
 
 

6. 
 

 

osvojí si práci s časovou přímkou, 
orientuje se v historické mapě 

• měření času  
6. 

 

charakterizuje život pravěkých 
sběračů a lovců; orientuje se 
v pojmech přisvojovací a výrobní 
hospodářství 

• vývoj člověka – pravěk  
 

6. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
komunikace, 
mezilidské vztahy 

objasní význam zemědělství, 
dobytkářství a zpracování kovů 
pro lidskou společnost 

• způsob života a obživy 
• počátky řemesel a 

obchodu 

 
6. 

 

uvědomí si nerovnoměrnost 
vývoje jednotlivých oblastech 
světa; uvede příklady 
archeologických kultur na našem 
území 

• Evropa a naše země 
v době pravěku 

 
 

6. 

 

rozpozná souvislost mezi 
přírodními podmínkami a vznikem 
prvních zemědělských civilizací; 
seznámí se s podstatou 
společenského uspořádání 

• starověká civilizace – 
Mezopotámie, Egypt, 
Indie, Čína 

  

uvede nejvýznamnější typy 
památek, které se staly součástí 
kulturního dědictví 

• počátek písma kultury 
• přínos starověkých 

civilizací 

 
6. 

 

pochopí podstatu antické 
demokracie; demonstruje na 
konkrétních příkladech přínos 
antické kultury pro rozvoj kultury 
evropské 

• Řecko – Athény, Sparta, 
Alexandr Veliký 

• literatura a náboženství 
 

 
 
 

6. 

Výchova 
demokratického 
občana – občan, 
občanská společnost 
a stát 
 
Multikulturní 
výchova – etnický 
původ 

učí se chápat formy státní moci, 
porovnává formy vlády a 
postavení společenských skupin; 
s pomocí mapy popíše územní 
rozsah římské říše 

• Řím – království, 
republika, císařství 

• počátky křesťanství a 
římská kultura 

• rozpad římské říše 
 

 
 
 

6. 

Výchova 
demokratického 
občana – občan, 
občanská společnost 
a stát 
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Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět: 
Dějepis 

Období: 
3. 

Výchova k myšlení  
v evropských a 
globálních 
souvislostech – jsme 
Evropané 

popíše změny evropské situace 
s příchodem nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

• stěhování národů 
• Francká říše 
 

 
7. 

 

porovnává základní rysy 
západoevropské, byzantsko – 
slovanské a islámské kulturní 
oblasti, vymezí úlohu křesťanství, 
vysvětlí konflikty mezi světskou a 
církevní mocí a vztahu křesťanství 
ke kacířství a jiným věroukám 

• Byzantská říše 
• křesťanství v raném 

středověku 
• Arabská říše 
 

 
 
 

7. 

 

popíše život Slovanů v době jejich 
příchodu k nám;objasňuje situaci 
Velkomoravské říše a vnitřního 
vývoje českého státu a postavení 
těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech;popíše 
životní styl Normanů, jejich 
výboje dá do souvislostí se 
vznikem Francie a Anglie 

• Sámova říše 
• Velká Morava 
• Britské ostrovy v raném 

středověku 
• počátky českého, polského 

a uherského  státu 

 
 

7. 

 

ilustruje postavení jednotlivých 
vrstev středověké společnosti, 
uvede příklady románské a gotické 
kultury 

• struktura středověké 
společnosti 

• kultura středověké 
společnosti 

  
 

7. 

 

učí se chápat změny politické, 
hospodářské, sociální a kulturní; 
seznámí se s rozmachem českého 
státu a jeho významem ve střední 
Evropě; charakterizuje dobový 
životní styl z hlediska sociálního a 
etnického; definuje problémy, 
které vedly ke kritice církve a 
vyústily v českou reformaci 

• Český stát za posledních 
Přemyslovců 

• nástup Lucemburků a 
vláda Karla IV. 

• konflikt mezi Anglií a 
Francií 

• Husitská revoluce 

 
 
 
 

7. 

Multikulturní 
výchova – lidské 
vztahy 

zhodnotí osobnost Jiřího 
z Poděbrad; vysvětlí pojem 
„stavovská monarchie“, definuje 
spory mezi šlechtou a Jagellonci; 
definuje renesanci, zejména 
nezapomíná na její souvislost 
s antikou, vysvětlí podstatu 
humanismu 

• doba poděbradská 
• doba jagellonská 
• italská renesance 

 
 
 

7. 

 

popíše a demonstruje průběh 
zámořských objevů, jejich příčiny 

• objevní plavby a jejich 
důsledky 

 
7. 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
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Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět: 
Dějepis 

Období: 
3. 

a důsledky globálních 
souvislostech – jsme 
Evropané 

seznámí se s pojem reformace, 
jejími příčinami a cíli; objasní 
postavení českého státu 
v podmínkách Evropy rozdělené 
do řady mocenských a 
náboženských center a jeho 
postavení uvnitř habsburské 
monarchie 

• reformační hnutí v Evropě 
• situace v 15.-16. století 

v západní Evropě 

  
 
 
 

8. 

 

objasní příčiny důsledky vzniku 
třicetileté války a posoudí její 
důsledky 

• Třicetiletá válka  
8. 

 

osvojí si pojmy parlamentarismus, 
konstituční monarchie a 
absolutismus 

• historie a státní zřízení ve 
Francii, Anglii, Rusku a 
habsburské říši 

 
8. 

Výchova 
demokratického 
občana – principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

rozpozná základní znaky 
jednotlivých kulturních stylů, 
uvede jejich představitele a 
příklady kulturních památek; 
chápe význam osvícenství 

• barokní kultura 
• osvícenství 

 
 

8. 

 

vysvětlí podstatné ekonomické, 
sociální, politické  a kulturní 
změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují 
modernizaci společnosti 

• přechod k průmyslové 
společnosti 

 
 

8. 

 

ujasní si pojem  osvícenský 
absolutismus; uvědomí si rozpor 
mezi projevy absolutní moci a 
snahami nastupující buržoazie 

• České země za vlády 
Marie Terezie a Josefa II. 

 
8. 

 

chápe pojem kolonie a jeho 
význam pro stát; uvědomí si 
význam boje za svobodu 

• koloniální mocnosti 
• boj severoamerických 

osad za nezávislost 

 
8. 

 

objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a 
napoleonských válek na jedné 
straně a rozbití starých struktur 
v Evropě na straně druhé 

• Velká francouzská 
revoluce 

• napoleonské války 
• průmyslová revoluce, 

modernizace společnosti, 
změny sociální struktury 

 
 

8. 

Environmentální  
výchova – lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 

chápe národní obrození jako jev 
celoevropský, jehož výsledkem je 

• revoluční rok 1848 
v Evropě 
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Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět: 
Dějepis 

Období: 
3. 

utváření novodobých států; 
seznámí se s příčinami a průběhem 
českého národního hnutí;uvědomí 
si dokončení boje jednotlivých 
skupin jako předpoklad ustavení 
moderních politických stran 

• České země v době 
národního obrození 

• revoluční rok 1848 u nás 

 
8. 

charakterizuje emancipační úsilí 
významných sociálních skupin, 
uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

• vznik USA 
• vývoj ve Francii 
• sjednocení Itálie a 

Německa 

 
 

8. 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních  
souvislostech – jsme 
Evropané 

vysvětlí, co se změnilo vznikem 
Rakouska-Uherska, popíše  
neúspěšný průběh snah o 
česko.rakouské vyrovnání; podá 
důkazy o vyspělosti české 
společnosti v oblasti kulturní, 
průmyslové i politické 

• vznik Rakouska - Uherska  
 
 

8. 

Výchova 
demokratického 
občana – občan, 
občanská společnost 
a stát 
 

charakterizuje hlavní změny konce 
19. a počátku 20. století v oblasti 
hospodářské, společenské, kulturní 
a v mezinárodních vztazích; 
charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi; vysvětluje význam 
kolonií  

• průmyslová revoluce 
• formování moderní 

občanské společnosti 
 

 
 

9. 

 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech – jsme 
Evropané 

vysvětluje význam techniky ve 
světových válkách – klady i 
zápory; umí zhodnotit postavení 
českého národa v rámci rakousko-
uherské monarchie, vysvětluje 
význam odboje, vymezuje význam 
mezinárodního postavení 
Československa 

• 1. světová válka 
• ruská revoluce 
• domácí a zahraniční odboj 
• vznik Československa 

 
 
 

9. 

 
 
Výchova 
demokratického 
občana – principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

charakterizuje totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení; umí 
vyložit příklady antisemitismu, 
rasismu, vysvětlí pojem holocaust 

• příčina a průběh 2. světové 
války 

• Československo za války 

 
9. 

 

 
Multikulturní 
výchova – lidské 
vztahy; etnický 
původ 

charakterizuje vývoj 
v Československu těsně po válce, 
jeho mezinárodní postavení, důvod 
rozdělení světa, střety bloků uvede 
na konkrétních příkladech; uvede 
příklady hospodářské a vojenské 
spolupráce mezi státy 

• Československo do roku 
1948 

• uspořádání světa po válce 
• Studená válka 
 

 
 
 
 

9. 

 

objasní nástup komunismu v ČSR, 
uvede souvislost se SSSR, uvede 

• únor 1948  
9. 

 
Osobnostní a 
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Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět: 
Dějepis 

Období: 
3. 

příklady porušování lidských práv 
v 50.-60. letech 

• politický a kulturní vývoj 
v ČSR 

sociální výchova – 
mezilidské vztahy 
 
Výchova 
demokratického 
občana - principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 
 
Mediální výchova – 
fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 

posoudí postavení rozvojových 
zemí,prokáže orientace 
v problémech současného světa, 
pokouší se vysvětlit pád 
komunistického systému 

• svět a Československo 
v 80. letech 

• polistopadová politika 
• vznik České republiky 
 

 
 

9. 

 
Osobnostní a 
sociální výchova – 
mezilidské vztahy 
 
Výchova 
demokratického 
občana - principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 
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5.5.2 Občanská výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vědomosti získané v tomto předmětu mají pragmatický charakter a jsou tak v přímém 

vztahu k reálnému životu. Vyučovací činnosti podněcují zájem o další činnosti a samostatné bádání 

žáka. Učení v souvislostech napomáhá lepšímu chápání celistvosti světa a stává se tak přirozenou 

cestou k celoživotnímu vzdělávání se. 

Předmět občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět jednu hodinu týdně v 

šestém až devátém ročníku. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu občanská výchova 

• orientace v rozmanitých situacích osobního, citového, rodinného, pracovního a občanského 

života 

• osvojení dovednosti mezilidské komunikace a společenského styku 

• získání použitelných poznatků z oblasti práva, orientování se v důležitých právních 

otázkách, praktické aplikování zásad odpovědného rozhodování 

• utvoření ucelené představy o mravních a právních předpokladech mezilidského a 

společenského soužití 

• utvoření představy o lokálních i globálních problémech 

 

Průřezová témata 

Multikulturní výchova - etnický původ; kulturní diference; lidské vztahy; multikulturalita; princip 

sociálního smíru a solidarity 

Osobnostní a sociální výchova - sebepoznání a sebepojetí; psychohygiena; kreativita; rozvoj 

schopností poznávání; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace a kompetice; 

řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola; občan, občanská společnost a 

stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 

Environmentální výchova - lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka 

k prostředí; základní podmínky života; ekosystémy 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá; 

objevujeme Evropu a svět; jsme Evropané 

Mediální výchova - stavba mediálních sdělení; vnímání autora mediálních sdělení; fungování a 

vliv médií ve společnosti; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• chápat probírané oblasti i v dějepisném a zeměpisném kontextu 

• vyhledávat a třídit informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií  

• seznámit se s obecně používanými znaky, termíny a symboly vzdělávacích oborů zeměpis, 

dějepis, informační a komunikační technologie, výchova k občanství a dávat je do 

vzájemných souvislostí    

 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímat nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji  

• při řešení problémů objevovat paralely s historií  

• svá řešení posuzovat z nejrůznějších společenských aspektů 

 

Kompetence komunikativní 

• souvisle a výstižně formulovat své názory na společenské dění  

• pochopit potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím  

• osvojit si postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků a naučit se je 

tvořivě využívat jako nástroje poznání 

• využívat získané komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů 

 

Kompetence sociální a personální 

• chápat význam týmové práce a postavení samostatné práce 

• uvědoměle přijímat, získávat role v různých skupinách  

• seznámit se s možnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu  

• naučit se diskutovat 

 

 112



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

 

Kompetence občanské 

• přijmout základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy 

• poznat naše kulturní tradice a historické dědictví a tímto poznáním cítit potřebu je chránit  

• respektovat přesvědčení druhých lidí a vážit si jejich vnitřních hodnot 

• nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů 

 

Kompetence pracovní 

• nacházet způsoby, jak využívat znalosti získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj 

• orientovat se v základních aktivitách, které jsou potřebné pro uskutečnění podnikatelského 

záměru a jeho realizaci 

• chápat cíl a riziko podnikání  

• rozvíjet své myšlení a nacházet nová řešení 
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Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět:: 
Občanská výchova 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

objasní účel důležitých symbolů 
našeho státu a způsoby jejich 
používání 
rozlišuje projevy vlastenectví od 
projevů nacionalismu 

• státní symboly a jejich 
používání, státní svátky, 
památná místa na našem 
území, vlastenectví x 
nacionalismus  

6.-7. Multikulturní výchova 
– lidské vztahy 

zdůvodní nepřijatelnost 
vandalského chování a aktivně 
proti němu vystupuje 
zhodnotí nabídku kulturních 
institucí a cíleně z nich vybírá 
akce, které ho zajímají 

• rozmanitost kulturních 
projevů, kulturní hodnoty, 
tradice a jejich respektování 

6.-7.  

kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj k 
působení propagandy a reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí 

• práce s informacemi, 
prostředky masové 
komunikace, média 

6.-7. 

Mediální výchova – 
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality, fungování a 
vliv médií ve 
společnosti 

zhodnotí a na příkladech doloží 
význam vzájemné solidarity mezi 
lidmi, vyjádří své možnosti, jak 
může v případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi a v situacích 
ohrožení 

uplatňuje vhodné způsoby chování 
a komunikace, řeší případné 
neshody nebo konflikty s druhými 
lidmi nenásilným způsobem 

• přirozené a sociální rozdíly 
mezi lidmi, pomoc lidem v 
nouzi, potřební lidé ve 
společnosti, mezilidská 
komunikace 

6. 

Osobnostní a sociální 
výchova – morální 
rozvoj – řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

Multikulturní výchova 
– kulturní diference 

objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, 
zájmy, způsoby chování a myšlení 
lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 

rozpoznává netolerantní a 
rasistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem 
projevům nesnášenlivosti 

• morálka a mravnost, 
demokracie, svoboda, pravidla 
chování 

6.-7. 
Multikulturní výchova 
– multikulturalita 

posoudí a na příkladech doloží 
přínos spolupráce lidí při řešení 
konkrétních úkolů a dosahování 
cílů v rodině, ve škole, v obci 

• dělba práce a činností, výhody 
spolupráce lidí, funkce rodiny 6.-7. 

Osobnostní a sociální 
výchova – sociální 
rozvoj – poznávání 
lidí 
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Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět:: 
Občanská výchova 

Období: 
3. 

objasní, jak může realističtější 
poznání a hodnocení vlastní 
osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 
s druhými lidmi i kvalitu života 

• podobnost a odlišnost lidí, 
rozdílnost myšlení a jednání 6.-7. 

Osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj – sebepoznání 
a sebepojetí 

Osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj – sebepoznání 
a sebepojetí 

posoudí vliv osobních vlastností 
na dosahování individuálních i 
společných cílů, objasní význam 
vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek 

Osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj – 
psychohygiena 

rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i 
u druhých lidí, kriticky hodnotí a 
vhodně koriguje své chování a 
jednání 

popíše, jak lze usměrňovat a 
kultivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru 

• sebepoznávání, realistické 
posuzování skutečnosti, 
systém osobních hodnot, 
vrozené předpoklady člověka, 
hodnocení a sebehodnocení, 
posuzování druhých lidí 

 
6.-7. 

 
 
 

Osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj –  seberegulace 
a sebeorganizace 

rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, uvede jejich příklady 

objasní potřebu dodržování zásad 
ochrany duševního vlastnictví a 
jejich znalost uplatňuje ve svém 
jednání 

dodržuje zásady hospodárnosti, 
popíše a objasní vlastní způsoby 
zacházení s penězi a se svým 
svěřeným majetkem, vyhýbá se 
rizikům v hospodaření s penězi 

• majetek a vlastnictví, ochrana 
majetku duševního a 
hmotného, hospodaření s 
penězi, funkce a podoba peněz

7.  

vysvětlí, jakou funkci plní banky a 
jaké služby občanům nabízejí 

rozlišuje, ze kterých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směřuje své 
výdaje, uvede příklady dávek a 
příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané  

• banky, rozpočet státu, daňová 
politika státu, význam daní 7.- 8.- 9. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 115



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

 

Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět:: 
Občanská výchova 

Období: 
3. 

rozlišuje a porovnává úlohu 
výroby, obchodu, služeb, uvede 
příklady jejich součinnosti 
na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu 

• tržní hospodářství, nabídka, 
poptávka, fungování trhu, 
výroba, obchod, služby a 
jejich funkce 

7.-8.     
  

rozlišuje nejčastější typy a formy 
států a na příkladech porovná 
jejich znaky 

• království, republika a další 
formy státu 7.  

rozlišuje a porovnává úkoly 
jednotlivých složek státní moci 
ČR i jejich orgánů a institucí, 
uvede příklady institucí a orgánů, 
které se podílejí na správě obcí, 
krajů a států 

• rozdělení státní moci, státní 
občanství, Ústava ČR 8.-9.   

objasní výhody demokratického 
způsobu řízení státu pro 
každodenní život občanů 

vyloží smysl voleb do 
zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb ovlivňovat 
každodenní život občanů 

• demokracie, demokratické 
režimy, svobodná volba a 
rozhodování v každodenním 
životě, volby 

8.-9. 

Výchova 
demokratického 
občana – principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu rozhodování, 
formy participace 
občanů v politickém 
životě 

přiměřeně uplatňuje svá práva a 
respektuje práva a  oprávněné 
zájmy druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských práv a 
svobod 

• základní lidská práva, práva 
dětí, šikana, diskriminace 7.-8.-9.  

objasní význam právní úpravy 
důležitých vztahů- vlastnictví, 
pracovní poměr, manželství 

provádí jednoduché právní úkony 
a chápe jejich důsledky, uvede 
příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní 
vztahy- osobní přeprava, koupě, 
oprava či pronájem věci 

• druhy a postihy protiprávního 
jednání, trestní zákoník, 
právo, právní úkony, trestně - 
právní řízení 

8.-9.   

dodržuje právní ustanovení, která 
se na něj vztahují, a uvědomuje si 
rizika jejich porušování 

rozlišuje a porovnává úkoly 
orgánů právní ochrany občanů, 
uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování 
trestných činů 

• trestní zákoník, druhy trestů, 
soudy, trestně - právní orgány, 
předpisy a jejich porušování 

8.-9.   
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Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět:: 
Občanská výchova 

Období: 
3. 

rozpozná protiprávní jednání, 
rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady 
popíše vliv začlenění ČR do EU 
na každodenní život občanů, 
uvede příklady práv občanů ČR v 
rámci EU i možných způsobů 
jejich uplatňování 

uvede některé významné 
mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam a popíše 
výhody spolupráce mezi státy 

• NATO, OSN, EU 8.-9. 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech – 
objevujeme Evropu a 
svět 

uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a 
zápory 

uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj 
osobní názor a popíše jejich hlavní 
příčiny i možné důsledky pro život 
lidstva 

objasní souvislosti globálních a 
lokálních problémů, uvede 
příklady možných projevů a 
způsobů řešení globálních 
problémů na lokální úrovni v obci, 
v regionu 

• významné globální problémy 
v Evropě a ve světě 9. 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech – jsme 
Evropané 

uvede příklady mezinárodního 
terorismu a zaujme vlastní postoj 
ke způsobům jeho potírání 
 

• RE, NATO, OSN, EU,  
boj proti mezinárodnímu 
terorismu a jeho prevence 

9.  
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5.6 Člověk a příroda 

5.6.1 Fyzika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 V předmětu fyzika si žáci osvojují, především na základě pozorování, měření a 

experimentování nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny  a zákonitosti potřebné k porozumění 

fyzikálním jevům a procesům, vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v technické praxi. 

Významně přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků. 

 Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny 

týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu fyzika 

• hledání a osvojování si nejdůležitějších fyzikálních pojmů, veličin, zákonitostí a jejich 

vzájemných souvislostí 

• rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit vlastnosti a zkoumat 

procesy 

• vytváření a ověřování hypotéz 

• osvojení si prvků základních metod práce, kterých fyzika používá při poznávání 

fyzikálních objektů a procesů 

• získávání dovednosti využívat osvojených poznatků v denním životě i technické praxi 

• vytváření otevřeného myšlení,  kritického myšlení a logického uvažování 

• osvojení si základních pravidel bezpečné práce při provádění fyzikálních pozorování, 

měření a experimentů 

• uvědomování si hodnoty vědeckého poznání  i potřeby jeho využívání ku prospěchu 

jedince i lidské společnosti 

 

Průřezová témata: 

Environmentální výchova - lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka 

k prostředí 
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Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání; 

seberegulace a sebeorganizace;  kreativita 

Osobnostní a sociální výchova  - sociální rozvoj -  kooperace a kompetice 

Osobnostní a sociální výchova -  morální rozvoj -  řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 Učitel vede žáky: 

• k vyhledávání, třídění a propojování informací 

• k používání odborné terminologie 

• k samostatnému měření, experimentování a posuzování získaných informací 

• k nalézání souvislostí mezi získanými údaji 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel: 

• učí chápat význam kontroly dosažených výsledků 

• zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské 

práce 

• učí žáky získávat informace potřebné k dosažení cíle 

• učí žáky vyslovit závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat 

 

Kompetence komunikativní 

 Učitel: 

• vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

• učí žáky při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci 

• učí žáky porozumět různým typům grafů  a  sestrojit je 
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Kompetence sociální a personální 

 Učitel: 

• vede žáky ke spolupráci při řešení úloh, využívá k tomu skupinové vyučování 

• navozuje situace vedoucí k posílení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, pocitu 

zodpovědnosti 

• vede žáky k ochotě pomoci 

 

Kompetence občanské 

 Učitel: 

• učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a pohlížet 

na ně komplexně 

• vede žáky k uvědomělému plnění školních povinností a k zodpovědné domácí 

přípravě 

 

Kompetence pracovní 

 Učitel: 

• vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními 

přístroji a zařízeními 

• učí žáky přistupovat kriticky k výsledkům, kterých dosáhli, a  zhodnotit vlastní práci 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Fyzika 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

změří vhodně zvolenými měřidly 
některé důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa 

• měřené veličiny - délka, 
objem, hmotnost, teplota, čas

6.  

uvede konkrétní příklady jevů 
dokazujících, že se částice látek 
neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

• stavba látek pevných, 
kapalných, plynných, 

• částicové složení látek, 
• atom, molekula,  
• difúze, Brownův pohyb 

6. EV - vztah člověka k 
prostředí 

předpoví, jak se změní délka či 
objem tělesa při dané změně jeho 
teploty 

• tepelná délková roztažnost, 
dilatační spáry 

6.  

využívá s porozuměním vztah 
mezi hustotou, hmotností a 
objemem 

• hustota látek 
• výpočty hustoty látky 
• výpočty objemu tělesa a 

hmotnosti tělesa 

6. OSV - osobnostní 
rozvoj - rozvoj 
schopností 
poznávání; 
kreativita; 
 morální rozvoj  - 
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

změří velikost působící síly • vzájemné působení těles 
• gravitační pole, gravitační 

síla 
• měření síly 

6.  

pochopí princip elektrování těles a 
vznik elektrického pole 

• stavba atomu 
• iont 
• elektrování těles při 

vzájemném dotyku 

6.  

využívá prakticky poznatky o 
působení magnetického pole na 
magnet 

• magnet 
• magnetické pole, indukční 

čáry magnetického pole 
• magnetické pole Země 

6.  

sestaví správně podle schématu 
elektrický obvod a analyzuje 
správně schéma reálného obvodu 

• sestavení elektrického 
obvodu 

• schematické značky 
• jednoduchý a rozvětvený 

obvod 

6. OSV - osobnostní 
rozvoj - rozvoj 
schopností 
poznávání; 
sociální rozvoj  - 
kooperace a 
kompetice 

rozliší vodič a izolant  na základě 
analýzy jejich vlastností 

• vodiče elektrického proudu 
• elektrické izolanty 

6.  

předpoví, jak se změní teplota 
vodiče po průchodu elektrického 
proudu 

• zahřívání vodiče po 
průchodu elektrického 

6. EV - lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Fyzika 

Období: 
3. 

proudu 
• tepelné spotřebiče 
• pojistky 
• zásady správného využívání 

tepelných spotřebičů 

pochopí souvislost mezi 
elektrickým a  magnetickým 
polem 

• magnetické pole cívky 
s elektrickým  proudem 

• galvanometr 
• elektromagnet a jeho užití 

6.  

orientuje se v Tabulkách pro 
základní školu 

• hustoty látek 
• převody jednotek 
• fyzikální veličiny 

6.  

seznámí se s bezpečným 
zacházením s elektrickým 
zařízením a první pomocí při úrazu 
elektrickým proudem 

• bezpečné zacházení s el. 
proudem 

• první pomoc při úrazu el. 
proudem  

6.  
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Oblast: 
Člověk příroda 

Předmět: 
Fyzika 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

rozhodne, jaký druh pohybu těleso 
koná vzhledem k jinému tělesu 

• klid a pohyb tělesa 
• druhy pohybů 

7.  

využívá s porozuměním při řešení 
problémů a úloh vztah mezi 
rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

• řešení praktických úloh 7. EV - lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí   

změří velikost působící síly • gravitační  pole a gravitační 
síla 

• přímá úměrnost mezi Fg a  m

7.  

určí v konkrétní jednoduché 
situaci druhy sil působících na 
těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

• druhy sil 
• síla jako orientovaná úsečka 
• výslednice dvou sil stejných 

a opačných směrů 
• třecí síla - smykové tření 
• tlaková síla, tlak 

7.  

využívá Newtonovy zákony pro 
objasňování či předvídání změn 
pohybu tělesa při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých 
situacích 

• Newtonovy zákony - první, 
druhý (kvalitativně), třetí 

7. OSV - osobnostní 
rozvoj -  rozvoj 
schopností 
poznávání 
 

aplikuje poznatky o otáčivých 
účincích síly při řešení praktických 
problémů 

• otáčivé účinky síly 
• páka a její užití 
• kladky a jejich užití 

7.  

využívá poznatky o zákonitostech 
tlaku v klidných tekutinách pro 
řešení konkrétních praktických 
problémů 

• Pascalův zákon 
• hydraulická zařízení 
• hydrostatický tlak 
• atmosférický tlak 
• procesy v atmosféře 

7. EV - lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 

předpoví z analýzy sil působících 
na těleso v klidné tekutině chování 
těles v ní 

• Archimédův zákon 
• potápění, vznášení se a 

plování těles v klidných 
tekutinách 

7. OSV -  morální 
rozvoj - řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

využívá zákona o přímočarém 
šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí a zákona 
odrazu světla při řešení problémů a 
úloh 

• zdroje světla 
• rychlost světla 
• stín, zatmění Slunce a 

Měsíce 
• zákon odrazu světla 
• zobrazení odrazem na 

rovinném, dutém a vypuklém 
zrcadle (kvalitativně) 

• rozklad světla 

7.  
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Fyzika 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

určí v jednoduchých případech 
práci vykonanou silou a z ní určí 
změnu energie tělesa 

• práce 
 

8.  

využívá s porozuměním vztah 
mezi výkonem, vykonanou prací a 
časem 

• výkon 
• práce z výkonu a času 
• účinnost 

8.  

využívá poznatky o vzájemných 
přeměnách různých  forem energie 
a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 

• pohybová energie 
• polohová energie 
• vnitřní energie 
• elektrická energie 

8.  

určí v jednoduchých případech 
teplo přijaté tělesem 

• teplo 
• výpočet tepla přijatého 

(odevzdaného) při tepelné 
výměně 

• tepelné záření 
• využití energie slunečního 

záření 

8. EV - lidské aktivity 
a  problémy 
životního prostředí 

zhodnotí výhody a nevýhody 
využívání různých energetických 
zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

• využití energie, obnovitelné 
a neobnovitelné zdroje 
energie  

8. EV - lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 

pochopí přeměny skupenství • tání, tuhnutí  
• skupenské teplo tání 
• vypařování a kapalnění;  

hlavní faktory ovlivňující 
vypařování a teplotu varu 
kapaliny 

8.  

rozliší stejnosměrný proud od 
střídavého a změří elektrický 
proud a napětí 

• stejnosměrný proud 
• měření elektrického proudu a 

napětí 
• zdroje el. napětí 

8.  

využívá Ohmův zákon pro část 
obvodu při řešení praktických 
problémů 

• Ohmův zákon 
 

8.  

správně sestaví jednoduchý a 
rozvětvený elektrický obvod podle 
schématu, odliší zapojení 
spotřebičů za sebou a vedle sebe a 
určí výsledné napětí, výsledný el. 
proud a výsledný odpor spotřebičů 

• jednoduchý elektrický obvod
• rozvětvený elektrický obvod 

8. OSV - osobnostní 
rozvoj -  
seberegulace a 
sebeorganizace  

určí v jednoduchých případech 
elektrickou práci, využívá 
s porozuměním vztah mezi 

• elektrická práce 
• elektrická energie  
• elektrický příkon a výkon 

8.  
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Fyzika 

Období: 
3. 

elektrickým příkonem a el. prací 

rozpozná ve svém okolí zdroje 
zvuku a kvalitativně analyzuje 
příhodnost daného prostředí pro 
šíření zvuku 

• zvukový rozruch 
• šíření zvuku 
• rychlost zvuku v různých 

prostředích 
• odraz zvuku, ozvěna 
• pohlcování zvuku 
• výška zvukového tónu 

8.  

posoudí možnost zmenšování 
vlivu nadměrného hluku na životní 
prostředí 

• zvuk, intenzita zvuku 8. EV - vztah člověka k 
prostředí 

dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce 

• bezpečné napětí a proud 
• první pomoc po úrazu el. 

proudem 

8.  

orientuje se v Tabulkách pro 
základní školu 

• tepelné veličiny 8.  
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Fyzika 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

rozliší stejnosměrný proud od 
střídavého a změří elektrický 
proud a napětí 

• vznik střídavého proudu  
• měření střídavého  proudu a 

napětí 

9.  

využívá prakticky poznatky o 
působení magnetického pole na 
cívku s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí cívky 
na vznik indukovaného napětí na 
ní 

• působení mag. pole na cívku 
s proudem 

• stejnosměrný elektromotor 
• transformátory 
• elektromagnetická indukce 

9.  

využívá poznatky o vzájemných 
přeměnách různých forem energie 
a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 

• výroba a přenos elektrické 
energie 

9. EV - lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 

rozliší vodič, izolant a polovodič 
na základě analýzy jejich 
vlastností 

• polovodiče typu N a P 9.  

zapojí správně polovodičovou 
diodu 

• polovodičová dioda 
• dioda jako usměrňovač 

9.  

dodržuje základní pravidla 
bezpečného zacházení s el. 
zařízením, seznámí se s první 
pomocí při úrazu el. proudem 

• bezpečné zacházení s el. 
proudem 

9.  

rozhodne ze znalosti rychlostí 
světla ve dvou různých 
prostředích, zda se světlo bude 
lámat ke kolmici či od kolmice, 
využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami 

• lom světla 
• zobrazení lomem tenkou 

spojkou a rozptylkou 
(kvalitativně) 

• rozklad bílého světla 
hranolem 

9.  

zhodnotí výhody a nevýhody 
využívání různých energetických 
zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

• jaderná energie 
• štěpná reakce 
• jaderný reaktor 
• jaderná elektrárna 
• ochrana lidí před 

radioaktivním zářením 

9. EV - vztah člověka 
k prostředí 

objasní (kvalitativně) pomocí 
poznatků o gravitačních silách 
pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců kolem planet 

• Sluneční soustava - její 
hlavní složky 

• měsíční fáze 

9. EGS - Evropa a svět 
nás zajímá 

odliší hvězdu od planety na 
základě jejich vlastností 

• hvězdy - jejich složení 9.  
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5.6.2 Chemie 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

      Výuka chemie má žákům poskytnout co nejvíce příležitostí k pochopení, že bez 

základních znalostí o chemických látkách a jejich reakcí se člověk neobejde téměř v žádné 

oblasti lidské činnosti. Pomáhá žákům uvědomovat si zodpovědnost za své zdraví a 

spoluzodpovědnost za stav životního prostředí. 

      Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou 

hodinách týdně.  

 

Cíle vzdělávání v předmětu chemie 

• podchycení trvalého zájmu o obor 

• správné používání základních pojmů a symbolů 

• získávání a upevňování dovedností spojených s pozorováním vlastností látek a 

chemických reakcí 

• rozvíjení logického myšlení 

• seznámení s hlavními zásadami bezpečnosti práce a s poskytováním první pomoci 

• aplikování získaných poznatků v praktických situacích 

• respektování a aktivní podpora požadavků na kvalitní životní prostředí 

 
 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání; řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika 

Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá 

Environmentální výchova - ekosystémy; základní podmínky života; lidské aktivity a 

problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí 

 

Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; fungování a vliv médií ve 

společnosti 
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Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení  

     Učitel: 

• vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických 

vlastností látek a jejich přeměn  

• dává žákům možnost formulovat závěry na základě pozorování a pokusů 

• vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek 

 

Kompetence k řešení problémů 

     Učitel: 

• předkládá problémové situace související s učivem 

• dává možnost žákům obhajovat svá rozhodnutí 

• vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování 

jejich chemické podstaty 

• klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

• dává žákům možnost volit různé způsoby řešení 

 

Kompetence komunikativní 

     Učitel: 

• vede žáky ke správnému užívání terminologie 

• podněcuje žáky k argumentaci 

• zadává úkoly ke vzájemné komunikaci 

 

Kompetence sociální a personální 

     Učitel: 

• vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných 

• podněcuje žáky ke smysluplné diskusi 

• zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
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Kompetence občanské 

     Učitel: 

• dbá na dodržování pravidel bezpečnosti práce a laboratorního řádu 

• vede žáky k dodržování pravidel slušného chování 

• vyžaduje respektování požadavků na kvalitu životního prostředí 

• vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a 

poskytnout první pomoc) 

 

Kompetence pracovní 

     Učitel: 

• požaduje u žáků dodržování dohodnutých postupů a termínů 

• vede žáky k efektivitě při organizování práce  

• dbá na bezpečné a účinné používání laboratorního vybavení a chemikálií 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Chemie 

Období: 
8. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

určí společné a rozdílné vlastnosti 
látek, pozná skupenství, fyzikální 
a chemický děj 

• vlastnosti látek, bod varu, 
bod tání, hustota 

8.  

zná zásady bezpečné práce, 
telefonní číslo záchranné služby, 
umí přivolat pomoc 

• bezpečnost práce 8. OSV – hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 

rozlišuje směsi a chemické látky, 
navrhne postupy a prakticky 
provede oddělování složek 
některých směsí – příklady z praxe 

• směsi, metody oddělování 
složek ze směsí 

8. OSV – rozvoj 
schopností 
poznávání  

vysvětlí základní faktory 
ovlivňující rozpouštění pevných 
látek, vypočítá složení roztoků, 
prakticky připraví daný roztok 

• rozpustnost, roztoky, 
složení roztoků 

8.  

umí vyjmenovat různé druhy vod, 
jejich výskyt a použití, zná hlavní 
znečišťovatele vody a vzduchu, 
uvede některá preventivní opatření 
proti znečišťování 

• voda, vzduch 8. EV – ekosystémy, 
základní podmínky 
života 
OSV – hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 

rozlišuje atom a molekulu, 
chemický prvek a chem. 
sloučeninu a pojmy používá ve 
správných souvislostech, orientuje 
se v periodické soustavě, zná 
značky a české názvy vybraných 
chem. prvků  

• částicové složení látek, 
periodická soustava 
chemických prvků 

8.  

zná základní vlastnosti a užití 
některých nekovů a kovů 

• kovy, nekovy, polokovy 8. EV –  lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 

umí vysvětlit vznik chemické 
vazby 

• chemická vazba 8.  

rozliší výchozí látky a produkty 
chem. reakcí, uvede příklady 
prakticky důležitých chem. reakcí, 
umí zapsat a vyčíslit jednoduchou 
rovnici, přečte chem. rovnice a s 
užitím zákona  zachování 
hmotnosti vypočítá hmotnost 
reaktantu nebo produktu 

• chemická reakce, zákon 
zachování hmotnosti, 
molární hmotnost 

8.  

zná pravidla názvosloví 
halogenidů a oxidů, ví o 
důležitých vlastnostech a využití 
vybraných halogenidů a oxidů, 

• dvouprvkové anorganické 
sloučeniny 

8. EV – ekosystémy, 
základní podmínky 
života  
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Chemie 

Období: 
8. 

uvede jejich vliv na životní 
prostředí /kyselé deště, skleníkový 
efekt/ 

orientuje se na pH stupnici a umí 
změřit pH roztoku 

• kyselost a zásaditost 
roztoků 

8.  EV –  vztah člověka 
k prostředí  

umí poskytnout první pomoc při 
poleptání, zná pravidla tvorby 
názvosloví, vlastnosti, význam a 
užití vybraných látek 

• kyseliny, hydroxidy 8. OSV –  řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

obecně zná reaktanty a produkty • neutralizace 8.  
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Chemie 

Období: 
9. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

umí vysvětlit pojem sůl, zná 
pravidla názvosloví solí a vybrané 
metody jejich přípravy, zhodnotí 
užívání v praxi 

• soli 9. EV –  vztah člověka 
k prostředí  

zná pojmy redukce a oxidace,  
pozná redoxní reakci, umí 
vysvětlit podstatu elektrolýzy  

• redoxní reakce 9.  

zhodnotí užívání fosilních a 
vyráběných paliv jako zdrojů 
energie a uvede příklady produktů 
prům. zpracování ropy 

• energie 9. EV – základní 
podmínky života, 
vztah člověka k 
prostředí 
MDV – fungování a 
vliv médií ve 
společnosti 

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 
uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití, orientuje se v názvosloví 
alkanů, alkenů, alkinů 

• uhlovodíky 9.  
 

rozliší vybrané deriváty 
uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 

• deriváty uhlovodíků – 
halogenderiváty, alkoholy, 
fenoly, karbonylové 
sloučeniny, karboxylové 
kyseliny 

9. OSV – řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 

orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a 
koncových produktech 
biochemického zpracování, 
především bílkovin, 
tuků,sacharidů, uvede příklady 
zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitamínů 

• cukry, tuky, bílkoviny 9. OSV – hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 

umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a 
přírodním materiálem z hlediska 
užitných vlastností a vlivu na 
životní prostředí 

• plasty, syntetická vlákna 9. EV – lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí  

zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska 
trvale udržitelného rozvoje na 
Zemi, shrne znalosti o principech 
hašení požárů, orientuje se v 
přípravě a využívání různých látek 
v praxi a jejich vlivech na životní 
prostředí a zdraví člověka 

• chemie slouží i ohrožuje 9. EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
VDO – občan, 
občanská společnost 
a stát 
MDV – kritické 
čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
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5.6.3 Přírodopis 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět přírodopis učí žáka chápat celistvost života, poznávat složitosti světa kolem 

sebe, chápat vztahy mezi přírodou a lidskými činnostmi a připravuje žáka na reálný život 

v přírodě a společnosti. Je zaměřen na poznávání přírody a přírodních zákonitostí a umožňuje 

žákovi rozvíjet klíčové kompetence. 

Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v šestém až devátém 

ročníku. V 6., 7. a 9. ročníku dvě hodiny týdně, v 8. ročníku jednu hodinu týdně. Navazuje a 

dále obohacuje učivo z prvouky a přírodovědy. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu přírodopis 

• získávat a rozvíjet poznatky o přírodním prostředí, poznávat živou a neživou přírodu a 

vztahy mezi nimi 

• používat základní přírodopisné pojmy 

• získávat a rozvíjet dovednosti pracovat s různými objekty živé a neživé přírody 

• respektovat přírodní hodnoty a lidské výtvory 

• aktivně podporovat ochranu životního prostředí 

• podporovat trvalý zájem o poznávání přírodních útvarů, zdrojů a chráněných 

přírodních památek 

• rozvíjet kritické myšlení a logické uvažování 

• aplikovat přírodopisné poznatky v praktickém životě 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání 

Environmentální výchova – ekosystémy; základní podmínky života; lidské aktivity a 

problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí 

Multikulturní výchova – etnický původ 
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Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• vytvářet si komplexní pohled na přírodní zákonitosti 

• vyhledávat a třídit informace 

• osvojit si obecně užívané termíny a umět je používat v praxi 

• samostatně pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

• vybírat si vhodné metody a způsoby učení a dalšího vzdělávání, získávat pozitivní 

vztah k učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpoznat a pochopit problémové situace, určovat vhodné způsoby řešení 

• hledat vhodné informace k optimálnímu řešení problému 

• samostatně řešit problémy 

• ověřovat si prakticky správnost řešených problémů 

• obhájit svá rozhodnutí a být za ně zodpovědný 

 

Kompetence komunikativní 

• umět kultivovaně vyjádřit své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu 

•

• 

 

Kompetence sociální a personální 

• spolupracovat ve skupině a zkvalitňovat týmovou práci 

a 

 

Kompetence občanské 

• respektovat druhé lidi, mít schopnost empatie, odmítat útlak a násilí 

 

 

 umět naslouchat druhým lidem a zapojit se do diskuse 

rozumět textům, obrazovým materiálům a využívat je ke komunikaci 

• využívat zkušenosti druhých a respektovat různá hledisk

• znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

• chápat výhody dodržování zdravého životního stylu
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Kompetence pracovní 

ě a účinně materiály, nástroje, vybavení a dodržovat vymezená 

• stanovit si kritéria hodnocení vlastní práce 

• používat bezpečn

pravidla 

naučit se 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Přírodopis 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vysvětlí vznik a stavbu Země a 
vznik života na Zemi 

• Země a život 6. EV – základní 
podmínky života 

popíše buňku 
vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a 
živočišnou buňkou 
pracuje s mikroskopem, připraví 
jednoduchý mikroskopický 
preparát 

• buňka 6.  

vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, 
jednobuněčným a mnohobuněčným 
organismem 

• jak třídíme organismy 6.  

vymezí základní projevy života, 
uvede jejich význam 

• fotosyntéza 
• dýchání 

6.  

dokáže roztřídit organismy do říší • třídění organismů 6.  

pochopí rozdíl mezi bakterií a 
virem 

• viry 
• bakterie 

6.  

pochopí potravní řetězce • jednobuněčné rostliny 
• jednobuněčné  houby 
• jednobuněční živočichové

6.  

zná význam řas a vybrané zástupce • mnohobuněčné řasy 6.  

umí vysvětlit stavbu buňky hub a 
rostlin 
umí popsat části hub 
zná význam hub v přírodě 
pozná naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby 

• houby 6.  

vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem 
vyšších rostlin 
pozná základní lišejníky 

• lišejníky 6.  

popíše vnitřní a vnější stavbu 
živočichů 

• nižší živočichové 
(bezobratlí) 

6.  

seznámí se s některými žahavci • žahavci 6.  

rozlišuje vnitřní a vnější parazity • ploštěnci 
• hlísti 

6. OSV – rozvoj 
schopností 
poznávání 

rozliší plže, mlže a hlavonožce • měkkýši 6.  

vysvětlí význam žížaly v přírodě 
popíše její tělo 

• kroužkovci 6.  

dokáže popsat vnější a vnitřní 
stavbu těla členovců 
rozlišuje jednotlivé třídy členovců 

• členovci – pavoukovci 6.  
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Přírodopis 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

uvede nejznámější zástupce korýšů • korýši 6.  

dokáže popsat tělo včely 
medonosné jako příklad hmyzu 
rozliší proměnu dokonalou a 
nedokonalou 
orientuje se v řádech hmyzu a 
pozná vybrané zástupce 
pozná pozitivní i negativní význam 
různých druhů hmyzu 

• hmyz 6.  

pochopí význam ostnokožců 
z vývojového hlediska a seznámí se 
s jejich zástupci 

• ostnokožci 6.  

porovná vnitřní a vnější stavbu 
primitivních živočichů 

• strunatci: podkmen 
pláštěnci a bezlebeční 

7.  

vysvětlí pojem strunatci • strunatci: podkmen 
obratlovci 

7.  

dokáže rozdělit zástupce do 
jednotlivých tříd a chápe vývojové 
zdokonalení 
pozná vybrané zástupce paryb a 
ryb 
rozumí postavení ryb v potravním 
řetězci a jejich významu v potravě 
člověka 

• třídy: kruhoústí 
• paryby 
• ryby 

7. EV - ekosystémy 

pozná stavbu těla obojživelníků a 
jejich nejdůležitější zástupce 

• obojživelníci 7.  

pozná stavbu těla a zástupce plazů 
seznámí se s cizokrajnými druhy a 
možností chovu v teráriích 

• plazi 7.  

popíše stavbu těla ptáků 
zná nejrozšířenější druhy 
vysvětlí přizpůsobení ptáků 
danému prostředí 

• ptáci 7.  

popíše stavbu těla savců 
pozná vybrané zástupce 
zná význam savců v přírodě i pro 
člověka 

• savci 7.  

vysvětlí vývoj rostlin • přechod rostlin na souš 7.  

dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu • vyšší rostliny 7.  

zná příklady výtrusných rostlin • rostliny výtrusné 7.  

umí rozlišit mechorosty a 
kapraďorosty 

• mechorosty 
• kapraďorosty – plavuně, 

7.  

 137



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Přírodopis 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vysvětlí význam výtrusných rostlin 
v přírodě 

přesličky, kapradiny 

vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a 
semennými rostlinami 
rozliší hlavní zástupce 
nahosemenných rostlin 

• nahosemenné rostliny 7.  

zná význam lesa a způsoby jeho 
ochrany 

• ekosystém les 7. EV - ekosystémy 

vysvětlí funkce částí rostlinného 
těla – kořen, stonek, list, květ, plod 

• stavba rostlinného těla 7.  

vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou 
a krytosemennou rostlinou a uvede 
konkrétní příklady 
rozliší podle znaků základní čeledi 
rostlin 
pozná významné zástupce 
jednotlivých čeledí 

• krytosemenné rostliny 7.  

pozná některé chráněné rostliny a 
živočichy a seznámí se 
s Červenými knihami 

• ochrana přírody 7. EV – vztah člověka 
k prostředí 

umí zařadit člověka do systému 
živočišné říše, charakterizovat 
biologické znaky lidského a 
živočišného organismu 
umí vysvětlit vývoj člověka 
zná lidské rasy a jejich znaky 

• původ a vývoj člověka 8. MKV – etnický 
původ 

umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, 
orgán, orgánová soustava, 
organismus, anatomie a fyziologie 

• biologie člověka 8.  

zná význam soustavy tvořící oporu 
a tvar těla 
dovede pojmenovat základní kosti 
zná příčiny nemocí, jejich prevence 
a zásady první pomoci 

• soustava opěrná 8.  

zná význam svalů a jejich 
rozmístění po těle 

• soustava pohybová 8.  

zná složení krve a funkci 
jednotlivých částí krve 

• tělní tekutiny 8.  

zná stavbu srdce a druhy cév 
umí vysvětli činnost srdce a celé 
oběhové soustavy 
zná příčiny nemocí oběhové 
soustavy a krve, jejich prevenci a 

• oběhová soustava 8.  
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Přírodopis 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

zásady první pomoci 

umí pojmenovat části dýchací 
soustavy 
vysvětlí činnost dýchací soustavy 
při zátěži a v klidu 
zná příčiny nemocí dýchací 
soustavy, prevence a zásady první 
pomoci 

• dýchací soustava 8.  

zná stavbu a funkci vylučovací 
soustavy 
zná příčiny onemocnění vylučovací 
soustavy, jejich prevence a zásady 
první pomoci 

• soustava vylučovací 8.  

zná význam a stavbu kůže 
zná příčiny onemocnění kožní 
soustavy, jejich prevence a zásady 
první pomoci 

• soustava kožní 8.  

zná stavbu nervové soustavy 
umí popsat její činnost 
zná příčiny nemocí nervové 
soustavy, jejich prevence a zásady 
první pomoci 

• nervová soustava 8.  

zná nejdůležitější hormony 
lidského těla a jejich vliv na řízení 
organismu 

• žlázy s vnitřní sekrecí 8.  

zná stavbu a funkci zrakového, 
sluchového a rovnovážného ústrojí 
zná příčiny nemocí, jejich prevence 
a zásady první pomoci 

• smyslové orgány 8.  

zná vliv  vnějšího prostředí na 
zdraví člověka 
zná návykové látky a jejich 
nebezpečí 

• hygiena duševní činnosti 8. EV – vztah člověka 
k prostředí 

umí popsat stavbu a funkci mužské 
a ženské pohlavní soustavy 
vysvětlí způsob oplození 
zná nebezpečí přenosu pohlavních 
chorob 

• pohlavní soustava 
• rozmnožování 

8.  

popíše jednotlivé etapy života • vývoj lidského jedince 8.  

vysvětlí význam dědičnosti a 
proměnlivosti organismu 

• genetika 8.  

vysvětlí vznik Země, její stavbu a 
vnik života na Zemi 

• naše Země ve vesmíru 9.  
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Přírodopis 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

rozliší prvky souměrnosti krystalu 
orientuje se ve stupnici tvrdosti 
seznámí se s fyzikálními a 
chemickými vlastnostmi nerostů 

• mineralogie – nerost, 
hornina, krystal 

9.  

podle charakteristických vlastností 
rozpozná vybrané nerosty 
zná význam důležitých nerostů 

• třídění nerostů 9.  

rozlišuje horniny vyvřelé, usazené 
a přeměněné a popíše, jak vznikají 
zná význam důležitých hornin 

• petrologie – horniny 9.  

rozlišuje důsledky vnitřních 
geologických dějů 

• vnitřní geologické děje 9.  

uvede příklady vnějších 
geologických dějů 
popíše druhy zvětrávání 

• vnější geologické děje 9.  

porovná význam půdních činitelů 
pro vznik půdy 
rozliší hlavní půdní typy a půdní 
druhy 

• pedologie 9.  

popíše teorie vzniku a vývoje 
života na Zemi 

• vznik a vývoj života na 
Zemi 

9.  

rozliší geologické éry podle znaků 
a typických organismů 

• éry vývoje Země 9.  

pozná základní ekologické pojmy 
rozliší živé a neživé složky 
životního prostředí 
uvede příklad potravního řetězce 
vysvětlí vztahy mezi populacemi a 
uvede příklady parazitizmu a 
symbiózy 

• ekologie 9.  

uvede příklady kladných i 
záporných vlivů člověka na životní 
prostředí a jejich důsledky na 
rovnováhu ekosystémů 
sleduje aktuální stav životního 
prostředí 
chápe principy trvale udržitelného 
rozvoje 
rozlišuje obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 

• stav životního prostředí 9. EV – lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 

orientuje se v globálních 
problémech biosféry 

• člověk a biosféra 9. EV – vztah člověka 
k prostředí 

 

 140



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

 

5.6.4 Zeměpis 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 Zeměpisné vzdělávání umožňuje žákům porozumět přírodním, hospodářským a 

sociálním podmínkám života lidí v místní krajině, v místním regionu, na území ČR, v Evropě 

a v dalších světadílech. Pomáhá žákům orientovat se v současném světě a v jeho problémech, 

uvědomovat si civilizační rizika i vlastní spoluzodpovědnost za budoucnost lidstva. 

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v šestém až devátém ročníku.  

V 6.,7.a 9. ročníku dvě hodiny týdně, v 8. ročníku jednu hodinu týdně. Navazuje a dále 

obohacuje učivo z prvouky a z vlastivědy. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu zeměpis  

• získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, poznávání hlavních 

geografických objektů, jevů a procesů 

• používání základních geografických pojmů 

• získávání a rozvíjení dovednosti pracovat s různými zdroji geografických informací 

• respektování přírodních hodnot a lidských výtvorů 

• aktivní podpora ochrany životního prostředí 

• podporování trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa 

• rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 

• aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání; řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti; poznávání lidí; mezilidské vztahy; hodnoty, postoje, praktická etika; 

kreativita; kooperace a kompetice; komunikace  

Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola; občan, občanská 

společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu rozhodování 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá; 

objevujeme Evropu a svět; jsme Evropané 

Multikulturní výchova - kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; 

princip sociálního smíru a solidarity  

Environmentální výchova - ekosystémy; základní podmínky života; lidské aktivity a 

problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí 

Mediální výchova - kritické  čtení a vnímání mediálních sdělení; interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality; stavba mediálních sdělení; fungování a vliv médií ve společnosti; 

tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

• žáci vyhledávají, shromažďují a třídí informace z různých informačních zdrojů 

• žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají, propojují do širších celků, 

hledají souvislosti a formulují závěry 

• žáci využívají vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů, samostatně 

pozorují 

• získané poznatky využívají žáci v praktickém životě 

• žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci jsou schopni rozpoznat a pochopit problém, vyhledat k němu vhodné 

informace, diskutovat o možnostech řešení 

• žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svoje rozhodnutí 

• žáci využívají metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
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• žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují, respektují 

názory druhých 

• žáci rozumí různým typům textů, obrazovým materiálům, grafům a jiným  

informačním a komunikačním prostředkům, využívají je ke svému rozvoji 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré 

mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se 

vzájemnému naslouchání 

• žáci se učí zodpovědnosti za svá jednání, dodržovat dohodnuté postupy a termíny 

• žáci respektují různé názory, oceňují zkušenosti druhých lidí a čerpají z nich 

poučení 

• žáci si vytváří pozitivní představu o sobě samém 

 

Kompetence občanské 

• žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i 

mimo školu 

• žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace 

• žáci odmítají útlak a hrubé zacházení,  podle svých možností poskytují účinnou 

pomoc 

• učitel vede žáky k dodržování pravidel slušného chování 

• žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní 

životní prostředí 

• žáci chrání a oceňují naše tradice, naše kulturní a historické dědictví 

 

Kompetence pracovní 

• žáci dodržují pravidla bezpečného chování v terénu 

• žáci využívají získané znalosti k rozhodnutí o svém profesním zaměření 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

objasní postavení Země               
ve vesmíru, složení a stáří vesmíru  
a sluneční soustavy 

porovná vlastnosti Země s 
ostatními tělesy sluneční soustavy 

získá základní představu                
o vzdálenostech ve vesmíru           
a přístrojích, pomocí nichž lze 
vesmír zkoumat 

• naše planeta je součástí 
vesmíru 6.           

 
OSV – rozvoj 
schopností 
poznávání; řešení 
problémů                 
a rozhodovací 
dovednosti 

vyjmenuje důkazy kulatosti Země 

porozumí orientaci na Zemi 
pomocí zeměpisných souřadnic 

pochopí pojmy: poledníky, 
rovnoběžky, zeměpisná šířka, 
zeměpisná délka, zeměpisná síť, 
obratníky, polární kruhy 

podle zadaných souřadnic nalezne 
místo na Zemi a dokáže určit 
zeměpisné souřadnice zadaného 
místa na Zemi 

• tvar a rozměry Země 6. 

 

ukáže na glóbusu či na mapě 
jednotlivé polokoule 

vysvětlí pojem glóbus a jeho 
měřítko 

• určování zeměpisné 
polohy 6. 

 

zná dva základní pohyby Země     
a vysvětlí jejich důsledky 

vysvětlí délku trvání dne a noci   
na Zemi a pravidelné střídání 
ročních období 

orientuje se v časových pásmech 

• Země v pohybu 6. 

 

zná základní údaje o Měsíci  -  
pohyby, povrch, fáze 

• jediná přirozená družice 
Země 6.  

organizuje a přiměřeně hodnotí 
geografické informace a zdroje dat 
z dostupných kartografických 
materiálů, z grafů, diagramů, 
statistických a dalších 
informačních zdrojů 

 

6. 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

umí vysvětlit, co je to mapa a jak 
se využívá 

umí vyjmenovat prvky mapy 
• co je to mapa 6. 

 

vysvětlí pojmy výškopis, 
vrstevnice, polohopis 

 6.  

chápe rozdíl v metodách tvorby 
map v minulosti a nyní 

zná různé druhy map a jejich 
praktické využití 

orientuje se v obsahu a v rejstříku 
Školního atlasu světa a                  
v autoatlasu 

• druhy map 6. 

 
 
 
OSV – rozvoj 
schopností 
poznávání 

umí orientovat mapu 

umí určit v mapě vlastní stanoviště 

umí určovat azimut 

umí přepočítavat vzdálenosti podle 
různých měřítek 

umí znázornit prošlou trasu 
graficky 

používá s porozuměním 
topografickou a kartografickou 
terminologii 

• práce s mapou 6. 

 
OSV – poznávání 
lidí; mezilidské 
vztahy; hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 
 
MDV – práce v 
realizačním týmu; 
interpretace vztahu 
mediálních sdělení  
a reality 

přiměřeně hodnotí geografické 
objekty, jevy a procesy v krajinné 
sféře, jejich pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich 
vzájemnou souvislost                    
a podmíněnost 

 

6. 

 

vytváří a využívá osobní 
myšlenková schémata a 
myšlenkové mapy pro orientaci    
v konkrétních regionech, pro 
prostorové vnímání a hodnocení 
míst, objektů, jevů a procesů         
v nich, pro vytváření postojů          
k okolnímu světu 

 

6. 

 

určí jednotlivé složky a prvky 
přírodní sféry, pochopí jejich 
rozmanitost, vzájemnou souvislost 
a podmíněnost 

 

6. 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

objasní působení vnitřních a 
vnějších procesů v přírodní sféře   
a na příkladech vysvětlí, jak 
ovlivňují přírodu a lidskou 
společnost 

vysvětlí stavbu Země 

popíše dno oceánu 

vysvětlí pohyby zemských desek  
a jejich důsledky 

objasní základní příčiny vzniku 
pohoří 

zná působení vnějších 
geologických sil 

dokáže vysvětlit způsoby vzniku 
ostrovů a popíše život lidí na 
ostrovech 

chápe význam vody, porovná 
objem zásob vody na Zemi 

popíše oběh vody 

rozumí základním pojmům            
z hydrologie 

chápe základní pojmy: atmosféra, 
počasí, podnebí, meteorologické 
prvky 

uvědomuje si význam 
meteorologických předpovědí       
a vliv počasí na činnost lidí 

pozoruje počasí v místě bydliště 

odůvodní odlišnosti jednotlivých 
podnebných pásů a zhodnotí jejich 
vliv na přírodu a život lidí 

objasní vznik půdy, složení půdy, 
rozlišuje druhy a typy půd 

vysvětlí pojmy přírodní krajina     
a ekosystém 

charakterizuje přírodní podmínky 
polárních krajů, tunder, lesů 
mírného pásu, stepí, středomořské 
oblasti, pouští, savan a tropických 
deštných lesů a porovná je 

• přírodní složky a oblasti 
Země 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – kreativita; 
kooperace                
a kompetice 
 
 
 
EV – ekosystémy; 
základní podmínky 
života; lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí; 
vztah člověka          
k prostředí 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

ukáže oblasti rozšíření přírodních 
krajin na mapě, uvede příklady 
jejich hospodářského využití         
a jejich ohrožení 

vysvětlí změny přírodního 
prostředí v závislosti na stoupající 
nadmořské výšce 

charakterizuje přírodní podmínky 
horských oblastí, ukáže jejich 
rozšíření, uvede příklady 
hospodářského využití hor 

uvede příklady přírodních 
katastrof a možnosti ochrany lidí 

chápe oboustranný vztah mezi 
přírodou a člověkem, nezbytnost 
využívání přírodních zdrojů 
člověkem a nutnost jimi šetřit 

  
 
 
         6. 

 

vysvětlí pojmy domov,                     
obec, stát, EU 

má představu o počtu lidí na Zemi,  
o jeho růstu a rozložení 

chápe strukturu lidí podle                 
ras, jazyků, náboženství, vzdělání 
a zaměstnání 

srovnává kulturní zvláštnosti         
různých lidských ras, národů         
a kultur 

umí vysvětlit pojmy sídlo, vesnice, 
město, urbanizace 

dokáže charakterizovat příklady 
obydlí v různých oblastech světa 
ve vztahu k přírodním podmínkám 
a stupni rozvoje společnosti 

vysvětlí pojem město, uvede jeho 
funkce, vyhledá světová 
velkoměsta, aglomerace 

objasní význam lesa pro člověka, 
popíše největší oblasti rozšíření 
lesů 

pochopí nezbytnost vody pro 
život, popíše způsoby hospodaření 
s vodou, význam rybolovu 

• jak žijí lidé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       6. 

 
OSV – mezilidské 
vztahy; komunikace 
 
 
VDO – formy 
participace občanů  
v politickém životě; 
principy demokracie 
jako formy vlády     
a způsobu 
rozhodování 
 
 
MKV – lidské 
vztahy; etnický 
původ; 
multikulturalita; 
princip sociálního 
smíru a solidarity 
 
 
MDV – fungování   
a vliv médií ve 
společnosti; kritické 
čtení a vnímání 
mediálních  sdělení; 
tvorba mediálního 
sdělení 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

pochopí význam zemědělství     
pro obživu lidí, jeho závislost      
na přírodních podmínkách              
i na vyspělosti země 

objasní význam průmyslu, 
seznámí se s hlavními odvětvími, 
uvede příklady výrobků 

jmenuje jednotlivé druhy dopravy, 
porovná jejich přednosti a 
nevýhody 

vyhledává spoje v jízdním řádu     
a na internetu 

umí vysvětlit pojem služby, jejich 
členění, charakterizuje služby       
v obci a regionu 

uvědomuje si, že existují země 
vyspělé a zaostalé, vysvětlí, jak 
posuzujeme vyspělost států, která 
kritéria lze použít 

chápe význam slova globalizace, 
vysvětlí její klady a zápory 

chápe význam informací, nutnost 
jejich výběru a ověřování jejich    
pravdivosti 

chápe význam mezinárodní 
spolupráce 

vyjmenuje nejdůležitější 
mezinárodní organizace 

 

6. 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

rozlišuje pojmy kontinent              
a světadíl 

porovnává rozlohy                            
jednotlivých pevnin a oceánů, 
vyjmenuje je, vyhledá na mapě     
a určí jejich zeměpisnou polohu 

rozlišuje státy přímořské                
a vnitrozemské 

zná a respektuje pravidla            
pro překročení státní hranice 

chápe význam pojmů demokracie, 
diktatura 

rozlišuje státy podle státního 
zřízení 

• jak je svět rozdělen 

 
 
 
 
 
 
 
 
         7. 
 

 
OSV – rozvoj 
schopností 
poznávání; hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 
 
VDO – formy 
participace občanů v 
politickém životě; 
principy demokracie 
jako formy vlády        
a způsobu 
rozhodování 

charakterizuje polohu, rozlohu, 
členitost pobřeží, povrch, podnebí, 
vodstvo, přírodní krajiny 

vyhledává a třídí informace a údaje 
o obyvatelstvu 

• Afrika 

 
 
        7. 

EV – lidské aktivity 
a problémy ŽP 
 
MDV – stavba 
mediálních sdělení 

zvládá základní orientaci na mapě 
daného regionu, interpretuje jeho 
charakteristické rysy, vyvozuje 
vzájemné souvislosti mezi 
přírodními poměry a způsobem 
hospodaření 

určí nejvýznamnější státy a města 

• regiony Afriky 

 
 
 
        7. 

EGS –  Evropa a 
svět nás zajímá 
MKV – princip 
sociálního smíru      
a solidarity; etnický 
původ 
OSV – kreativita 

objasní význam světových oceánů 

rozlišuje tvary oceánského dna 

rozumí příčinám přírodních 
katastrof v oceánech a na jejich 
pobřežích 

• světové oceány 

 
 
        7. 
 

 
 
EV – vztah člověka    
k prostředí 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

vymezí polohu Ameriky, porovná  
její rozlohu, určí hlavní tvary 
horizontální a vertikální členitosti 
Ameriky, chápe základní 
souvislosti mezi podnebím             
a přírodními krajinami, 
charakterizuje vodstvo  

rozliší historické etapy osídlování 
Ameriky, chápe  současné  složení 
a rozmístění obyvatelstva 

• Amerika 

 
 
 
 
 
         
        7. 

 
EV – lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 
 
MDV – kritické 
čtení a vnímání 
mediálních  sdělení; 
fungování a vliv 
médií ve společnosti 

chápe význam USA, 
charakterizuje jednotlivé regiony, 
orientuje se na tematických 
mapách USA 

určí, vyhledá na mapách a 
charakterizuje státy Severní a 
Latinské Ameriky, objasní způsob 
hospodaření v daných přírodních 
podmínkách a hlavní zdroje příjmů 
jednotlivých států 

• americké regiony 

 
 
 
 
 
        7. 

 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět 
 
MKV – kulturní 
diference 
 
OSV – poznávání 
lidí; mezidské 
vztahy 

charakterizuje základní rysy 
kontinentu • Antarktida         7.    

 
 

dokáže geograficky vymezit region 
Oceánie 

zná hlavní zaměření hospodářské 
činnosti obyvatel ostrovů Oceánie 

• Oceánie 

 
 
        7. 

MKV – 
multikulturalita 
 
OSV – komunikace 

dokáže vymezit polohu Austrálie, 
charakterizovat hlavní tvary 
povrchu, podnebí, australskou 
faunu a flóru 

je schopen vyhledat potřebné údaje 
k tématu Obyvatelstvo Austrálie 

objasní politické uspořádání 
Austrálie, charakterizuje základní 
zaměření hospodářství 

• Austrálie 

 
 
 
 
 
        7. 

 
MDV – práce v 
realizačním týmu 
 
OSV – kooperace a 
kompetice; řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

určí hranici mezi Evropou a Asií 

stanoví polohu Asie, vyhodnotí 
podle mapy členitost pobřeží, 
rozliší hlavní tvary povrchu, hlavní 
podnebné oblasti, charakterizuje 
vodstvo a přírodní krajiny Asie 

• Asie  
 
 
 
 
        7. 

 
 
MDV – interpretace 
vztahu mediálních      
sdělení a reality 

 150



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

vysvětlí rozmístění obyvatelstva, 
rozlišuje nejrozšířenější 
náboženství 

orientuje se na politické mapě 
Asie, vyhledá země náležející     
do jednotlivých regionů 

vymezí jednotlivé regiony           
na mapě, objasní jejich 
charakteristické rysy, určí základní 
zaměření hospodářství 

• asijské regiony 

 
 
 
 
        7. 

 
 
MKV – princip 
sociálního smíru a 
solidarity; lidské 
vztahy 
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Oblast: 
 Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

orientuje se v historickém vývoji 
evropské civilizace 

zhodnotí vzájemné odlišnosti        
a podobnosti jednotlivých států 

• Evropa 

 
 
     8.-9. 

 
OSV – rozvoj 
schopností 
poznávání 
 

charakterizuje zeměpisnou polohu 
a rozlohu Evropy, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, 
rozložení vodstva, rostlinstva        
a živočišstva, přírodních zdrojů    
v Evropě 

• přírodní poměry Evropy 

 
 
 
     8.-9. 

 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
EV – ekosystémy 

objasní problematiku 
demografického vývoje v Evropě 

srovnává ukazatele o lidnatosti, 
rozmístění, pohybu a struktuře 
obyvatelstva, rozdílné jazyky a 
kultury a jejich vzájemné prolínání 
a obohacování 

vyhledá na mapách 
nejvýznamnější města Evropy a 
porovná výhody a problémy života 
ve městech 

• obyvatelstvo Evropy 

 
 
 
 
 
 
     8.-9. 

 
 
 
OSV – poznávání 
lidí 
 
MKV – etnický 
původ; 
multikulturalita 

vyhledá na mapách hlavní 
soustředění hospodářských 
činností, popíše a porovná jejich 
strukturu 

zhodnotí předpoklady a 
perspektivu hospodářských aktivit 
v Evropě 

posoudí ekologické problémy        
a jejich řešení 

• hospodářství Evropy 

 
 
 
 
 
     8.-9. 
 

 
 
 
 
EV – lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 

objasní aktuální politické               
a hospodářské rozdělení Evropy 

určí a vyhledá na mapách 
jednotlivé zeměpisné a kulturní 
oblasti Evropy, popíše typické  
znaky jednotlivých regionů 

vyjmenuje, vyhledá na mapách     
a charakterizuje nejvýznamnější 
státy jednotlivých oblastí Evropy, 
hlavní a největší města těchto států 

• regiony Evropy 

 
 
 
 
 
     8.-9. 

 
OSV – kreativita 
EGS – jsme 
Evropané; 
objevujeme Evropu 
a svět 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
MDV – kritické 
čtení a vnímání    
mediálních sdělení 
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Oblast: 
 Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

vyhledá na mapách 
nejvýznamnější oblasti rekreace    
a cestovního ruchu v Evropě 

 
  

podrobněji se seznámí se 
sousedními státy Evropy, využije 
poznatky získané z cest do 
evropských zemí 

• regiony Evropy 

 
 

     8.-9. 
    

 

určí geografickou polohu ČR 
podle různých kriterií 

porovná rozlohu ČR se sousedními 
státy 

• Česko      8.-9. 

 

popíše s pomocí map vznik a 
vývoj reliéfu, určí a vyhledá 
horopisné celky, charakterizuje 
podnebí, vodstvo, půdy, 
rostlinstvo a živočišstvo a přírodní 
zdroje ČR 
zhodnotí aktuální stav                       
životního prostředí, vymezí 
národní parky a CHKO 

• přírodní poměry ČR     8.-9. EV – ekosystémy 

uvede hlavní údaje o rozmístění 
obyvatelstva a sídel v ČR 

zhodnotí přirozený a územní 
pohyb obyvatelstva, národnostní 
skladbu, urbanizaci 

vyhledá aktuální údaje týkající se 
své obce 

• obyvatelstvo ČR     8.-9. MKV – kulturní 
diference 

objasní rozmístění hospodářských 
aktivit, strukturu hospodářství na 
území ČR 

popíše transformační společenské, 
politické a hospodářské procesy    
a jejich územní projevy a dopady 

zhodnotí postavení své obce v 
rámci hospodářství celé republiky 

• hospodářství ČR     8.-9.  EV – lidské aktivity

lokalizuje na mapách jednotlivé 
kraje ČR  a hlavní regiony             
z hlediska osídlení a hospodářství 

charakterizuje jejich přírodní 
podmínky, hospodářství, 
zvláštnosti, kulturní zajímavosti    
a  význam pro celou republiku 
 

• regiony Česka    8.-9. 
 
OSV – mezilidské 
vztahy; komunikace 
VDO – občan, 
občanská společnost 
a stát 
MDV – práce 
v realizačním týmu 
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Oblast: 
 Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

popíše místní region, zhodnotí 
jeho přírodní podmínky, 
ekonomiku, kulturní zajímavosti   
a životní prostředí a jeho postavení  
v ČR a jeho možné perspektivy 
 

vysvětlí hospodářské a politické 
postavení ČR v Evropě a ve světě 

objasní a zhodnotí  zapojení ČR  
do mezinárodních organizací a 
integrací a přeshraniční spolupráci 
v euroregionech 

• zahraniční vztahy ČR      8.-9. 

VDO – principy 
demokracie jako 
formy vlády a způ- 
sobu rozhodování 
EGS – jsme 
Evropané 

zhodnotí přírodní a kulturní 
zajímavosti ČR, osobitosti a 
zvláštnosti jednotlivých oblastí 
jako předpoklad pro domácí a 
zahraniční cestovní ruch a rekreaci 

• cestovní ruch ČR     8.-9. 

OSV – kreativita 
 
MDV – interpretace 
mediálních  sdělení 
a reality 

orientuje se na politické mapě 
světa 
 

porovnává jednotlivé státy světa   
a jejich seskupení podle kriterií 
vzájemné odlišnosti a podobnosti 
 

orientuje se v aktuálním 
politickém dění ve světě, 
lokalizuje politické, náboženské    
a národnostní konflikty a 
nebezpečí 

popisuje cíle nejvýznamnějších 
politických, vojenských a 
hospodářských seskupení ve světě 

• nad politickou mapou 
světa    8.-9. 

OSV – kooperace a 
kompetice; řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
VDO – občanská 
společnost a škola; 
formy participace 
občanů v politickém 
životě 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
MDV – kritické 
čtení a vnímání 
mediálních sdělení; 
fungování a vliv 
médií ve společnosti

orientuje se v počtu a rozmístění 
lidí na Zemi, v údajích o růstu 
počtu obyvatel a o stěhování 
obyvatel 
 

objasní hlavní příčiny a trendy 
migrace obyvatel ve světě 
 

vysvětlí pozitiva a negativa 
stěhování obyvatel do měst 
 

• obyvatelstvo světa     8.-9. 

MKV – lidské 
vztahy; princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
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Oblast: 
 Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
3. 

charakterizuje funkci a rozmístění 
lidských sídel, nejvýznamnějších 
městských aglomerací a velkoměst 
 

respektuje vzájemné odlišnosti 
jednotlivých skupin obyvatelstva 
ve světě 
 

orientuje se v hlavních trendech 
světového hospodářství 

lokalizuje nejvýznamnější 
hospodářské oblasti světa, hlavní 
světové surovinové a                        
energetické zdroje 

objasní strukturu, složky a funkce 
svět. hospodářství 

uvede důsledky a rizika 
hospodářských aktivit na životní 
prostředí 

zhodnotí význam a  rozmístění 
světového zemědělství a světové 
průmyslové výroby 

charakterizuje význam a postavení 
dopravy ve světě 

vysvětlí význam služeb 

určí činitele ovlivňující rozmístění 
rekreace a cestovního ruchu        
ve světě 

• světové hospodářství    8.-9. 

EGS – objevujeme 
Evropu a svět 
 
EV – lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 

objasní vlivy hospodářských 
aktivit na krajinu a životní 
prostředí 

pojmenuje světové ekologické 
problémy 

vysvětlí hlavní zásady ochrany 
přírody a životního prostředí 

uvede příklady nejvýznamnějších 
přírodních parků a kulturních 
památek ve světě 

• globální problémy lidstva    8.-9. 

OSV – hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 
 
EV – základní 
podmínky života; 
vztah člověka k 
prostředí 
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5.7 Umění a kultura 

5.7.1 Hudební výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět hudební výchova poskytuje žákům proniknutí do hudební kultury, 

rozvíjí jejich hudebnost a vytváří kladný vztah k hudbě. Činnosti prováděné samotnými žáky 

rozvíjejí jejich hudební schopnosti a individuální hudební dovednosti intonační, pěvecké, 

sluchové, rytmické, instrumentální, poslechové a pohybové. 

Vyučovací předmět hudební výchova je do učebního plánu prvního stupně zařazen 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu pracovní činnosti 

• rozvoj hudebních znalostí, schopností a dovedností žáků 

• aktivní zapojení žáků do hudebních činností  

• všestranný hudební rozhled 

• podpora žáků v jejich individuálním přístupu k hudbě  

• rozvoj pěveckých, intonačních a pohybových dovedností  

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – kreativita; psychohygiena; sebepoznání a sebepojetí; 

komunikace; rozvoj schopností poznávání 

Mediální výchova – stavba mediálních sdělení 

Multikulturní výchova – kulturní diference; etnický původ 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci se zapojují do tvůrčích činností 

• žáci dokáží operovat s hudebními znaky, symboly, obecnými termíny 
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• žáci kriticky posuzují vlastní pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci dokáží využít svých schopností, dovedností a znalostí k objevování 

individuálního pojetí hudebního světa 

• žáci sledují vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 

Kompetence komunikativní 

• žák se účinně zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

v hudebních otázkách  

• žák rozumí různým typům notového zápisu, gestům používaným v hudbě 

• žák je schopen využít hudbu k účinné komunikaci s okolním světem 

 

Kompetence sociální a personální 

• žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v kolektivu 

• žák respektuje různé názory na hudební svět ostatních 

• žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj 

 

Kompetence občanské 

• žák si váží vnitřních hodnot druhých lidí 

• žák chápe základní principy, na nichž spočívají společenské normy 

• žáci projevují pozitivní postoj k uměleckým (hudebním) dílům, projevují smysl pro 

kulturu a tvořivost a aktivně se zapojují do kulturního dění 

 

Kompetence pracovní 

• žák dokáže využít jakýkoliv hudební nástroj k hudebnímu doprovodu 

• žáci využívají znalostí a zkušeností získaných v oblasti hudebního vzdělávání v zájmu 

vlastního rozvoje 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Hudební výchova 

Období: 
1 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase 
 

• pěvecké dovednosti 
(dýchání, cítění frází, 
výslovnost, dynamicky 
odlišený zpěv, cit pro 
rytmickou pulzaci písně) 

 
 

1. - 3. 

Osobnostní a sociální 
výchova – sebepoznání a 
sebepojetí; kreativita 
 

rytmizuje a melodizuje jednoduché 
texty, improvizuje v rámci 
nejjednodušších hud. forem 

• říkanky a hry na ozvěnu, 
rytmizování - hra na tělo 
(tleskání, luskání, pleskání)

1. - 3. 
Osobnostní a sociální 
výchova – kreativita; 
psychohygiena 

využívá jednoduché hud. nástroje k 
doprovodné hře  

• hra za jednoduchých 
doprovodů na Orffovy 
nástroje 

 
1. - 3. 

Osobnostní a sociální 
výchova – kreativita  
 

reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 
dynamiku, směr melodie 

• taktování ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu,  

• chůze, pohyby těla na 
místě, hra na tělo 

 
 

1. - 3. 

Osobnostní a sociální 
výchova – kreativita; 
komunikace 
 

rozlišuje jednotlivé kvality tónu, 
rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící 
hudby 
 

• poslech hudby, 
jednotlivých hudebních 
nástrojů 

• zvuk - tón, melodie, 
hudební kontrasty, 
vyjádření citů a pocitů 

1. - 3. 

Osobnostní a sociální 
výchova – rozvoj 
schopností poznávání 

rozpozná v proudu znějící hudby 
některé hudební nástroje, odliší 
hudbu vokální, instrumentální a 
vokálně-instrumentální 

• poslech hudby  
• hudební styly a žánry 

 

 
 

1. - 3. 

Multikulturní výchova – 
kulturní diference 

orientuje se v jednoduchém zápisu 
skladby 
 

• notová osnova; houslový a 
basový klíč; 2/4 a 3/4 takt; 
nota a pomlka  celá, 
půlová, čtvrťová a 
osminová 

 
 

2. - 3. 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Hudební výchova 

Období: 
2. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase či dvojhlase v dur a 
moll tóninách, využívá dosud 
získané pěvecké dovednosti 

• pěvecké dovednosti 
(dýchání, frázování, 
nasazení, tvorba tónu, 
dynamicky odlišný zpěv, 
výslovnost) 

• uvědomení si kvality 
tóniny (dur/moll), rytmu 
(lichý/sudý), dvojhlas, 
vícehlas, prodleva, kánon, 
intonace, vokální hry 
(otázka-odpověď) 

4. – 5. 

 
 

orientuje se v jednoduchém zápisu 
písně a podle svých individuálních 
schopností a dovedností ji 
realizuje 

• na základě znalostí 
notového záznamu 
reprodukce jednoduché 
rytmické skladby 

 
4. – 5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
sebepoznání a 
sebepojetí  

na základě svých schopností a 
dovedností využívá jednoduché 
popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i 
k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

• reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček 
pomocí rytmických 
nástrojů, příp. klavíru či 
elektronického 
klávesového nástroje 

4. – 5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
kreativita  

rozpoznává hudební formu 
jednoduché písně či skladby 
 

• malá a velká písňová 
forma,   rondo, variace 

• hudební styly a žánry 
veškeré hudby evropské a 
světové – hudba taneční, 
pochodová, ukolébavka 

• slovní vyjádření (emoční 
vnímání hudby, 
jednoduchá 
charakteristika) 

 
4. – 5. 

Multikulturní 
výchova – kulturní 
diference 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech – 
Evropa a svět nás 
zajímá 

v rámci svých individ. dispozic 
vytváří jednoduché předehry, 
mezihry a dohry; provádí 
elementární hud. improvizace 

• hra na hudební nástroje 
(Orffův instrumentář), hra 
na tělo 

• akcentace na těžké doby 
v rytmu, ostinato 

• hud. hry (otázka – 
odpověď) 

• jednodílná písňová forma 
(a – b) 

 
4. – 5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
kreativita  

rozpozná v proudu znějící hudby 
některé z užitých hud. výraz. 
prostředků; upozorní na 
metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné harmonické 
změny 

• seznamování s 
rozmanitostí různých 
hudebních kultur, jejich 
tradicemi 

• hudba v našem regionu 
(písně, umělci, kulturní 

4. – 5. 

Multikulturní 
výchova – kulturní 
diference; etnický 
původ 
 
Mediální výchova – 
stavba mediálních 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Hudební výchova 

Období: 
2. 

postavy, kulturní akce) 
• poznávat a tolerovat 

odlišnosti hudebních 
kultur 

• vnímání zvuku (hluk, 
pozitivní zvukový vjem) 

• vývoj médií – rozhlasu, 
nahrávek 

• setkávání se s hudbou – 
rozhlas, televize, koncerty, 
soutěže 

sdělení; kritické 
čtení a vnímání 
mediálních sdělení  
 

ztvárňuje hudbu pohybem 
s využitím tanečních kroků, na 
základě individ. dispozic vytváří 
pohybové improvizace 

• taktování; pohybová 
reflexe na pulsaci a 
emoční náladu vnímané 
hudby 

• taneční hry se zpěvem, 
pantomima  

4. – 5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
kreativita  
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Hudební výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

        Hudební vzdělávání vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako prostředku komunikace. Hudební činnosti rozvíjejí a 

ovlivňují celkovou osobnost žáka. 

        Předmět hudební výchova je  na 2. stupni vyučován v 6. – 9. ročníku jednu hodinu týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu hudební výchova 

• pochopení umění jako prostředku komunikace 

• chápání umění a kultury jako součásti lidské existence 

• pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech 

• pochopení a poznání kulturních hodnot současnosti i minulosti různorodých skupin, 

národů i národností 

• rozvíjení hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, 

melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – sebepoznání a sebepojetí; kreativita; kooperace a 

kompetice 

Multikulturní výchova – lidské vztahy; multikulturalita 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá 

Mediální výchova – vnímání autora mediálních sdělení; interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci rozumí obecně používaným hudebním znakům, symbolům a termínům 
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• žáci umí posoudit vlastní pokrok v hudební oblasti 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci využívají svých znalostí a dovedností k objevování hudebního světa 

• žáci si uvědomují odlišnost vnímání hudebních prožitků 

• žáci postupují uvážlivě při hodnocení problémů, svůj názor si umí obhájit 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci komunikují s okolním světem pomocí hudby 

• žáci se zapojují do diskuse a vhodně argumentují v hudebních otázkách 

• žáci rozumí notovému zápisu a gestům používaným v hudbě 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci si postupně vytvářejí zásady správného chování na kulturních akcích 

• žáci respektují odlišné názory na hudební svět ostatních 

• žáci si vytváří pozitivní představu o sobě, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný 

rozvoj 

 

Kompetence občanské 

• žáci cítí potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické 

dědictví 

• žáci projevují  smysl pro kulturu a tvořivost, pozitivní postoj k uměleckým dílům,  aktivně 

se zapojují do kulturního dění 

• žáci navštěvují kulturní akce, zvažují jejich kvalitu 

 

Kompetence pracovní 

• žáci si objasňují základní pravidla pro grafický záznam hudby 

• žáci využívají znalostí a zkušeností získaných v oblasti hudebního vzdělávání v zájmu 

vlastního rozvoje 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Hudební výchova 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách 

• vokálně – instrumentální 
projevy individuální, skupinové 
a společné 

6.- 9. 

uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při zpěvu i 
při mluveném projevu v běžném 
životě, zpívá dle svých dispozic 
čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev 
druhého 

• tóniny dur/moll, bluesová 
stupnice, odhalování 
vzájemných souvislostí rytmu 
řeči a hudby, využívání 
rytmických zákonitostí při 
vokálním projevu, reflexe 
vokálního projevu svého i 
jiných, zpěv na mikrofon 

6.-9. 

reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části 
skladeb;vytváří a volí jednoduché 
doprovody; provádí jednoduché 
hudební improvizace 

• poslech hudby spojený 
s vlastním zapojením žáků 
(rytmické i vokální), osvětlení 
rytmických a melodických 
zákonitostí 

6.-9. 

OSV - sebepoznání a 
sebepojetí; 
kreativita; kooperace 
a kompetice 
MKV - lidské vztahy

realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů 

• orientace v notovém zápisu, 
poslech hudby různých žánrů a 
znalost základních prvků jejich 
odlišností 

6.-9. EGS - Evropa a 
svět nás zajímá 
MKV - 
multikulturalita 

rozpozná některé z tanců různých 
stylových období, zvolí vhodný 
typ hudebně – pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě 
individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou 
vazbu 

• taneční kroky v sudém a lichém 
taktu, pantomima 

6.-9. OSV - kreativita 

orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně – 
výrazové prostředky a 
charakteristické sématické prvky, 
chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje 
k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

• poslech hudby všech žánrů, 
analýza významných prvků 
skladby v návaznosti na 
informace o autorovi, dobou 
vzniku a vlastními 
zkušenostmi;slovní 
charakterizování hudebního 
díla (slohové a stylové 
zaměření ), uvědomování si 
souvislostí v hudebních stylech 

6.-9. 

zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí 
slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska 
její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami 

• hudební slohy, dílo 
nejvýznamnějších autorů 
jednotlivých období, poslech 
hudby všech stylů 

• kvalita, kýč, vytváření vlastních 

8.-9. 

MDV - vnímání 
autora mediálních 
sdělení 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Hudební výchova 

Období: 
3. 

soudů a preferencí 

vyhledává souvislosti mezi hudbou 
a jinými druhy umění 

• hudba v kontextu 
s nehudebními díly, dobou 
vzniku, propojení všech 
uměleckých oblastí, chápání 
hudby vzhledem k životu 
jedince i společnosti 

8.-9. MDV - interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 
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5.7.2 Výtvarná výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět výtvarná výchova je zařazen do oblasti umění a kultura. V předmětu je 

uplatňována zejména individualita každého žáka a jeho přístup ke své vlastní výtvarné tvorbě. 

Rozsah hodin vyučovacího předmětu na 1. stupni je rozdělen. V 1. až 3. ročníku se 

vyučuje 1 hodina týdně a ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně.  

 

Cíle vzdělávání v předmětu výtvarná výchova 

• osobnostní rozvoj v oblasti výtvarného vyjádření 

• tvůrčí činnost žáka 

• chápání tradic a využívání tradiční tvorby v dnešním světě umění 

• vytváření vlastních postojů k historickému vývoji výtvarného umění 

• rozvíjení vlastních schopností a dovedností žáků 

• rozvíjení potřeby získávání informací prostřednictvím návštěv výstav, muzeí, galerií 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – kreativita; sebepoznání a sebepojetí; kooperace a 

kompetice 

Multikulturní výchova – kulturní diference; lidské vztahy 

Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; fungování a vliv médií 

ve společnosti 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žák organizuje a řídí vlastní učení prostřednictvím své tvorby 

• žák efektivně využívá informační materiály k obohacování sebe samého v procesu 

učení o výtvarném umění dneška i z minulosti 

• žáci si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 

 165



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

Kompetence k řešení problémů 

• žák sleduje vlastní pokrok při řešení stále obtížnějších problémů 

• žák je schopen obhájit svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí  

 

Kompetence komunikativní 

• žák se zapojuje do diskuse osobními postoji k výtvarným dílům 

• žáci vnímají umění a kulturu jako způsob komunikace 

 

Kompetence sociální a personální 

• prostřednictvím výtvarného vyjádření dokáží žáci přispívat k upevňování dobrých 

mezilidských vztahů 

• žák dokáže kriticky ocenit zkušenosti své i ostatních 

• žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho samostatný 

rozvoj 

 

Kompetence občanské 

• žáci si vytváří potřebu získávat informace o kultuře a umění naší i světové minulosti 

• žáci mají potřebu rozvíjet své znalosti v oblasti kultury a umění k vývoji celé své 

osobnosti a k plnohodnotnému zapojení se do společnosti 

 

Kompetence pracovní 

• žáci si osvojí různé výtvarné techniky 

• žáci pracují zručně s výtvarnými nástroji, pomůckami, materiály 

• žáci se dokáží soustředit na zadanou práci a splnit její i své cíle v dokončení svého 

výkonu 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Výtvarná výchova 

Období: 
1. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

rozpoznává a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření 
(linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na 
základě odlišností vycházejících 
z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

• rozvíjení smyslové 
citlivosti 

• prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, 
objemy, barevné kvality) 

1. – 3.  

Osobnostní a 
sociální výchova – 
kreativita  

v tvorbě projevuje své vlastní 
životní zkušenosti; uplatňuje při 
tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace 

• uplatňování subjektivity 
• prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a 
osobních zkušeností – 
manipulace s objekty, 
pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru, akční tvar 
malby a kresby 

2. – 3. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
sebepoznání a 
sebepojetí 

vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

• rozvíjení smyslové 
citlivosti 

• reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání 
ostatními smysly – 
vizuálně obrazná vyjádření 
podnětů hmatových, 
sluchových, pohybových, 
čichových, chuťových a 
vyjádření vizuálních 
podnětů prostředky 
vnímatelnými ostatními 
smysly 

2.  

 

interpretuje podle svých 
schopností různá vizuálně obrazná 
vyjádření 

• uplatňování subjektivity 
• typy vizuálně obrazných 

vyjádření – jejich 
rozlišení, výběr a 
uplatnění – hračky, 
objekty, ilustrace textů, 
volná malba, skulptura, 
plastika, animovaný film, 
comics, fotografie, 
elektronický obraz, 
reklama 

1. – 3. 

Multikulturní 
výchova – kulturní 
diference 
 
Mediální výchova – 
fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
Osobnostní a 
sociální výchova – 
kooperace a 
kompetice 

odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností 

• ověřování komunikačních 
účinků 

• osobní postoj 
v komunikaci – jeho 
utváření a zdůvodňování; 
odlišné interpretace 

2. – 3. 

Mediální výchova – 
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Výtvarná výchova 

Období: 
1. 

vizuálně obrazných 
vyjádření (samostatně 
vytvořených a přejatých) 
v rámci skupin, v nichž se 
dítě pohybuje; jejich 
porovnávání s vlastní 
interpretací 

na základě vlastní zkušenosti 
nalézá a do komunikace zapojuje 
obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

• ověřování komunikačních 
účinků 

• osobní postoj 
v komunikaci – jeho 
utváření a zdůvodňování; 
odlišné interpretace 
vizuálně obrazných 
vyjádření (samostatně 
vytvořených a přejatých) 
v rámci skupin, v nichž se 
dítě pohybuje; jejich 
porovnávání s vlastní 
interpretací 

3.  

Osobnostní a 
sociální výchova –  
kreativita; 
sebepoznání a 
sebepojetí  

 

 168



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Výtvarná výchova 

Období: 
2. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření; porovnává je 
na základě vztahů (světlostní 
poměry, barevné kontrasty, 
proporční vztahy aj.) 

• rozvíjení smyslové 
citlivosti 

• prvky vizuálně obrazného 
vyjádření světlostní 
kvality, textury 

5.  

 

užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu 
k celku: v plošném vyjádření linie 
a barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém 
vyjádření uspořádání prvků ve 
vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model  

• rozvíjení smyslové 
citlivosti 

• jednoduché vztahy prvků 
vizuálně obrazného 
vyjádření(podobnost, 
kontrast, rytmus), jejich 
kombinace a proměny 
v ploše, objemu a prostoru

 
 
 

  5.  
 

  

Osobnostní a 
sociální výchova – 
sebepoznání a 
sebepojetí 

při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se vědomě zaměřuje na 
projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, 
která mají komunikační účinky pro 
jeho nejbližší sociální vztahy 

• uplatňování subjektivity 
• přístupy k vizuálně 

obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich vnímání 
(vizuální, haptické, 
statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace 
(fantazijní, založené na 
smyslovém vnímání) 

4. – 5.  

Osobnostní a 
sociální výchova – 
kreativita; 
sebepoznání a 
sebepojetí 

nalézá vhodné prostředky pro 
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá 
na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími 
smysly; uplatňuje je v plošné, 
objemové i prostorové tvorbě 

• rozvíjení smyslové 
citlivosti 

• reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání 
ostatními smysly 

• vizuálně obrazná vyjádření 
podnětů hmatových, 
sluchových, pohybových, 
čichových, chuťových a 
vyjádření vizuálních 
podnětů prostředky 
vnímatelnými ostatními 
smysly 

4. – 5. 

 

osobitost svého vnímání uplatňuje 
v přístupu k realitě, k tvorbě a 
interpretaci vizuálně obrazného 
vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje 
prostředky (včetně prostředků a 
postupů současného výtvarného 
umění) 

• uplatňování subjektivity 
• prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a 
osobních zkušeností – 
manipulace s objekty, 
pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru, akční tvar 
malby a kresby 

5.  

Osobnostní a 
sociální výchova – 
kreativita; 
sebepoznání a 
sebepojetí 

porovnává různé interpretace • rozvíjení smyslové 4. – 5. Multikulturní 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Výtvarná výchova 

Období: 
2. 

vizuálně obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

citlivosti 
• smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření – 
umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická 
média, reklama 

výchova – kulturní 
diference 
 
Mediální výchova – 
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

nalézá a do komunikace 
v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

• ověřování komunikačních 
účinků 

• komunikační obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření – v komunikaci 
se spolužáky, rodinnými 
příslušníky a v rámci 
skupin, v nichž se žák 
pohybuje (ve škole i mimo 
školu); vysvětlování 
výsledků tvorby podle 
svých schopností a 
zaměření 

• proměny komunikačního 
obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných 
vyjádření i děl výtvarného 
umění 

4. – 5. 

Multikulturní 
výchova – lidské 
vztahy 
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Výtvarná výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu   

Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět 

prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto 

poznávání směřuje  k tomu,  aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho 

jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako 

nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Tím, že žákům umožňuje, 

aby si v činnostech prakticky osvojovali potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjí 

jejich přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, čímž významně napomáhá utváření 

kreativní stránky jejich osobnosti. 

Předmět výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících 2. stupně, v 6. a 7. ročníku 

2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu výtvarná výchova 

• vedení  žáků k ochraně a hledání krásy v sobě i kolem sebe 

• směřování k chápání tradic, kritickému přístupu ke skutečnosti 

• nabídnutí osobních postojů a osobního objevování 

• sledování podstaty tvůrčí činnosti 

• ukázání podstaty tvorby: dozvědět se něco o sobě, překonat sama sebe, přiblížit se 

k něčemu, co nás přesahuje 

 

Průřezová témata 

Mediální výchova – tvorba mediálního sdělení, vnímání autora mediálních sdělení  

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj -  kreativita; sebepoznání a sebepojetí, 

sociální rozvoj – komunikace 

Multikulturní výchova – multikulturalita 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – jsme Evropané, Evropa a 

svět nás zajímá 
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Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci se učí prostřednictvím vlastní tvorby 

• žákům je zprostředkován pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa  

• žáci si rozvíjí tvořivost aktivním osvojováním různých výtvarných technik 

• žáci vnímají umělecké slohy a díla v jejich historickém kontextu 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci se vedou k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry 

na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána 

• žákům se otevírají možnosti volby vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků  

• žáci si osvojují kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby 

 

Kompetence komunikativní 

• žákům se otvírají možnosti přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu 

dorozumívání 

• žáci si rozvíjí dovednosti důležité pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu 

z uměleckého díla. 

 

Kompetence sociální a personální 

• učitel předkládá dostatečné množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se 

v estetickém prostředí 

• učitel poskytuje prostor pro osobité výtvarné projevy žáků 

 

Kompetence občanské 

• žáci se seznamují s významnými výtvarnými díly a jejich autory  

• učitel  podněcuje v  žácích potřeby návštěv výstav výtvarných prací 
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Kompetence pracovní 

• žáci si osvojují výtvarné techniky, utvářejí si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

• žáci jsou vedeni ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Výtvarná výchova 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vybírá, vytváří a pojmenovává co 
nejširší škálu prvků vizuálně 
obrazných vyjádření a jejich 
vztahů,uplatňuje osobitý přístup 
k realitě, uvědomuje si možnost 
kompozičních přístupů a postupů 

• vizuálně obrazné 
vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a 
uspořádání(kresebné 
studie, jednoduché plošné 
kompozice) 

• analýza celistvě 
vnímaného tvaru na 
skladebné prvky 

6.-7.  

užívá vizuálně obrazných 
vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností získaných 
pohybem, hmatem a sluchem 

• rozvíjení smyslové 
citlivosti, souvislost 
zrakového vnímání 
s vjemy ostatních smyslů, 
záznam autentických 
smyslových zážitků, 
emocí, myšlenek 

6.-7. Osobnostní a 
sociální výchova- 
sebepoznání a 
sebepojetí 

užívá prostředky pro zachycení 
jevů a procesů v proměnách a 
vztazích, k tvorbě užívá různých 
výtvarných technik a nových 
metod současného výtvarného  
mění 

• počítačová grafika, 
fotografie, animace, práce 
s www stránkami 

6.-7. Mediální výchova- 
tvorba mediálního 
sdělení 

vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření, porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných 
vyjádření 

• smyslové účinky 
obrazných vyjádření 

• kombinace a variace 
vlastní tvořivosti, 
kreativita-reklama, 
tiskovina 

6.-7. 

rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, užívá 
prostředky k zachycení jevů a 
procesů v proměnách, vývoji a 
vztazích 

• prostředky pro vyjádření 
emocí, nálad, fantazie, 
představ i zkušenosti 

6.-7. 

Osobnostní a 
sociální výchova- 
kreativita; 
sebepoznání a  
sebepojetí 

interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i 
minulosti, vychází při tom ze 
svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností 
a prožitků 

• práce s uměleckým dílem, 
experimenty reprodukcemi 
děl, hledání detailu 

• hračky, objekty, texty, 
plastika, volná malba, 
kresba 

6.-7. Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech- jsme 
Evropané, Evropa a 
svět nás zajímá 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Výtvarná výchova 

Období: 
3. 

výtvarně se vyjadřuje k lidovým 
tradicím, zvykům a svátkům, 
vysvětluje postoje k nim, využívá 
dekorativních postupů 

• tematické práce, 
dekorativní předměty 

• pravidelné střídání 
lineárních symbolů 

6.-7.  

ověřuje komunikační účinky 
vybraných či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných 
vyjádření k zachycení sociálních 
vztahů 

•  zaujímání osobního 
postoje, subjektivní 
vnímání reality 

6.-7. Osobnostní a 
sociální výchova- 
sebepoznání a 
sebepojetí; 
komunikace 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Výtvarná výchova 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vybírá, vytváří a pojmenovává co 
nejširší škálu prvků vizuálně 
obrazných vyjádření a jejich 
vztahů,uplatňuje osobitý přístup 
k realitě, uvědomuje si možnost 
kompozičních přístupů a postupů 

• vizuálně obrazné 
vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a uspořádání 

• kompoziční 
postupy,vyjádření vztahů 
pohybu a proměn uvnitř a 
mezi objekty 

8.-9. 

užívá vizuálně obrazných 
vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností získaných 
pohybem, hmatem a sluchem 

• uspořádání objektů do 
celků 

• lineární, světlostní a 
barevné vztahy, plasticita, 
zaznamenání časového 
průběhu 

8.-9. 

 

užívá prostředky pro zachycení 
jevů a procesů v proměnách a 
vztazích, k tvorbě užívá různých 
výtvarných technik a nových 
metod současného výtvarného um.  

• grafické techniky, plakáty, 
obaly, propagační 
materiály 

8.-9. Mediální výchova- 
tvorba mediálního 
sdělení 

vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření, porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již 
existujících užívaných vyjádření 

• smyslové účinky 
obrazných vyjádření 

 

8.-9. 

rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, užívá 
prostředky k zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích 

• prostředky pro vyjádření 
emocí, nálad, fantazie, 
představ i zkušenosti 

8.-9. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
kreativita 

interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i 
minulosti, vychází při tom ze 
svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností  

• typy vizuálně obrazných 
vyjádření,skulptura, 
plastika, volná malba, 
animovaný film, komiks, 
dramatická akce 

8.-9. Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech - jsme 
Evropané 

výtvarně se vyjadřuje k lidovým 
tradicím, zvykům a svátkům, 
vysvětluje postoje k nim, využívá 
dekorativních postupů 

• tematické práce, 
dekorativní předměty 

• pravidelné střídání 
lineárních symbolů 

8.-9. Multikulturní 
výchova - 
multkulturalita 

porovnává na konkrétních 
příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření, 
vysvětluje své postoje k nim 

• zaujímání osobního 
postoje, subjektivní 
vnímání reality 

8.-9. Mediální výchova-
vnímání autora 
mediálních sdělení 

vyhledává souvislosti s jinými 
druhy umění 

• módnost a modernost, kýč, 
historie, současnost 
(hudba, literatura) 

8.-9. EGS - Evropa a svět 
nás zajímá 
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5.8 Člověk a zdraví 

5.8.1 Tělesná výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

           Tělesná výchova představuje důležitou formu pohybového učení a je zdrojem pro 

využití pohybu v režimu školy i mimo školu. Umožňuje žákům poznat vlastní pohybové 

možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, respektovat je u sebe i jiných a aktivně 

je využívat nebo cíleně ovlivňovat. 

Předmět tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících prvního stupně 2 hodiny 

týdně. Ve všech ročnících jsou využívány různé metody a činnosti k naplňování očekávaných 

výstupů. 

  

Cíle vzdělávání v předmětu tělesná výchova 

• osvojení nových pohybových dovedností 

• orientace v otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví 

• zvládání hygienických a bezpečnostních zásad 

• prožívání pohybových činností a jejich využívání při překonávání negativních tělesných či 

duševních stavů, zdravotní prevence 

• uvědomování si významu sociálních vztahů a rolí ve sportu, využití v meziosobních 

vztazích 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj – sebepoznání a sebepojetí, 

psychohygiena, kreativita; sociální rozvoj – kooperace a kompetice; morální rozvoj – 

hodnoty, postoje, praktická etika 

Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí  
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Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci se naučí rozumět obecně používaným termínům oblasti tělesné výchovy 

• žáci si osvojí prožívání sportovních aktivit 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci obhájí svůj názor, přistupují k sobě i k ostatním uvážlivě, vnímají a uvědomují si 

různé přístupy různých lidí ke stejné věci 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci umí vyslechnout názor druhých lidí, vhodně reagují 

• žáci umí poskytnout dostatečný prostor k projevům ostatních 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci si vybudují zásady chování 

• žáci se naučí spolupracovat ve sportovních týmech 

• žáci si osvojí přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování 

• žáci se naučí v sobě budovat sebedůvěru 

 

Kompetence občanské 

• žáci se zapojí aktivně do sportovních aktivit 

 

Kompetence pracovní 

• žáci vysvětlí nutnost ochrany zdraví svého i druhých 

• žáci dodržují pravidla ve sportu i mimo něj, pravidla fair play 

• žáci vysvětlí potřebu pohybových aktivit pro člověka 
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Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Tělesná výchova 

Období: 
1. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

spojuje pravidelné každodenní 
činnosti se zdravím 

• znalost základních zdraví 
prospěšných cvičení, vhodné 
prostředí pro pohybovou 
činnost 

    
 

    1. - 3. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
psychohygiena 

zvládá jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce i činnosti ve 
skupině, s ohledem na 
individuální předpoklady, zlepšuje 
pohybové činnosti 

• činnosti ke splnění 
očekávaných výstupů 

• gymnastika - základy 
akrobacie, přeskok, kladinka, 
cvičení na žebřinách  

• atletika-vytrvalostní běh 5 -
10min, rychlý běh 20 - 50m, 
skok daleký, hod míčkem 

      
 
 
    1. - 3. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
sebepoznání a 
sebepojetí 

zvládá jednoduché týmové 
pohybové činnosti a soutěže, 
spolupracuje v týmu 

• pohybové hry s pomůckami i 
bez 

• sportovní hry 

 
     1.- 3. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
kooperace a 
kompetice 

dodržuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových 
činnostech v prostorách školy 

• základní hygiena při tělesné 
výchově a jiných aktivitách 

 
     1.- 3. 

 

reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojení činností  

• znalost signálů a domluvených 
pokynů, povelů při 
pohybových činnostech 

 
     1.- 3. 

 

uplatňuje způsoby držení těla 
v různých cvičebních polohách a 
sportovních činnostech 

• cvičení se sportovním 
náčiním, správné držení těla 

 
     1.- 3. 

 

zvládá cvičení související 
s vlastními fyzickými předpoklady 

• kompenzační, vyrovnávací a 
relaxační cvičení 

 
     1.- 3. 

 

zvládá základy správného tvoření 
dechu, hlasu, držení těla, 
vyjadřuje základní emoce a 
rozpozná je v chování druhých 

• psychosomatické dovednosti, 
práce s dechem, držení těla, 
verbální i neverbální 
komunikace 

 
 
        2. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
poznávání lidí 

rozliší herní a reálné situace, 
přijímá pravidla hry, přirozeně 
jedná 

• herní dovednosti  
     1.- 3. 

 

zkoumá konflikty, které mohou 
nastat při sportovních činnostech    

• náměty v dramatických 
situacích 

 
     2.- 3. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 
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Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Tělesná výchova 

Období: 
2. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

zlepšuje zdatnost, pravidelný 
pohybový režim, kondiční činnosti 

• význam pohybu pro zdraví, 
délka a intenzita pohybu 

 
     4.- 5. 

Osobnostní a 
sociální výchova -  
psychohygiena 

zařazuje korektivní cvičení 
v souvislosti s jednostrannou 
zátěží, svalovým oslabením, 
zařazuje speciální vyrovnávací 
cvičení, optimální počet 
opakování, 
základní techniku speciálního 
cvičení dle pokynů učitele, 
upozorňuje na činnosti související 
s oslabením jednotlivce 

• příprava organismu – 
rozcvičení, uvolnění, uklidnění 
po činnosti 

 
 
 
 
     4.- 5. 

 
 
Environmentální 
výchova - vztah 
člověka k prostředí 

zvládá na základě svých 
individuálních předpokladů 
osvojené pohybové dovednosti, 
varianty pohybových her, 
organizaci nenáročných 
pohybových her pro třídu 

• organizace při tělesné výchově 
• pravidla pohybových činností- 

her, závodů, soutěží 

 
 
     4.- 5. 
 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
kreativita 

uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování ve 
sportovním prostředí, adekvátně 
se chová při úrazu spolužáka 

• hygiena při tělesné výchově 
• hygiena při pohybových 
činnostech, vhodné oblečení 

• bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečná manipulace 
s nářadím, náčiním, první 
pomoc v Tv 

      4.- 5. 

 
 
 

 

zhodnotí kvalitu pohybových 
činností spolužáka, reaguje na 
vlastní pokyny, jedná v duchu fair 
play, dodržuje pravidla her, pozná 
přestupky proti pravidlům,  
respektuje opačné pohlaví 

• zásady jednání a chování fair -  
play, olympijské symboly a 
ideály 

 
 
 
     4.- 5. 

 Osobnostní a 
sociální výchova - 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
kooperace a 
kompetice 

používá osvojené tělocvičné 
názvosloví, cvičí podle popisu, 
nákresu 

• komunikace v tělesné výchově, 
názvosloví, mluvené povely a 
signály 

 
     4.- 5. 

 

umí měřit a porovnat pohybové 
výkony 

• měření a posuzování 
pohybových dovedností, měření 
výkonů, pohybové testy 

 
        5. 

 

orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách 
ve škole, v místě bydliště, v okolí, 
samostatně získává informace 

• zdroje informací o pohybových 
činnostech 

 
     4.- 5. 
 

Mediální výchova - 
kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 
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Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Tělesná výchova 

Období: 
2. 

zvládá pohybové činnosti 
jednotlivce s ohledem na 
individuální předpoklady 

• činnosti ke splnění 
očekávaných výstupů 

• gymnastika - akrobacie - kotoul 
vpřed, vzad, stoj na rukou; 
přeskok přes kozu s odrazem 
z trampolíny, skrčka, roznožka; 
hrazda - shyb stojmo, přešvihy, 
náskok do vzporu; kladinka - 
chůze bez pomoci 

• atletika - běh 60m, vytrvalostní 
běh 1000m, terén do 15ti min, 
nízký a vysoký start, skok do 
dálky z rozběhu, hod míčkem 
z rozběhu 

 
 
 
 
 
 
     4.- 5. 

Osobnostní a 
sociální výchova - 
sebepoznání a 
sebepojetí 
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Tělesná výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Tělesná výchova představuje důležitou formu pohybového učení. Směřuje k poznávání 

vlastních pohybových schopností a účinků pohybových aktivit na tělesnou zdatnost. 

Předpokladem je prožitek z pohybu, komunikace při pohybu a dobře zvládnutá dovednost. 

Pohybové vzdělávání je charakteristické rozpoznáváním a rozvíjením pohybového nadání a 

odhalováním zdravotních oslabení žáků a jejich korekcí. Při naplňování očekávaných výstupů 

jsou využívány různé vyučovací metody a styly. 

Předmět tělesná výchova je vyučován v 6. ročníku druhého stupně s dotací 3 hodiny 

týdně, v dalších ročnících, tj. 7. až 9., s dotací 2 hodiny týdně.  

 

Cíle vzdělávání v předmětu tělesná výchova 

• poznávání zdraví jako důležité hodnoty pro život 

• získávání orientace v názorech na to, co je zdravé, a na to, co není zdravé 

• zvládání hygienických a bezpečnostních zásad 

• prožívání pohybových činností a jejich využívání při překonávání negativních tělesných či 
duševních stavů, zdravotní prevence 

• propojování zdraví a dobrých sociálních vztahů se základními etickými a morálními 

postoji 

• aktivní zapojování do činností podporujících zdraví 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání; sebepoznání a sebepojetí; 

seberegulace a sebeorganizace; psychohygiena; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; 

komunikace; kooperace a kompetice; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, 

postoje, praktická etika 

Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí 
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Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci se naučí poznávat vlastní pohybové schopnosti a jejich individuální rozvoj 

• žáci si osvojí prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou 

• žáci systematicky sledují vývoj vlastní fyzické zdatnosti 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci přemýšlejí o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a o hledání tréninkové 

cesty k jeho odstranění 

• žáci hledají vhodné taktiky v individuálních a kolektivních sportech 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci umí vyslechnout názor druhých lidí, vhodně reagují 

• žáci umí poskytnout dostatečný prostor k diskusi o taktice družstva 

• žáci pořizují záznam a obrazový materiál ze sportovních akcí a prezentují je 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci budují zásady chování, pravidla fair-play 

• žáci se naučí spolupracovat ve sportovních týmech 

• žáci si osvojí přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování 

• žáci se naučí v sobě budovat sebedůvěru 

 

Kompetence občanské 

• žáci se zapojí aktivně do sportovních činností 

• žáci poskytnou první pomoc při úrazech lehčího charakteru 

• žáci se věcně seznámí se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin 
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Kompetence pracovní 

• žáci si jsou vědomi dodržování pravidel ve sportu i v osobním životě 

• žáci vysvětlí nutnost ochrany zdraví svého i druhých 

• žáci si uvědomují rizika při pohybových aktivitách a snaží se je minimalizovat 

• žáci vysvětlí potřebu pohybových aktivit pro člověka 
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Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Tělesná výchova 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

dokáže vnímat význam atletiky jako 
vhodné průpravy pro jiné sporty 

užívá a rozpozná základní startovní 
povely 

užívá základy techniky nové 
atletické disciplíny i další 
náročnější techniky 

užívá průpravná cvičení pro 
jednotlivé atletické činnosti 

při vytrvalosti dovede uplatnit vůli 

získané dovednosti dokáže uplatnit 
jako reprezentant školy 

 
zvládá organizaci jednotlivých 
soutěží, změří a zapíše výkony 
 

 
  ATLETIKA 
    •  pojmy, olympijské disciplíny 
    •  základní pravidla atletických  
        soutěží 
    •  základy techniky disciplín a  
        postupné zlepšování 
    •  průpravná cvičení pro  
        jednotlivé atletické činnosti 
    •  základy evidence výkonů 
    •  atletické činnosti: běh rychlý,  
        běh vytrvalostní do 3 000 m,  
        skok daleký, skok vysoký, hod  
        míčkem, vrh koulí 
 
 

 
 

   6.-9. 

 
 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání; 
sebepoznání a 
sebepojetí; poznávání 
lidí; mezilidské 
vztahy 

používá aktivně osvojené pojmy 

ovládá bezpečně záchranu a 
dopomoc 

provede kotoul vpřed, stoj na rukou, 
přemet stranou, roznožku přes kozu,
výmyk, základní prvky na kladině, 
cvičební prvky na kruzích a na 
trampolínce 

 

dokáže zvládnout obtížný prvek 
s dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický 
potenciál 
zvládá jednoduché taneční kroky, 
ukáže gymnastické prvky a užije je 
při přípravě krátké sestavy, využívá 
hudební doprovod 
dokáže rozvíjet pohybové 
předpoklady a koriguje svalová 
oslabení 

 
  GYMNASTIKA 
    •  pojmy, odvozené cvičební  
        polohy a postoje 
    •  záchrana a dopomoc 
    •  akrobacie - přeskoky, hrazdy,  
        kladina, trampolínka, kruhy,  
        švédská bedna 
    •  šplh 
    •  rytmická a kondiční  
        gymnastika (např. polka) 
    •  různé druhy pohybu  
        s hudebním a rytmickým   
        doprovodem 
    •  technika a estetika pohybu 
    •  zapojení do řízení a  
        samostatného hodnocení  
        kvality 
    •  rychlostně silová cvičení 
    •  protahovací a napínací cvičení 
       (strečink) 

 
 
     6.-9. 

 
 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání; 
psychohygiena; 
komunikace; 
kreativita 
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Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Tělesná výchova 

Období: 
3. 

zdůvodní význam pohybových her 
pro navazování a upevňování 
mezilidských kontaktů 

snaží se o fair-play, má radost ze 
hry, ne z prohry jiného 

rozpozná, která hra je vhodná pro 
určitý věk, počet hráčů a prostředí 

ovládá základní pravidla a uplatňuje 
je ve hře 

uplatňuje zkušenosti z míčových 
her v dalších sportech 

dokáže řídit sportovní utkání svých 
vrstevníků 

provede základní údržbu náčiní a 
úpravu hřišť před utkáním a po něm 

 
  SPORTOVNÍ HRY 
    •  základní pravidla sportovních  
        her 
    •  specifikace bezpečnosti  a  
        hygieny 
    •  úkoly vyplývající z herních  
        funkcí a rolí ve hře 
    •  radost ze hry, prožitek,  
        spolupráce 
    •  rozvoj herních dovedností 
    •  herní role a funkce (brankář,  
        útočník atd.) 
    •  základní principy pro řízení a  
        rozhodování pohybových her 
    •  příprava a organizace utkání 
    •  úprava různých povrchů hřišť 
 
  Sportovní hry: fotbal, basketbal,   
  volejbal, florbal, frisbee, házená 

 
     6.-9.           OSV – mezilidské 

vztahy; poznávání 
lidí; řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti; kreativita; 
kompetice a 
kooperace 

 

používá jeden nebo dva plavecké 
způsoby, startovní skok a obrátku 

předvede první pomoc při záchraně 
tonoucího 

 
  PLAVÁNÍ 
    •  základní plavecké disciplíny 
    •  význam plavání pro regeneraci 
        a pro zdraví 
    •  záchrana tonoucího 
 

 
     6.-9. 

 

zařadí bruslení jako vhodnou 
pohybovou i společenskou činnost 

 
ukáže jednotlivé prvky při jízdě 
 

provede ošetření bruslí 

 
  BRUSLENÍ 
    • osvojení sportu na ledě 
    •  jednoduché prvky při jízdě -  
        jízda vpřed a vzad, obraty,  
        zastavení, směna směru 
    •  ošetření bruslí a bot 
 

 
    6.-9. 

 

zařadí lyžování jako vhodnou 
pohybovou i společenskou činnost 

ukáže jednoduché prvky při jízdě 

provede ošetření lyží 

 
  LYŽOVÁNÍ 
    •  osvojení sportu na horách 
    •  jednoduché prvky při jízdě -  
        pluh, obloučky, zastavení 
    •  ošetření lyží a bot 
    •  způsoby záchrany a přivolání  
        pomoci 

 
       7. 
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Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Tělesná výchova 

Období: 
3. 

uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v neznámém prostředí 

zvládá  pobyt v přírodě a přesun 
s mírnou zátěží v náročnějším 
terénu do 15 km 

 
  TURISTIKA  A POBYT  
  V PŘÍRODĚ 
 
    •  uplatnění získaných poznatků  
        ze ZŠ na školním výletě a 
        akcích pořádaných školou 
 
 
 

 
  
 
    6.-9. 

 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí; hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 

aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti 

 
uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování na sportovištích i v přírodě 

 
  VÝZNAM POHYBU  
  PRO ZDRAVÍ 
     •  hygiena a bezpečnost při  
         pohybových činnostech 
     •  zdravý životní styl 
 
 
 
 
 

 
   
    6.-9. 

 
EV –  hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 
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5.8.2 Výchova ke zdraví 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 Předmět výchova ke zdraví umožňuje žákům porozumět různým životním situacím 

a správně se rozhodovat v otázkách zdraví, partnerských vztahů, rodinného života, rodičovství 

a osobního bezpečí. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit své sociální, psychické a fyzické 

zdraví a být za ně odpovědný. Klade důraz na praktické dovednosti, osvojení komunikačních 

technik, vhodné argumentace, chování a rozhodování ve prospěch zdraví, a to jak v 

modelových situacích, tak v každodenním životě školy, v rodině a v mimoškolních 

činnostech. 

 Předmět je vyučován v 6., 7. a 8. ročníku jednu hodinu týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu výchova ke zdraví 

• upevňování hygienických, stravovacích, pracovních a zdravotně preventivních 

návyků 

• rozvíjení dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu 

ohrožení v každodenních i mimořádných situacích 

• uplatňování zdravého způsobu života 

• pochopení problémů v oblasti rodinného života, vztahů mezi vrstevníky a pravidel 

soužití v komunitě 

• poznávání zásadních životních hodnot 

• vytváření aktivního přístupu žáků k rozvoji a ochraně zdraví 

• pochopení tělesných a psychosociálních změn v období dospívání 

• formování odpovědného chování a rozhodování v otázkách partnerství a 

rodičovství a odpovědného sexuálního chování 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání; sebepoznání a sebepojetí; 

seberegulace a sebeorganizace; psychohygiena; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; 

komunikace; kooperace a kompetice; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, 
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postoje, praktická etika 

Výchova demokratického občana – občanská společnost a škola; občan, občanská 

společnost   

a stát; principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování   

Multikulturní výchova – lidské vztahy; etnický původ; princip sociálního smíru a solidarity 

Environmentální výchova – lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka  

k prostředí 

Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality; fungování a vliv médií ve společnosti; práce v realizačním týmu 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• učitel předkládá žákům dostatek informačních zdrojů s tematikou ochrany a 

podpory zdraví a vede je k jejich využívání v praktickém životě 

• žáci vyhledávají a třídí informace, posoudí je a propojují s dříve osvojenými 

poznatky 

• učitel vede žáky k péči a ochraně vlastního zdraví 

 

Kompetence k řešení problémů 

• učitel předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů 

• žáci analyzují problémy, shromažďují informace k jejich řešení a vyvozují závěry 

pro své chování, jednání a rozhodování 

• učitel vede žáky k porovnávání názorů, ke kritickému posuzování mediálních 

sdělení a k obhajobě vlastních názorů 

 

Kompetence komunikativní 

• učitel vytváří pro žáky příležitosti k aktivnímu naslouchání, vedení dialogu 

a komunikování v týmu 

• žáci srozumitelně, výstižně a kultivovaně komunikují s vrstevníky 

• žáci se učí asertivní komunikaci, osvojují si dovednosti komunikační obrany proti 

agresi a bezohlednosti 
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• žáci rozvíjejí komunikativní dovednosti k formování vztahů potřebných 

k bezproblémovému soužití a spolupráci s ostatními lidmi v prostředí rodiny, 

školy, zájmových činností a širší komunity – empatie, vyjednávání, kompromis 

 

Kompetence sociální a personální  

• žáci spolupracují ve skupině na základě otevřené a respektující se komunikace a 

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu  

• žáci se chovají kultivovaně k osobám opačného pohlaví, pomáhají slabším 

a hendikepovaným  

• učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, vede žáky k ohleduplnému 

chování 

• žáci v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ní požádají 

• žáci upevňují dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty k člověku 

 

Kompetence občanské 

• žáci se aktivně zapojují do činností souvisejících s ochranou a podporou zdraví v 

rodině, ve škole, v obci aj. 

• žáci se odpovědně rozhodují a pohotově jednají v situacích úrazu, náhlého 

ohrožení zdraví apod. 

• žáci uplatňují odpovědné chování v krizových a rizikových situacích 

 

Kompetence pracovní 

• žáci uplatňují osvojené postupy ochrany  a podpory zdraví při praktických 

činnostech ve škole i mimo ni (sportovní soutěže, práce s počítačem, lyžařské 

kurzy apod.) 
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Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Výchova ke zdraví 

Období: 
 3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

respektuje přijatá pravidla soužití 
mezi vrstevníky a partnery; 
pozitivní komunikací a kooperací 
přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším 
společenství (v rodině, komunitě) 
 

vysvětlí role členů komunity 
(rodiny, třídy, spolku) a uvede 
příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu 
(vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšného 
zdraví 

• Vztahy mezi lidmi 
(vztahy ve dvojici; vztahy a 
pravidla soužití v prostředí 
komunity) 

• Osobnostní a sociální 
rozvoj 

( sebepoznání a sebepojetí; 
seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování; psychohygiena; 
mezilidské vztahy, komunikace a 
kooperace; morální rozvoj) 

    6.-8. 

vysvětlí na příkladech přímé 
souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou zdraví 

posoudí různé způsoby chováni 
lidí z hlediska odpovědnosti za 
vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní 
odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví 

usiluje v rámci svých možností a 
zkušeností o aktivní podporu 
zdraví 

vyjádří vlastní názor 
k problematice zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i 
v nejbližším okolí 

• Osobnostní a sociální 
rozvoj 

( sebepoznání a sebepojetí;            
seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování; psychohygiena; 
mezilidské vztahy, komunikace a 
kooperace; morální rozvoj) 

• Zdravý způsob života a 
péče o zdraví 

( výživa a zdraví; tělesná a duševní 
hygiena; režim dne; ochrana před 
přenosnými i nepřenosnými 
chorobami, chronickým 
onemocněním a úrazy) 

• Rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence 

( stres a jeho vztah ke zdraví; 
civilizační choroby; auto-
destruktivní závislosti, skryté 
formy a stupně individuálního 
násilí a zneužívání, sexuální 
kriminalita; bezpečné chování; 
dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví; manipulativní 
reklama a informace; ochrana 
člověka za mimořádných událostí) 

• Hodnota a podpora zdraví 
( celostní pojetí člověka ve zdraví 
a nemoci; podpora zdraví a její 
formy; podpora zdraví 
v komunitě) 
 
 

    6.- 8. 
    

 
 
 
 
 
Osobnostní a 
sociální výchova 
Osobnostní rozvoj: 
rozvoj schopností 
poznání; 
sebepoznání a 
sebepojetí; 
seberegulace a 
sebeorganizace; 
psychohygiena; 
kreativita 
Sociální rozvoj: 
poznání lidí; 
mezilidské vztahy; 
komunikace; 
kooperace a 
kompetice 
Morální rozvoj: 
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
Výchova 
demokratického 
občana 
občanská společnost 
a škola; občan, 
občanská společnost 
a stát; principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 
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Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Výchova ke zdraví 

Období: 
 3. 

dává do souvislostí složení stravy 
a způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

• Zdravý způsob života a 
péče o zdraví 

( výživa a zdraví; tělesná a duševní 
hygiena; režim dne; ochrana před 
přenosnými i nepřenosnými 
chorobami, chronickým 
onemocněním a úrazy) 
 

    
 6.- 8. 

 
uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se zdravotním 
problémem a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 
 

 
• Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence 
( stres a jeho vztah ke zdraví; 
civilizační choroby; auto-
destruktivní závislosti, skryté 
formy a stupně individuálního 
násilí a zneužívání, sexuální 
kriminalita; bezpečné chování; 
dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví; manipulativní 
reklama a informace; ochrana 
člověka za mimořádných událostí) 
 

    6.-8. 
 
 
 
 

 
projevuje odpovědný vztah k sobě 
samému, k vlastnímu dospívání a 
pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na 
programech podpory zdraví a 
v rámci školy a obce 
 

 
• Změny v životě člověka a 

jejich reflexe 
( dětství, puberta, dospívání; 
sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví ) 

    6.- 8. 

 
samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační techniky 
a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Změny v životě člověka a 

jejich reflexe 
( dětství, puberta, dospívání; 
sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví ) 
 

• Osobnostní a sociální 
rozvoj 

( sebepoznání a sebepojetí;            
seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování; psychohygiena; 
mezilidské vztahy, komunikace a 
kooperace; morální rozvoj) 
 

    6.- 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multikulturní 
výchova 
lidské vztahy; 
etnický původ; 
princip sociálního 
smíru a solidarity 
 
 
 
 
Environmentální 
výchova  
lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí; vztah 
člověka k prostředí 
 
 
 
 
Mediální výchova 
kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení; interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality; 
fungování a vliv 
médií ve 
společnosti; práce 
v realizačním týmu 
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Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Výchova ke zdraví 

Období: 
 3. 

 
optimálně reaguje na fyziologické 
změny v období dospívání a 
kultivovaně se chová k opačnému 
pohlaví 
 

    6.- 8. 

 
v souvislostech se zdravím, etikou, 
morálkou a životními cíli mladých 
lidí přijímá odpovědnost za 
bezpečné sexuální chování 
 

 
• Změny v životě člověka a 

jejich reflexe 
( dětství, puberta, dospívání; 
sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví ) 
 

     

 
dává do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a 
životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i 
mimo ni; v případě potřeby 
vyhledává odbornou pomoc sobě 
nebo druhým 

vyhodnotí na základě svých 
znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt; uplatňuje osvojené 
dovednosti komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi 

 
projevuje odpovědné chování 
v situacích ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech; 
v případě potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc 

 
• Osobnostní a sociální 

rozvoj 
( sebepoznání a sebepojetí;            
seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování; psychohygiena; 
mezilidské vztahy, komunikace a 
kooperace; morální rozvoj) 

• Rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence 

( stres a jeho vztah ke zdraví; 
civilizační choroby; auto-
destruktivní závislosti, skryté 
formy a stupně individuálního 
násilí a zneužívání, sexuální 
kriminalita; bezpečné chování; 
dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví; manipulativní 
reklama a informace; ochrana 
člověka za mimořádných událostí) 
 

    6.- 8 
 

. 
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5.9 Člověk a svět práce 

5.9.1 Pracovní činnosti 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Tento předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Je určen pro 

všechny žáky a vzhledem k tématickým okruhům (Práce s drobným materiálem, Konstrukční 

činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů) a materiálním zabezpečením naší školy je 

možné jej realizovat v plném rozsahu. Vyučovací předmět Pracovní činnosti vede žáky 

k získávání dovedností v oblastech různých lidských činností.    

Předmět Pracovní činnosti je určen pro všechny ročníky 1. stupně v rozsahu jedné 

vyučovací hodiny týdně. 

 

Cíle vzdělávání v předmětu pracovní činnosti 

• zaměření se na praktické dovednosti 

• osvojení si základních pracovních dovedností při práci s různými materiály 

• používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek i v běžném životě 

• vedení žáků k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci 

• vedení žáků ke kladnému vztahu k práci, k odpovědnosti za kvalitu svých pracovních 

výsledků 

• vedení žáků k houževnatosti a výdrži při plnění zadaných úkolů 

• objektivní poznávání okolního světa 

• chápání pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci 

• orientace v různých oborech lidské činnosti 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání; řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti; mezilidské vztahy; kreativita; hodnoty, postoje, praktická etika; 

komunikace 

Environmentální výchova – ekosystémy; základní podmínky života 
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Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci mají pozitivní vztah k učení, k poznávání smyslu a cíle učení 

• žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 

posuzuje a vyvozuje z nich závěry 

• žáci kriticky zhodnotí výsledky svého učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problémů a naplánují způsoby jejich 

řešení 

• žáci využívají získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 

• žák si uvědomuje zodpovědnost za svoji práci a výsledky svých činů zhodnotí 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci komunikují o problémech s využitím správné terminologie 

• žáci využívají mnoho zdrojů informací k získání nových poznatků 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci spolupracují ve skupinách, podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu 

• žáci se podílejí na utváření příjemného pracovního prostředí 

• v případě potřeby žáci poskytnou pomoc nebo o ni slušně požádají 

• žák chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

• žák oceňuje zkušenosti a výsledky práce druhých lidí 

• žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém 

 

Kompetence občanské 

• žáci respektují přesvědčení ostatních 

• žáci respektují, chrání a oceňují naše tradice, kulturní a historické dědictví 

• žáci se pozitivně staví ke smyslu pro tvořivost a aktivně se do ní zapojují 
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• žáci respektují požadavky na kvalitní životní prostředí a chápou základní ekologické 

souvislosti 

 

Kompetence pracovní 

• žáci používají bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

• žák se adaptuje na změněné nebo nové pracovní podmínky 

• žáci dokáží využívat znalostí a zkušeností získaných v pracovních činnostech 

k vlastnímu rozvoji 

• žáci pracují podle návodu, stanoveného postupu, i dle vlastního, s dodržováním 

bezpečnostních a hygienických pravidel 
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Oblast: 
Člověk a svět práce 

Předmět: 
Pracovní činnosti 

Období: 
1. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních a 
netradičních materiálů 

• práce s drobným 
materiálem 

• vlastnosti materiálu 
(přírodniny, modelovací 
hmota, papír, textil, drát) 

  1. – 3. 

 

pracuje podle slovního návodu a 
podle předlohy 

• práce s drobným 
materiálem 

• jednoduché pracovní 
postupy a operace, 
organizace práce 

2.  

 

zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

• konstrukční činnosti 
• stavebnice (plošné, 

prostorové) 
1.  

 

provádí pozorování přírody, 
zaznamenává průběh pozorování a 
vyhodnotí jeho výsledky 

• pěstitelské práce 
• základní podmínky pro 

pěstování rostlin, půda a 
její zpracování, osivo 

• výživa rostlin 

3.  

Environmentální 
výchova – základní 
podmínky života 

pečuje o nenáročné rostliny • pěstitelské práce 
• pěstování rostlin ze semen 

v místnosti 
2.  

Environmentální 
výchova – 
ekosystémy  

připraví tabuli pro jednoduché 
stolování 

• příprava pokrmů 
• jednoduchá úprava stolu 2.  

Osobnostní a 
sociální výchova – 
hodnoty, postoje 
praktická etika 

chová se vhodně při stolování • příprava pokrmů 
• pravidla správného 

stolování 1. – 3. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
komunikace; 
hodnoty, postoje 
praktická etika 
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Oblast: 
Člověk a svět práce 

Předmět: 
Pracovní činnosti 

Období: 
2. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě 
své představivosti různé výrobky 
z daného materiálů 

• práce s drobným 
materiálem 

• vlastnosti materiálu 
(přírodniny, papír a 
karton, textil, drát, fólie, 
aj.) 

4. – 5.  

 

využívá při tvořivých činnostech 
s různým materiálem prvky 
lidových tradic 

• práce s drobným 
materiálem 

• lidové zvyky, tradice, 
řemesla 5.  

Osobnostní a 
sociální výchova – 
rozvoj schopností 
poznávání; řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

volí vhodné pracovní pomůcky, 
nástroje a náčiní vzhledem 
k použitému materiálu 

• práce s drobným 
materiálem 

• pracovní pomůcky a 
nástroje (funkce a využití) 

4.  

 

udržuje pořádek na pracovním 
místě a dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc při úrazu 

• práce s drobným 
materiálem 4. – 5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 

provádí při práce se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

• konstrukční činnosti 
• stavebnice (konstrukční, 

sestavování modelů) 
5.  

 

pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 

• konstrukční činnosti 
• práce s návodem, 

předlohou, jednoduchým 
náčrtem 

4.  

 

dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc při úrazu 

• konstrukční činnosti 

4. – 5.  

Osobnostní a 
sociální výchova – 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 

provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti, samostatně vede 
pěstitelské pokusy a pozorování 

• pěstitelské práce 
• pěstování rostlin na 

zahradě, v místnosti 
(okrasné rostliny, léčivky, 
koření, zelenina, aj.) 

• rostliny jedovaté, rostliny 
jako drogy, alergie 

4. – 5.  

Environmentální 
výchova – 
ekosystémy  

ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny 

• pěstitelské práce 
• pěstování pokojových 

rostlin 
4. 

Environmentální 
výchova – základní 
podmínky života 

volí podle druhu pěstitelských 
činností správné pomůcky, 

• pěstitelské práce 4.  Environmentální 
výchova – základní 
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Oblast: 
Člověk a svět práce 

Předmět: 
Pracovní činnosti 

Období: 
2. 

nástroje a náčiní podmínky života 

dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc při úrazu 

• pěstitelské práce 

4. – 5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 

orientuje se v základním vybavení 
kuchyně 

• příprava pokrmu 
• základní vybavení 

kuchyně 
• technika v kuchyni – 

historie a význam 
4.  

Osobnostní a 
sociální výchova – 
rozvoj schopností 
poznávání; řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

připraví samostatně jednoduchý 
pokrm 

• příprava pokrmu 
• výběr, nákup a skladování 

potravin 5.  

Osobnostní a 
sociální výchova – 
mezilidské vztahy; 
kreativita 
 

dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského chování 

• příprava pokrmu 
• pravidla správného 

stolování 
4. – 5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 

udržuje přádek a čistotu 
pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při 
úrazu 

• příprava pokrmu 

4. – 5. 

Osobnostní a 
sociální výchova – 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 
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Pracovní činnosti 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět pracovní činnosti patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Postihuje 

široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních 

uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a 

profesní orientace žáků.  Předmět se zaměřuje na praktické dovednosti a návyky a doplňuje 

celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v životě. 

Koncepce vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do 

přímého kontaktu s lidskou činností a technikou. V závislosti na věku žáka se postupně 

buduje systém, který mu poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá mu při 

jeho odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.  

Předmět se bude vyučovat v každém ročníku 1 hodinu týdně. Pro výuku na druhém 

stupni bylo vybráno 5 tematických okruhů. Všechny okruhy jsou určeny všem žákům 

/chlapcům i dívkám bez rozdílu/. Jejich realizace však bude záviset na materiálně technických 

podmínkách školy, na výběru volitelných předmětů a na počtu a složení žáků ve třídě, 

případně v daném ročníku.  

 

Cíle vzdělávání v předmětu pracovní činnosti 

• vytváření pozitivního vztahu k práci a odpovědnosti  za kvalitu svých i společných 

výsledků práce 

• osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí 

• organizování  a plánování práce,  používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 

• rozvíjení vytrvalosti  a soustavnosti  při plnění zadaných úkolů, uplatňování tvořivosti 

a vlastních nápadů při pracovní činnosti  

• aplikování techniky jako významné součásti  lidské kultury a její spojení s pracovní 

činností člověka 

• vytváření  postoje  k hodnotám ve vztahu k práci člověka, k technice a k životnímu 

prostředí 
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• chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k 

rozvíjení podnikatelského myšlení 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova -  psychohygiena; seberegulace a  sebeorganizace;   řešení 

problémů a rozhodovací dovednosti; rozvoj schopností poznávání;  kooperace a kompetice; 

sebepoznání a sebepojetí; hodnoty, postoje, praktická etika; kreativita; komunikace  

Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá 

Multikulturní výchova - kulturní diference; multikulturalita 

Environmentální výchova - vztah člověka k prostředí;  lidské aktivity a problémy životního 

prostředí   

Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality;  fungování a vliv médií 

ve společnosti;  kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí  žáků 

Kompetence k učení  

• žáci poznávají smysl a cíl učení 

• žáci získávají pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadaných úkolů 

• žáci umějí posoudit vlastní pokrok 

• žáci zhodnotí výsledky své práce 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci promýšlejí pracovní postupy 

• žáci chápou problémy, které nemají pouze jedno řešení 

• žáci své poznatky aplikují v praxi 

• žáci rozvíjejí tvořivost, která vede k uplatnění vlastních nápadů 
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Kompetence komunikativní 

• žáci při komunikaci používají správnou terminologii 

• žáci využívají informační zdroje k získání nových poznatků 

• žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti daného tematického okruhu 

• žáci umějí vysvětlit pojmy související s volbou povolání 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci dokáží spolupracovat ve dvojici a v malé skupině 

• žáci si  přiřazují různé role v pracovní skupině a prožívají je 

• žáci si uvědomují potřebu ohleduplnosti na pracovišti 

• žáci mezi sebou spolupracují a vzájemně si pomáhají 

• žáci přispívají k diskusi a respektují názory druhých 

 

Kompetence občanské 

• žáci respektují pravidla při práci 

• žáci si vytvářejí pozitivní vztah k práci a jsou zodpovědni za kvalitu své práce 

• žáci zažívají úspěch 

• žáci dokáží přivolat pomoc při zranění 

• žáci dodržují pravidla slušného chování 

• žáci uvažují v ekologických souvislostech 

 

Kompetence pracovní 

• žáci uvědoměle a bezpečně používají nástroje a materiály 

• žáci dokáží minimalizovat rizika různých postupů 

• žáci dodržují technologické postupy 

• žáci dokáží využít své znalosti v praxi 

• žáci dbají na ochranu životního prostředí 

• žáci používají ochranné pracovní prostředky a dodržují zásady hygieny 
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Oblast: 
Člověk a svět práce 

Předmět: 
Pracovní činnosti 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

 Tematický okruh: Pěstitelské 
práce, chovatelství 

6.-9.  

dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu způsobeného 
zvířaty 

• bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci,   první 
pomoc při úrazu, zásady 
hygieny, vhodné oblečení 

6.-9. OSV -  seberegulace 
a sebeorganizace  

používá vhodné pracovní pomůcky 
a provádí jejich údržbu 

• správné zacházení 
s používaným nářadím, 
jeho údržba 

6.-9. OSV -  seberegulace 
a sebeorganizace 

volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

• základní podmínky pro 
pěstování – půda a její 
zpracování, výživa rostlin, 
ochrana rostlin a půdy 

6.-9. OSV -  řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  
EV -  vztah člověka 
k prostředí 

vysvětlí význam pěstování 
zeleniny, ovocných rostlin a 
polních plodin, dovede je rozlišit 

• zelenina – osivo, sadba, 
výpěstky, podmínky a 
zásady pěstování, druhy 
ovocných rostlin, způsob 
pěstování, uskladnění a 
zpracování, druhy polních 
plodin a jejich využití 

6.-9. EV -  lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 
MDV -  interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality  
EGS -  Evropa a svět 
nás zajímá 

pěstuje a využívá květiny pro 
výzdobu, dokáže aplikovat 
základy ošetřování pokojových 
rostlin  

• okrasné rostliny, zásady 
ošetřování pokojových 
květin, pěstování 
vybraných okrasných 
květin, květina v exteriéru 
a interiéru, řez, 
jednoduchá vazba, úprava 
květin, aranžování 

6.-9. EV -  vztah člověka 
k prostředí 

uvědomuje si význam pěstování 
léčivých rostlin pro člověka a 
možnost jejich zneužití, dokáže 
vysvětlit ekologické požadavky na 
výživu a ochranu rostlin 

• léčivé rostliny, koření – 
pěstování vybrané 
rostliny, rostliny a zdraví 
člověka, léčivé účinky 
rostlin, rostliny jedovaté, 
rostliny jako drogy a jejich 
zneužívání , alergie,  

6.-9. EV -  lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 
OSV -  hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 
MKV -  kulturní 
diference 

prokáže základní znalost chovu 
drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

• chov zvířat v domácnosti, 
podmínky chovu, hygiena 
a bezpečnosti chovu, 
kontakt se známými a 
neznámými zvířaty 

6.-9. EGS -  jsme 
Evropané 
OSV -  hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 
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Oblast: 
Člověk a svět práce 

Předmět: 
Pracovní činnosti 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

 Tematický okruh: Práce 
s technickými materiály 

6.-9.     

dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci i 
zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím 

• organizace a bezpečnost 
práce, seznámení s řádem 
učebny 

6.-9. OSV -   
psychohygiena 

zná zásady poskytnutí první  
pomoci 

• první pomoc při úrazech 6.-9. OSV -  seberegulace 
a sebeorganizace 

provádí jednoduché práce 
s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň  

• vlastnosti materiálů, 
základní postupy 
opracování daných 
materiálů 

6.-9. OSV -  koopereace a 
kompetice 

organizuje a plánuje svoji pracovní 
činnost 

• organizace práce, časové 
rozvržení a následnost 
pracovního postupu 

6.-9.  OSV -  seberegulace 
a sebeorganizace 

řeší jednoduché technické úkoly 
s vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí 

• pracovní pomůcky, nářadí 
a nástroje pro ruční 
opracování 

6.-9. EV -  vztah člověka 
k  prostředí 

dokáže použít technickou 
dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

• technické výkresy, náčrty, 
informace, dokumentace 

6.-9. OSV -  řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

je schopen sestavit podle návodu 
nebo náčrtu daný model  

• sestavování jednoduchých 
modelů podle návodu 

6.-9.  

provádí montáž a demontáž 
jednoduchých předmětů, zvládne 
údržbu jednoduchých zařízení 

• úloha techniky v životě 
člověka, zneužití techniky 

6.-9. EV - lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 
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Oblast: 
Člověk a svět práce 

Předmět: 
Pracovní činnosti 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

 Tematický okruh: Příprava 
pokrmů 

6.-9.  

dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce , poskytne první 
pomoc při úrazech v kuchyni  

• bezpečnost a hygiena, 
udržování čistoty a 
pořádku, poskytnutí první 
pomoci,  základní úklid 
kuchyně 

6.-9. OSV -  sebepoznání 
a sebepojetí; 
seberegulace a 
sebeorganizace  

používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně obsluhuje 
základní spotřebiče 

• kuchyně – základní 
vybavení, kuchyňský 
inventář a jeho použití, 
obsluha spotřebičů 

6.-9. OSV -  kooperace a 
kompetice 
EV  -  vztah člověka 
k prostředí 

připraví jednoduché pokrmy 
v souladu se zásadami zdravé 
výživy, umí využít profesní 
informace 

• potraviny – výběr, nákup, 
skladování, zásady 
správné životosprávy, 
sestavení jídelníčku, 
recepty, návody, 
kuchařské knihy, úprava 
pokrmů za studena, 
základní způsoby tepelné 
úpravy, základní postupy 
při přípravě pokrmů a 
nápojů 

6.-9. MDV -  fungování a 
vliv médií ve 
společnosti;  kritické 
čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
OSV -  kreativita 

má znalosti o základních 
potravinách, organizuje a plánuje 
pracovní činnost, má představu o 
hygienických pravidlech 

• vhodná sestava jídel, 
rozlišování potravin, 
skupiny potravin a jejich 
výživová hodnota 

6.-9. EGS  -   Evropa a 
svět nás zajímá  
MDV -  interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 
 

dodržuje základní principy 
stolování, společenského chování 
a obsluhy u stolu ve společnosti, 
dokáže uplatnit princip 
slavnostního stolování v rodině 

• úprava stolu a stolování, 
jednoduché prostírání, 
obsluha a chování u stolu, 
slavnostní stolování 
v rodině , zdobné prvky a 
květiny na stole, 
dodržování tradic 

6.-9. MKV -  kulturní 
diference;  
multikulturalita 
OSV -  sebepoznání  
a sebepojetí;  
kreativita 
VDO -  občan, 
občanská společnost 
a stát 
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Oblast: 
Člověk a svět práce  

Předmět: 
Pracovní činnosti  

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

 Tematický okruh: Svět práce 8.-9.  

orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných oblastí 

• možnosti vzdělávání, 
náplň učebních a 
studijních oborů, 
informace a poradenské 
služby,požadavky 
kvalifikační, zdravotní a 
osobní, pracovní 
příležitosti v regionu 

8.-9. OSV -  řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti;  
hodnoty, postoje, 
praktická etika 

posoudí své možnosti v oblasti 
profesní orientace, využije 
profesní informace pro výběr 
povolání a dalšího vzdělávání 

• zaměstnání a způsoby 
hledání, informační 
základna pro volbu 
povolání, interaktivní 
techniky zaměřené k volbě 
povolání,sebepoznávání, 
charakteristické znaky 
osobnosti, sebehodnocení, 
informace o trhu práce, 
úřady práce, sociální 
zajištění, práva a 
povinnosti, přijímací 
řízení, přihlášky na střední 
školy střední odborná 
učiliště, zvážení možné 
alternativy při neúspěchu 

8.-9. OSV -  sebepoznání 
a sebepojetí;  
seberegulace a 
sebeorganizace;  
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti;  rozvoj 
schopností 
poznávání 

 prokáže v modelových situacích 
schopnost prezentace své osoby 
při vstupu na trh práce 

• průběh pohovoru u 
zaměstnavatele, psaní 
životopisu, vyplňování 
dotazníku, modelové 
situace, problémy 
nezaměstnanosti  

8.-9. VDO -  občan, 
občanská společnost 
a stát 
OSV -  
psychohygiena;  
sebepoznání a 
sebepojetí 
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Oblast: 
Člověk a svět práce 

Předmět: 
Pracovní činnosti 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

 Tematický okruh: Provoz a údržba 
domácnosti 

6.-9.  

provádí jednoduché operace 
platebního styku a domácího 
účetnictví 

• rozpočet, příjmy, výdaje, 
platby, účty, úspory, 
bezhotovostní a hotovostní 
operace, peněžní ústavy 

6.-9. OSV -  rozvoj 
schopností 
poznávání;  
komunikace 
MDV - fungování a 
vliv médií ve 
společnosti 

dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy, 
poskytne první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu elektrickým proudem 

• bezpečnostní pravidla pro 
práci s elektr. spotřebiči, 
první pomoc při úrazech 
elektr. proudem  

6.-9. EV -  lidské aktivity 
a problémy  
životního prostředí 

ovládá jednoduché pracovní 
postupy při základních činnostech 
v domácnosti a orientuje se 
v návodech k obsluze běžných 
domácích spotřebičů 

• údržba a úklid domácnosti, 
návody k obsluze, postupy 
, prostředky, vhodné 
zařízení a vybavení bytu, 
čisticí prostředky  

6.-9. OSV -  seberegulace 
a sebeorganizace;  
kreativita 

správně zachází s pomůckami, 
nástroji, nářadím a zařízením 
včetně údržby, provádí drobnou 
domácí údržbu  

• elektrické a plynové 
spotřebiče, elektrická 
instalace, ekonomika 
provozu, drobné opravy 
prádla – různé druhy 
stehů, péče o šatstvo – 
ukládání, praní, žehlení 

6.-9. OSV -  
psychohygiena;  
kreativita 

ovládá základy ručních prací, 
orientuje se v návodech a 
předlohách   

• šití ruční i strojové, 
základy  vyšívání, 
háčkování, pletení, drhání, 
batikování apod. 

6.-9. OSV -  seberegulace 
a sebeorganizace;  
kreativita;  
kooperace a 
kompetice 
MKV -  kulturní 
diference 
 

má základní znalosti o vzniku a 
vývoji oděvu, je seznámen 
s kulturou odívání, dokáže 
rozeznat jednotlivé druhy textilií a 
jejich užití 

• vznik a vývoj oděvu, 
funkce oděvu, móda a 
vkus, zdravotní význam 
oděvu, účelnost oděvu, 
volba materiálu, střihu a 
barev, současná móda, 
druhy textilních oděvních 
materiálů 

6.-9. EV -  vztah člověka 
k prostředí  
MDV -  fungování a 
vliv médií ve 
společnosti;  kritické 
čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
EGS -  Evropa a svět 
nás zajímá 
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5.10 Další cizí jazyk - volitelný předmět 

5.10.1 Anglický jazyk 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v dalším cizím jazyce  - anglickém jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 

/podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky/. Cílem výuky je získávání 

zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu.Žáci si osvojují základní 

jazykové znalosti a dovednosti. Získávají schopnost číst s porozuměním. Snaží se porozumět 

ústnímu, ale i písemnému sdělení na úrovni osvojených znalostí . Předmět anglický jazyk 

naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání.  

Anglický jazyk jako další cizí jazyk je realizován v 7., 8.  a  9.  ročníku 

s dvouhodinovou  týdenní dotací jako jeden z volitelných předmětů.  

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Žák je schopen: 

●  pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky               

●  řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

●  propojovat probraná témata a jazykové jevy 

 

Kompetence komunikativní 

Žák je  schopen : 

●   zformulovat jednoduché myšlenky anglicky 

●   rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák je schopen : 

●   dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování 

 208



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Školní vzdělávací program 

●   respektovat  názory  ostatních 

 

Kompetence občanské 

Žák je schopen : 

●    získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a propojovat je s našimi 

 

Kompetence pracovní 

Žák je schopen : 

●   samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 

●   využívat anglického jazyka k získávání informací z různých zemí 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák je schopen : 

●    rozpoznat a pochopit problém 

●   obhájit si svůj názor 
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Oblast: 
Další cizí jazyk – volitelný 

předmět 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Období: 
 3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

vyslovuje a čte nahlas plynule       
a foneticky správně jednoduché 
texty složené ze známé slovní 
zásoby 

● pravidla výslovnosti         
a pravopisu 

7.-9. Osobnostní a 
sociální výchova -  
sociální rozvoj - 
komunikace 

rozumí známým každodenním 
výrazům,  zcela základním frázím 
a jednoduchým větám 

● pozdravy 
● oslovení 
● představování 
● poděkování 
● škola 
● mn.č. podst. jm.,  sloveso  

být 

7.-9.  

sdělí základní údaje o své rodině   
a domácích mazlíčcích,  o svém 
domově 
dokáže popsat místo,  ve kterém 
žije 

● moje rodina a domácí 
mazlíčci,  oslava 
narozenin,  návštěva 
České  republiky 

● přivlastňovací pád, 
sloveso have got, 
rozkazovací způsob, 
sloveso can,  vazba there 
is,  there are 
 

7.-9. Multikulturní 
výchova -  etnický 
původ 

rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu,  v textu 
vyhledává potřebnou informaci     
a odpověď na otázku 

● cesta do školy, 
nakupování,  výlet do zoo 

● přítomný čas průběhový, 
přítomný čas prostý, 
příslovce označující 
opakovanost děje, 
srovnávání dějů 

7.-9.  

reprodukuje ústně i písemně obsah 
přiměřeně obtížného textu, 
promluvy ,  konverzace 

● můj víkend, moje město -  
vesnice,  cestování  -  
trávení volného času 

● minulý čas prostý, 
způsobové sloveso must 

7. -9. Environmentální 
výchova  - lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 

zapojí se do jednoduché,  pečlivě 
vyslovované konverzace dalších 
osob prostřednictvím běžných 
výrazů,  poskytne požadované 
informace 

● jídlo, pití 
● bezpečnost na silnici 
● sloveso to have to, 

počitatelná a nepočitatelná 
podstatná jména, 
vyjádření množství, 
stupňování přídavných 
jmen 

 
 

7.-9.  

používá abecední slovník učebnice 
a dvojjazyčný slovník 

 
● první pomoc, oblíbené 

7.-9. Výchova k myšlení v 
evropských a 
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Oblast: 
Další cizí jazyk – volitelný 

předmět 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Období: 
 3. 

poskytne požadované informace činnosti,  sport,  životní 
prostředí, život                 
v budoucnosti , reálie 
Velké Británie 

● budoucí čas vyjádřený 
pomocí going to, 
předpřítomný čas, budoucí 
čas vyjádřený pomocí 
will,  minulý čas 
průběhový,  srovnávání 
minulého času prostého a 
předpřítomného 

globálních 
souvislostech -  
Evropa a svět nás 
zajímá 
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5.10.2  Německý jazyk 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 Výuka dalšího cizího jazyka umožňuje rozvíjet individuální zájmy především 

jazykově orientovaných žáků a rozšiřovat jejich jazykové vzdělání. Žáci si osvojují vedle 

hlubších znalostí jednoho cizího jazyka základy komunikace v dalším cizím jazyce a to 

v běžných každodenních situacích a tématických okruzích blízkých zájmům a věku žáků. 

Německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován  v 7., 8. a 9. ročníku dvě hodiny 

týdně jako jeden z volitelných předmětů. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• žáci využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

• žáci poznávají smysl a cíl učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci nacházejí shodné, podobné a odlišné znaky studovaných cizích jazyků 

• žáci promýšlí a plánují řešení problémů na základě vlastních zkušeností 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci mají dostatek příležitostí k vyjádření svých myšlenek, k naslouchání a k 

zapojení se do diskuze v německém jazyce 

• žáci využívají získané dovednosti v německém jazyce pro komunikaci s ostatním 

světem 

 

Kompetence sociální a personální 

• žáci se učí spolupracovat s druhými 

• žáci jednají ohleduplně, dokáží si pomoci 

• žáci jsou schopni sebekontroly 
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Kompetence občanské 

• žáci se seznamují se stylem života v německy mluvících zemích 

• učitel vede žáky k toleranci k jiným národům 

 

Kompetence pracovní 

• žáci jsou vedeni ke správnému používání studijních materiálů a jazykových 

příruček 

• žáci se učí pracovat samostatně, systematicky a cílevědomě 
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Oblast: 
Další cizí jazyk – volitelný 

předmět 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

rozumí jednoduchým pokynům     
a adekvátně na ně reaguje 

vyslovuje foneticky správně 
jednoduché fráze 

poskytne požadované informace 

umí pozdravit a poděkovat, sdělit 
své telefonní číslo 

správně hláskuje německá dívčí, 
chlapecká a zvířecí jména 

      Erste Schritte 
• Das ABC 
• Grüsse 
• Zungenbrecher 
• Wochentage 
• Zahlen 
• Farben 
• Namen 
• Internacionalizmy 

7. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
OSV – rozvoj 
schopností 
poznávání; 
seberegulace            
a sebeorganizace 
 
MKV –  
multikulturalita 

sdělí ústně i písemně základní 
údaje o své osobě 

vyplní základní údaje                  
do formuláře 

zapojí se do jednoduché 
konverzace 

získává a poskytne požadované 
informace 

umí poděkovat, poprosit                 
o opakování sdělení 

napíše jednoduchou odpověď na 
W – otázky a na otázky zjišťovací 

umí tykat a vykat 

používá 1., 2., 3. osobu čísla 
jednotného a 3. osobu čísla 
množného pravidelných sloves     
a slovesa sein a mögen 

napíše jednoduchá sdělení za 
správného použití slovosledu 

      Ich heisse, ich wohne in … 
• Zusammen 
• Formular 
• Neu in der Schule 
• Länder und Leute 
• Wer ist das? Wer wohnt 

wo? 
• Wir lesen Comics 
• Familiensuche 
• Projekt „ICH“ 

7. 

MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
 
OSV – sebepoznání 
a sebepojetí 

vyslovuje a čte nahlas plynule a 
foneticky správně jednoduché 
texty složené ze známé slovní 
zásoby 

sdělí ústně i písemně základní 
údaje o své rodině 

      Meine Familie 
• Bei uns zu Hause 
• Familienfotos 
• Gegenteile 
• Corinne erzählt 
• Das ist Familie Nowak 
• Bildergeschichte

7. 

OSV – sebepoznání 
a sebepojetí; 
mezilidské vztahy 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Další cizí jazyk – volitelný 

předmět 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

používá správně přídavné jméno  
v přísudku, přivlastňovací zájmena 
mein – meine, dein – deine  

reprodukuje obsah obrázkového 
příběhu 

rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci        
a odpověď na otázku 

sdělí ústně i písemně základní 
údaje o svém kamarádovi a svých 
zájmech 

napíše odpovědi na sdělení za 
správného použití předložky um   
v časových údajích 

chápe nepřímý pořádek slov         
v oznamovací větě 

      Freunde 
• Zum Training 
• Personen beschreiben 
• Was spielst du am 

liebsten? 
• Rate mal! Wer ist das? 
• Projekt „Mein Freund“ 

7. 

OSV – řešení 
problémů                 
a rozhodovací 
dovednosti; 
poznávání lidí; 
mezilidské vztahy 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 

používá abecední slovník učebnice 
a dvojjazyčný slovník 

zapojí se do jednoduché 
konverzace, poskytne požadované 
informace 

chápe používání určitých a 
neurčitých členů u podstatných 
jmen 

tvoří jednoduché příkazy             
za použití rozkazovacího způsobu 

v textu vyhledá potřebnou 
informaci a odpověď na otázku 

      Schule, Schule 
• Schulsachen 
• Die neugierige Rita 
• Was ist richtig? 
• Meine Schulsachen 
• Was passt zusammen? 

7. 

OSV – rozvoj 
schopností 
poznávání; řešení 
problémů                 
a rozhodovací 
dovednosti 
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Oblast: 
Další cizí jazyk – volitelný 

předmět 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

popíše ústně i písemně své činnosti 
během týdne 

zapojí se do jednoduché, pečlivě 
vyslovované konverzace dalších 
osob prostřednictvím běžných 
výrazů, poskytne požadované 
informace 

vyslovuje a čte nahlas plynule        
a foneticky správně jednoduché 
texty složené ze známé slovní 
zásoby 

napíše jednoduché sdělení              
a odpověď na sdělení ve formě 
dopisu a e-mailu 

vypráví o svých koníčcích 

umí komunikovat v běžných 
každodenních situacích – 
domluva, odmítnutí 

umí správně časovat pravidelná 
slovesa a sloveso sein                    
v přítomném čase 

správně používá předložku am      
v časových údajích 

      Mein Hobby 
• Oper 
• Chattenrap 
• Wer ist fleissig? 
• Dialoge 
• Katkas Post 
• Katka antwortet 
• Hobby Mosaik 
• Unsere Post nach 

Deutschland 

8. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
OSV – sebepoznání 
a sebepojetí; 
seberegulace            
a sebeorganizace; 
komunikace 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 

rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci 

reprodukuje ústně i písemně obsah 
přiměřeně obtížného textu 

zapojí se do jednoduché 
telefonické konverzace 

používá abecední slovník učebnice  
a dvojjazyčný slovník 

napíše dopis za správného použití 
základních gramatických struktur  
a vět 

popíše ústně i písemně zvířata 

naučí se časovat sloveso haben 

      Ich habe keinen Computer 
• Max telefoniert 
• Was kauft Oskar? 
• Wir haben viele Sachen 
• Die Tiere von Ute 
• Hast du Tiere? 
• Katkas Brief                       
• Ich stelle Wien vor 

 
8. 

EV – ekosystémy; 
základní podmínky 
života 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Další cizí jazyk – volitelný 

předmět 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

používá správně 4. pád 
podstatného jména s neurčitým 
členem a zápor kein ve 4. pádě 

seznámí se se zajímavostmi Vídně 

umí počítat do 100 

pojmenuje správně měsíce a roční 
období 

rozumí známým každodenním 
výrazům, zcela základním frázím  
a  jednoduchým větám 

napíše pozvánku na oslavu 

sdělí ústně i písemně kdy a kde je 

seznámí se se zajímavostmi 
Mnichova 

     Wo und wann? 
• Wie alt bist du? 
• Die Uhrzeit 
• Monate 
• Jahreszeiten 
• Wann hast du Geburtstag? 
• Tante Agathe sucht Max 

8. OSV – mezilidské 
vztahy; komunikace 

zapojí se do konverzace v hotelu, 
umí koupit jízdenku 

napíše pozdrav z dovolené 

vyjádří za správného použití 
základních gramatických struktur   
a vět cestovní přání a jednoduše 
popíše cestovní plány 

reprodukuje obsah přiměřeně 
obtížného textu o zemích EU 

správně používá vazbu ich möchte, 
vazbu reisen nach, správně časuje 
fahren 

rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci         
a odpověď na otázku 

      Ferien 
• Wer wohnt wo? 
• Ein Brief 
• Wohin möchten sie 

reisen? 
• Eine Traumreise 

8. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
OSV – komunikace 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 

vyslovuje a čte nahlas plynule       
a foneticky správně texty složené   
ze známé slovní zásoby 

rozumí obsahu a smyslu textu 

sdělí ústně i písemně základní 
údaje o místě, kde bydlí 

vyjádří gramaticky správně své 
představy o bydlení 

      Bei uns 
• Wohnung. Wohnen 
• Traumhaus. 

Traumwohnung 
• Traumzimmer 

8. 
OSV – kreativita 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
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Oblast: 
Další cizí jazyk – volitelný 

předmět 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

vede rozhovory o bydlení 

správně časuje nepravidelná 
slovesa a slovesa s odlučitelnou 
předponou 

zapojí se do jednoduché, pečlivě 
vyslovované konverzace, 
poděkuje, vyjádří souhlas              
a odmítnutí 

poskytne požadované informace 

vede rozhovory s reakcí na popis 
cesty 

rozumí základním nápisům          
ve městě 

používá správně předložky se 3.p. 

       Wie komme ich...? 
• Meine Stadt 
• Stadtplan 

8. 

 
 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
OSV – komunikace 
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Oblast: 
Další cizí jazyk – volitelný 

předmět 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata

rozumí jednoduchým pokynům     
a adekvátně na ně reaguje 

vyslovuje a čte nahlas plynule a 
foneticky právně jednoduché texty 
složené ze známé slovní zásoby 

rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci         
a odpověď na otázku 

sdělí ústně i písemně základní 
údaje o průběhu svého dne,             
o svých povinnostech, koníčkách     
a schopnostech 

porovná aktivity dětí u nás            
a v jiných zemích (Rakouko, SRN) 

napíše jednoduché sdělení, co se 
smí a nesmí za správného použití 
základních gramatických struktur  
a vět 

umí o něco požádat 

       Mein Tag 
• Tagesprogramm 
• Pflichten und Hobbys 

9. 

MKV – kulturní 
diference; etnický 
původ 
 
OSV – komunikace; 
sebepoznání             
a sebepojetí; 
seberegulace            
a sebeorganizace 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 

zapojí se do jednoduché 
konverzace, sestaví interview        
s osobností 

rozumí obsahu a smyslu čteného 
textu 

správně používá způsobová 
slovesa, předložky a zájmeno man 

vyhledá v textu potřebné 
informace 

rozumí číselným údajům 

       Meine Woche 
• Stundenplan 
• Unterricht 
• Freizeitangebot 
• Sport 

9. 

MDV – tvroba 
mediálního sdělení 
 
OSV – sebepoznání 
a sebepojetí; 
seberegulace            
a sebeorganizace; 
komunikace 

rozumí známým každodenním 
výrazům, zcela základním frázím  
a jednoduchým větám 

používá abecední slovník učebnice  
a dvojjazyčný slovník 

zapojí se do jednoduché 
konverzace u lékaře, popíše své 
zdravotní problémy 

       Was tut dir weh? 
• Körper. Körperteile 
• Beim Arzt 

9. 
 

OSV – komunikace 
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Oblast: 
Další cizí jazyk – volitelný 

předmět 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
3. 

za správného použití préterita 
sloves haben a sein popíše situace, 
kde byl a co dělal 

za správného použití základních 
gramatických struktur a vět řeší 
situace a vede konverzaci na poště, 
v obchodě, na nádraží a ve vlaku 

reprodukuje obsah promluvy         
a jednoduché konverzace 

umí požádat o informaci                
a poděkovat za ni 

seznámí se s památkami Berlína 

správně používá ich möchte, ich 
hätte gern 

       In der Stadt 
• Einkaufen 
• Verkehr 
• Auf der Post 
• Im Informationszentrum 
• Berufe 

9. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
OSV – komunikace

rozumí známým každodenním 
výrazům, zcela základním frázím  
a jednoduchým větám 

rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci         
a odpověď na otázku 

jednoduše popíše za správného 
použití základních gramatických 
strktur a vět počasí, činnosti 
během roku a oblečení 

umí poblahopřát v ústní i písemné 
formě 

používá préteritum některých 
modálních sloves 

používá slovník učebnice              
a vyhledá v něm množné číslo 
některých podst. jmen 

rozlišuje a správně používá osobní 
a přivlastňovací zájmena 

       Oh, das Wetter heute 
• Wetter 
• Jahreszeiten 
• Kleidung 
• Weihnachten 
• Ostern 

9. 

EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět 
 
OSV – mezilidské 
vztahy 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 

rozumí zeměpisným názvům 

vyjádří jednoduchým způsobem a 
gramaticky správně, co se mu líbí, 
nelíbí a co ho baví 

ústně i písemně zpracuje své plány 
na prázdniny 

       Wieder Ferien 
• Urlaub. Ferien 
• Kleidung – Sport. Mode 
• Reisen 

9. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
OSV – seberegulace 
a sebeorganizace 
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6.  Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

6. 1  Pravidla pro hodnocení žáků 
 
 
 Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení 

žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce po celý školní rok. 

 Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává 

informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se 

zlepšil a v čem ještě chybuje. 

 Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. 

 Pravidla hodnocení žáků vycházejí z ustanovení zákona č. 561 / 2004 Sb. („Školský zákon“) 

a vyhlášky MŠMT č. 48 / 2005 Sb. („O základním vzdělávání“) a vyhlášky MŠMT č. 20 / 2005 Sb. 

 Hodnocení je  j e d n o z n a č n é : je pravdivé, nezkreslené, dá se dokázat, je spolehlivé 

a objektivní. 

 Hodnocení je  s r o z u m i t e l n é : je informativní, obsažné, žák i rodič mu rozumí, ví, 

na základě čeho bylo vysloveno a co bylo jeho příčinou. 

 Hodnocení je  s r o v n a t e l n é  s předem stanovenými kritérii : hodnotí jen to, co bylo 

předem stanoveno, domluveno, směřuje k předem stanoveným cílům, k probrané a procvičené látce, 

k procvičeným činnostem a dovednostem. 

 Hodnocení je  v ě c n é : zabývá se hodnocením průběhu nebo výsledku žákových činností, 

k tomu používá doložitelná a prokazatelná fakta. 

 Hodnocení je  v š e s t r a n n é : je variabilní, užívá všechny formy hodnocení, je zaměřeno 

na různé žákovy kompetence ( ne pouze faktografické znalosti ), podporuje nápaditost a tvořivost.

 Důležitou vlastností hodnocení je také jeho  e f e k t i v n o s t. 

    

6. 1. 1  Způsoby hodnocení žáků 
 
 
 Způsoby hodnocení žáků mají výrazný dopad na vnitřní atmosféru školy a vztahy ve škole. 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho 

výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, 

aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. 
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 Na  naší škole jsou žáci od 1. ročníku hodnoceni pomocí klasifikace, která je srozumitelná 

žákům, učitelům i rodičům. Žáci jsou klasifikováni známkou z jednotlivých předmětů na klasický 

formulář vysvědčení. Žáci 1. až 3. ročníku mohou být po dohodě vyučujících a rodičů hodnoceni 

slovně. 

  Hodnocení vychází ze stávajícího klasifikačního řádu, který je vypracován na legislativním 

základě a je součástí školního řádu. 

 Po celý školní rok jsou žáci systematicky vedeni k sebehodnocení ve všech předmětech. 

Sebehodnocení - autoevaluace - je žákovou dovedností a kompetencí, je jeho pracovním nástrojem.

 Sebehodnocení provádí žák na základě kritérií náležejících k jednotlivým vzdělávacím 

úkolům a cílům. Sebehodnocení je konfrontováno v diskusi s hodnocením pedagoga a spolužáků.

 Nástrojem využitelným pro hodnocení práce žáků se může stát např. žákovské portfolio, 

které je moderním prostředkem autentického hodnocení. Obsahuje například písemné práce, 

projekty, referáty a další výsledky žákovy práce. Na naší škole si žáci po dohodě s jednotlivými 

vyučujícími mohou zakládat svá vlastní předmětová portfolia. 

 

6. 1. 2  Kritéria hodnocení žáků 
  
 
K čemu učitel přihlíží při hodnocení žáka : 

• ke školní práci  –  připravenosti, aktivnímu zapojení a prezentaci ve škole 

• k měřitelným výsledkům – k výsledkům ústního i písemného zkoušení, k míře osvojení 

předmětových výstupů 

• k hodnocení kompetencí vedoucích k rozvoji osobnosti žáka 

• k hodnocení zvládání rozvíjených předmětových dovedností 

• k domácí přípravě a její prezentaci ve škole 

• k sebehodnocení a předmětovému portfoliu 

 

Jaké metody a formy používá učitel při získávání většiny podkladů pro hodnocení 

• pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle, výsledků  

a  sebehodnocení 

• dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání ( jeho příprava, práce, komunikace, 

spolupráce s ostatními, sebehodnocení ) z hlediska naplňování klíčových kompetencí 
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• testování a zkoušky 

• konzultace s ostatními učiteli  

• konzultace ( podle potřeby ) s psychologem či odborným lékařem 

 

 V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. Učitelé přistupují  

k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem vůči žákovi. 

 

6. 2  Autoevaluace školy 
 

 Povinnost provádět vlastní hodnocení školy stanoví §11 a §12 zákona č. 561 / 2004 Sb.            

( „Školský zákon“ ) a vyhláška MŠMT  č. 15 / 2005 Sb. 

 

6. 2. 1 Oblasti autoevaluace 
 

• podmínky ke vzdělávání 

• průběh vzdělávání 

• podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů 

a dalších osob na vzdělávání 

• výsledky vzdělávání žáků 

• řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

• úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům 

 

6. 2. 2  Cíle a kritéria a autoevaluace 
      
 Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady 

pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění 

a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. Poukazuje na oblasti školy, které je dobré dál rozvíjet 

i na oblasti, ve kterých je potřeba úroveň vzdělání zlepšit. Poskytuje informace o tom, jaké je 
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prostředí školy, v němž probíhá výuka a jak plní svou funkci školní vzdělávací program. 

 Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na 

každý školní rok v rámcovém plánu práce.  

 

6. 2. 3  Nástroje autoevaluace 
 

• rozbor dokumentace školy 

• rozhovory s učiteli, rodiči 

• dotazníky pro rodiče, žáky, učitele 

• srovnávací prověrky, testy  

• hospitační činnost 

• inspekční zprávy 

• analýza prospěchu a chování žáků 

• výsledky žáků v soutěžích a olympiádách  

• prezentace školy 
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Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je každoročně vyhodnocován a upravován. Závěrem z každoročních 
evaluačních činností je Vlastní hodnocení školy dle § 9 školského zákona, které se zpracovává současně s výroční zprávou.

6.2.4  ČASOVÉ ROZVRŽENÍ EVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ
EV

A
LU

A
C

E

CÍLE

Odborné oblasti - revize, 
kontroly BOZP, PO 

apod.

Hodnocení úrovně práce 
ředitele školy

Revizní zprávy odborných firem a 
kontrolorů

Hodnocení zřizovatelem

Revize dle plánů, 
škola neovlivní

Každoročně

K
O

M
PL

EX
N

Í Z
H

O
D

N
O

C
EN

Í P
R

Á
C

E 
ŠK

O
LY

 N
EB

O
 

JE
D

N
O

TL
IV

ÝC
H

 O
B

LA
ST

Í

Úroveň vědomostí a dovedností

KRITÉRIA NÁSTROJE

Hospodaření

Soulad ŠVP S RVP

Úroveň pedagogického 
procesu, plnění cílů ŠVP

Personální obsazení

ČETNOST

Výsledky testů Vědomostní a dovednostní testy Každoročně

Hodnocení hodin, znalostí a dovedností 
žáků, aktivita, písemné práce, vztahy ve 
škole, úroveň pedagogického sboru a 
jeho složení, plnění tematických plánů, 

školní kurikulum, organizace školy, 
otevřenost školy, přístup k žákům se 
SPU, personalistika, kultura, klima, 

uplatnění žáků, dokumentace.

Rozbory výkazů, smlouvy, 
personalistika, plnění rozpočtů a 

závazných ukazatelů

Technický stav, předpisy, dokumentace

Výsledky dlouhodobé práce, druh 
vyžádaných podkladů

Škola neovlivní 
Česká školní inspekce - zpráva ČŠI 
(komplexní, orientační), hodnocení 

zřizovatelem
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ČETNOSTNÁSTROJE

Prezentace školy Články v tisku, webové stránky školy

Přehledy - učitelé, žáci, rodiče 1x za 3 roky

Kombinace evaluačních nástrojů podle 
typu oblasti Každoročně

Silné a slabé stránky, příležitosti, rizika

Sponzoring

Vyhodnocení 
strategického plánu 

školy
Vyhodnocení jednotlivých dílčích oblastí

Hospodaření - čerpání rozpočtu, doplňková činnost, 
hlavní činnost

Vedení přehledů Získání prostředků od sponzorů Každoročně

KaždoročněPřehled

Každoročně

Výroční zpráva ekonomická

Výroční zpráva o výsledcích 
pedagogického působení  a Vlastní 

hodnocení školy

2x ročně
Úroveň písemných prací Kontrola testů, sešitů 1x ročně

Hospitace, pohospitační rozhovorPrůběh pedagogického procesu, příprava na výuku

Vedení přehledů o soutěžích Každoročně

Vzdělávání Vedení přehledů o vzdělávání 
pracovníků Každoročně

Vedení přehledů, zpráva výchovného 
poradce Každoročně

Tematické plány Kontrola tematických plánů Každoročně

Úroveň vedení dokumentace Kontrola dokumentace Měsíčně

A
U

TO
EV

A
LU

A
C

E

Úspěšnost 
absolventů

Zhodnocení relativního úspěchu ( ve vztahu ke 
kritičnosti volby)

Výsledky v soutěžích

Zhodnocení práce 
školy ve školním 
roce, plnění cílů 

ŠVP

Úroveň pedagogického procesu - jednotlivé části 
výroční zprávy

CÍLE

Úroveň 
pedagogického 
procesu a práce 

jednotlivých 
pracovníků, 
uplatňování 

strategických 
postupů ŠVP

KRITÉRIA

Swot analýza
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Monitoring - drogy

Postoj žáků ke 
škole

Hodnocení školy 
pedagogy

A
U

TO
EV

A
LU

A
C

E

Úroveň vědomostí, 
dovedností, výstupů Výsledky srovnávacích testů

Výchovné problémy

Postoj rodičů ke 
škole

Dle částí dotazníků

Šikana - prevence

CÍLE KRITÉRIA

Neomluvená absence

NÁSTROJE ČETNOST

Dotazník - třídní učitel a výchovný 
poradce Aktuálně dle situace

Vědomostní a dovednostní testy Každoročně

Dotazník - třídní učitel a výchovný 
poradce Aktuálně dle situace

Dotazník Jednou za 2 až 3 roky

Vedení přehledů - třídní učitel a 
výchovný poradce Každoročně
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