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NÁZEV ŠKOLY:Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník

ADRESA ŠKOLY:Lubná 228, 270 36

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:Mgr. Radek Vyskočil
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IČ:47013532

RED-IZO:600055892

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:Mgr. Hana Hvězdová 

1.3 Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE:Obec Lubná

ADRESA ZŘIZOVATELE:, 27036 Lubná 48

KONTAKTY:

Obecní úřad Lubná

Lubná 48

313 531 020
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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy

Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník je škola plně organizovaná, poskytuje 

vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy. 

2.2 Umístění školy

Škola je umístěna v centru města nebo obce. 

2.3 Charakteristika žáků

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích 

státních příslušníků.

Ve škole proběhly dílčí stavební úpravy umožňující integraci žáků s tělesným handicapem

Žákům s tělesným handicapem pomáhá asistent pedagoga.. 

Škola se nezabývá integrací žáků s jiným než tělesným handicapem. 

2.4 Podmínky školy

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k 

dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v blízkosti školy (do 200 m).

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.

Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, 

pěstitelský pozemek, zahrada/park. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v některých 

budovách. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, knihovna. Žákům jsou k 

dispozici šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična. 

Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 25 pracovních stanic, 

bezdrátové připojení v celé škole.

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, chemie, tělesná výchova.

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty. 
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2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace

Vedení školy provádí pravidelně hospitační činnost a její analýzu, analýzu zápisů z pedagogických 

rad, rozhovory s učiteli a rodiči. Ředitel školy se pravidelně setkává se zástupci tříd z řad rodičů i 

žáků (žákovského parlamentu), provádí analýzu dokumentů - vysvědčení, výročních zpráv. 

Každoroně testujeme žáky. Původní testování Kalibro nahradily testy Scio.Také provádíme rozbor 

evidence výchovného poradce.

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu 

jazyku, rozvoj kompetencí k učení),

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),

podmínky ke vzdělávání ekonomické,

podmínky ke vzdělávání materiální,

podmínky ke vzdělávání personální,

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem,

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 

žáků/dětí,

úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,

úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita 

a rozvoj lidských zdrojů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),
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výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti 

2.5.3 Nástroje autoevaluace

analýza školní dokumentace, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové 

komise apod.), zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba 

absolventů 

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně častěji než pololetí. 

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi

Škola spolupracuje s institucemi:

místní a regionální instituce: SDH Lubná - spolupořádání Dne dětí HZS Rakovník - projekt Hasík

neziskové organizace: Pionýrská skupina Lubná - pořádání výletů, letních táborů

obec/město: Obecní úřad Lubná - pořádání akcí pro veřejnost (Vítání občánků, Lampionový 

průvod, Rozsvícení vánočního stromečku...)

školská rada: řídí se § 168 školského zákona

školské poradenské zařízení: PPP Rakovník, SPC Rakovník, SPC Kladno, APLA Praha 

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery

Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, 

ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost.

Pravidelné školní akce: akademie, den otevřených dveří. 

2.8 Charakteristika pedagogického sboru

Na škole působí okolo 22 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení 

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 20,5. 
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2.9 Dlouhodobé projekty

Škola je zapojena do mezinárodního projektu GLOBE
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy

Zaměření školy:

všeobecné 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka informuje vyučující daného předmětu 

třídního učitele a výchovného poradce. Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu 

pedagogické podpory (PLPP). Ten vytváří s metodickou podporou výchovného poradce v písemné 

podobě. Na tvorbě PLPP se účastní také vyučující jiných předmětů. S PLPP seznámí škola žáka, 

zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na 

provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem. Poskytování 

podpůrných opatření prvního stupně třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně 

vyhodnocuje. V případě potřeby třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce PLPP 

průběžně aktuallizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. nejpozději po 3 

měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PLPP výchovný 

poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplňování stanovených cílů. Pokud se daná 

opatření ukáží jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Pokud jsou daná opatření dostatečná, 

pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

V případě, že opatření vyplývající z PLPP nejsou dostačující, výchovný poradce doporučí 

zákonnému zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení. Škola bezodkladně předá 

PLPP školskému poradenskému zařízení. Pokud ěkolské poradenské zařízení doporučí vzdělávání 

žáka pode IVP, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle IVP. Ředitel školy žádost posoudí 

a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP v písemné podobě. Za tvorbu IVP, spolupráci se 

škoslkým poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je odpovědný výchovný 

poradce. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, podklady 

kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením výchovný poradce. IVP vzniiká bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení. S IVP jsou seznámeni všichni 
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vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem 

informovaného souhlasu.Ostatní zúčastnění IVP podepíší. Poskytování podpůrných opatření třídní 

učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel 

daného předmětu za metodické podpory výchovného poradce IVP průběžně aktualizuje v souladu 

s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Školské poradenské zařízení 1x rošně 

vyhodnocuje naplňování IVP. Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále 

pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka. Stejný postup platí, i pokud zákonný 

zástupce žáka vyhledá pomoc školského poradenského zařízení i bez vyzvání školy.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Při práci se žáky se speciálmi vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, zákonného 

zástupce žáka a školského poradenského zařízení. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami škola spolupracuje s PPP, SPC a APLA. Odborní pracovníci těchto zařízení provádějí 

vyšetření žáků, metodické návštěvy ve škole, zpracovávají zprávu a doporučení týkající se metod 

výuky, organizace výuky a hodnocení žáka.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Poradenskou podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zákonným zástupcům 

a pedagogům zajišťuje školní poradenské pracoviště, které tvoří: školní metodik prevence, 

výchovný poradce a třídní učitel.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky:

Jako podpůrná opatření pro žáky se SVP jsou v naší škole využívána podle doporučení ŠPZ a 

přiznaného stupně podpory zejména: střídání forem a činností, využívání skupinové výuky, 

možnost vložení krátkých přestávek, změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy se zřetelem k 

charakteru výuky a potřebám žáků, nabídka volnočasových aktivit a podpora rozvoje zájmů žáka

v oblasti metod výuky:

respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, metody a formy práce, které umožňují 

častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi, důraz na logickou provázanost a smysluplnost 

vzdělávacího obsahu, respektování pracovního tempa žáka a poskytování dostatečného času k 

zvládnutí úkolů, podpora poznávacích procesů žáka (rozvoj pozornosti, myšlení, paměti), 
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respektování míry nadání a jeho specifika, individualizace výuky, respektování pracovního tempa 

žáka, zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, která má k jejich plnění, 

intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od třetího stupně podpory. Části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů 

lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru 

lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím 

možnostem. Pro žáky s přiznaným podpůrným opatřením spočívajícím v úpravě vzdělávacích 

obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP 

na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence.

v oblasti hodnocení:

využívání různých forem hodnocení žáka, hodnocení vychází ze zjištěných specifik v závislosti na 

charakteru žákova problému s důrazem na podporu rozvoje dovedností a vědomostí žáka, 

podporujeme rozvoj schopnosti sebehodnocení. Hodnocení směřuje nejen k vyhodnocení 

úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro další vzdělávání. Celkové hodnocení 

žáka se SVP zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělávání. 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

Škola využívá pro podporu nadaných a mimořádně nadaných žáků podpůrných opatření podle 

individuálních vzdělávacích  potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Zjišťování 

mimořádného nadání žáka provádí ŠPZ na návrh učitele nebo rodičů. Pro tyto žáky může být 

vypracován IVP, který vychází ze ŠVP a závěrů vyšetření. Mimořádně nadaní žáci mají upravený 

způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni k rozšiřování základního učiva do hloubky 

především v těch předmětech, kterí reprezentují nadání dítěte. PLPP sestavuje třídní učitel nebo 

učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem 

stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný 

poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením 

školy i žákem samotným.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s 

učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným 

poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou 
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podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při 

sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na 

sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. 

IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín 

průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je 

školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn. 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Při vzdělávání žáků mimořádně nadaných spolupracuje škola se ŠPZ, popř. dalšími doporučenými 

institucemi.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň 

koordinuje jeho činnost, dále metodikem prevence a třídními učiteli. Péče o nadané a mimořádně 

nadané žáky je koordinována výchovným poradcem.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:

obohacování vzdělávacího obsahu: obohacení dílčích výstupů ŠVP nad rámec učiva vyučovacích 

předmětů, prohloubení učiva, rozšíření a obohacení, zadávání specifických úkolů na složitější 

úrovni

zadávání specifických úkolů, projektů: využívání individuální (skupinové) projektové práce na 

podporu rozvoje vědomostí a dovedností, nabízení nestandardních problémových úloh

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Vyučující připravují nadané 

a mimořádně nadané žáky na účast v předmětových olympiádách či jiných soutěžích 
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3.5 Začlenění průřezových témat

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

ČJ , M , 
Hv , VV 
, TV , Pv 

, NAJ 

ČJ , M , 
PRV , 

VV , TV 
, Pv , 
NAJ 

ČJ , AJ , 
M , PRV 

, Hv , 
VV , TV 

, Pv 

AJ , Hv , 
VV , TV 

, Pv 

ČJ , AJ , 
M , Hv , 
VV , TV 

, Pv 

ČJ , M , 
D , P , 

Hv , VV 

ČJ , M , 
F , P , 

VV , Pv , 
NJ , RJ 

ČJ , AJ , 
M , Z , 

Pv , NJ , 
RJ , PPR 

, KAJ 

ČJ , M , 
Hv , VV 
, Rv , Pv 
, NJ , RJ 
, PPR , 
ČTG 

Sebepoznání a 
sebepojetí

M , PRV 
, Hv , 

VV , Pv 

M , Hv , 
TV 

Hv , VV 
, TV 

M , VV , 
TV 

AJ , Př , 
TV 

M , VV , 
TV , Pv 

ČJ , Ov , 
TV , Pv , 

NJ 

ČJ , AJ , 
Ov , P , 
Hv , VV 
, Rv , TV 

Ov , Hv 
, VV , Rv 
, TV , Pv 

, FG 
Seberegulace a 
sebeorganizace

PRV , 
TV , Pv 

IKT , 
PRV , 

Hv , Pv 

PRV , 
Hv , TV 

Př , Hv , 
TV , Pv 

Hv , TV , 
Pv 

ČJ , IKT , 
Ov , P , 
Z , TV , 

Pv 

ČJ , AJ , 
Ov , Hv 
, Rv , TV 

, Pv 

ČJ , AJ , 
F , P , Z , 
Hv , VV 
, TV , Pv 

, PPR 

ČJ , AJ , 
P , Hv , 
Rv , Pv , 

FG 

Psychohygiena PRV , 
TV 

PRV , 
VV , TV 

Hv , TV AJ , Hv , 
TV 

Př VV VV , Rv ČJ , Ov , 
P , Hv , 
Rv , Pv , 

KAJ 
Kreativita Hv , VV 

, Pv 
IKT , Hv 
, VV , Pv 

Hv , VV 
, Pv 

AJ , Hv , 
VV , TV 

, Pv 

AJ , Hv , 
VV , TV 

, Pv 

ČJ , M , 
Hv , VV 

M , Hv , 
VV 

AJ , M , 
Hv , VV 

, KAJ 

M , VV 

Poznávání lidí ČJ PRV ČJ , AJ ČJ , AJ AJ , VV ČJ , Ov , 
Hv , Pv 

AJ , Ov , 
F , VV , 
NJ , RJ 

Ov , P , 
Z , RJ 

AJ , Ov , 
VV , Rv , 
RJ , ČTG 

Mezilidské vztahy PRV , 
TV 

PRV ČJ , TV Hv AJ , M , 
Př , TV 

Ov M , Ov , 
Rv , NJ 

ČJ , Rv , 
TV , RJ , 

KAJ 

VV , Rv , 
TV 

Komunikace ČJ ČJ , NAJ AJ ČJ , Hv , 
Pv 

ČJ , AJ , 
TV 

ČJ , AJ , 
Ov 

D , Ov , 
Hv , VV 
, Pv , NJ 

, RJ 

AJ , M , 
Hv , Rv , 
TV , NJ , 

KAJ 

ČJ , AJ , 
Ov , VV 
, Rv , NJ 
, RJ , FG 

Kooperace a 
kompetice

ČJ , VV , 
TV , Pv 

TV Hv , Pv Př , TV ČJ M , F , 
Rv , Pv 

M , VV , 
TV , KAJ 

M , TV , 
FG , 
ČTG 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

M , Pv M VV Př M , Př , 
Vl , Pv 

ČJ , M , 
IKT , Ov 

, TV 

M , Rv , 
TV , Pv 

M , Rv , 
TV , Pv , 

KAJ 

AJ , M , 
TV , Pv , 

FG , 
ČTG 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

VV , Pv VV ČJ , AJ , 
Př 

ČJ , AJ , 
Vl , VV , 

TV 

Ov , P , 
Pv 

M , Ov , 
F , P , 

Rv 

ČJ , Ov , 
Ch , P , 

Rv , TV , 

AJ , Ov , 
Ch , P , 
Z , VV , 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

PPR , 
KAJ 

Rv , TV , 
FG 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

PRV PRV ČJ , AJ , 
M , PRV 

M , VV ČJ , M Ov ČJ , AJ AJ , D 

Občan, občanská 
společnost a stát

 PRV Př , Vl Vl Ov Rv ČJ , D , 
Ov , Hv 
, VV , 
KAJ 

M , D , 
Ov , F , 
Z , Hv , 
NJ , FG 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

 Vl Vl D , Z D , F D , Ov , 
Z 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

 Vl Vl D , Ov D , Z D , Ov , 
Z 

D , Z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás 
zajímá

Hv , Pv , 
NAJ 

Pv ČJ , M AJ , Vl M , Vl Hv AJ , P , 
NJ 

AJ , D , 
F , Ch , 
P , Z , 

NJ , RJ , 
KAJ 

D , Ov , 
F , Ch , 
P , Hv , 
VV , NJ 

Objevujeme Evropu a 
svět

IKT , Hv 
, NAJ 

AJ , PRV 
, VV 

ČJ , AJ , 
Vl 

AJ , M , 
Vl , Hv 

ČJ , AJ , 
D , F , P 
, Z , Hv , 

VV 

ČJ , AJ , 
M , D , 
Ov , F , 
Z , Hv , 

NJ 

D , Z , 
NJ , KAJ 

ČJ , D , 
Ov , F , 
P , Z , 

Hv , NJ , 
FG 

Jsme Evropané Pv , NAJ Pv AJ , M , 
Vl 

M , F , 
Hv 

Ov , Hv 
, NJ 

ČJ , M , 
Ov , Z , 

Hv , NJ , 
KAJ 

AJ , RJ , 
FG 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference Pv AJ , M ČJ , AJ , 

Vl 
ČJ , AJ , 
M , Hv 

ČJ , AJ , 
IKT , D , 
Ov , Hv 

, VV 

AJ , Ov , 
Z , Hv , 

NJ 

AJ , D , 
Z , Hv , 
NJ , KAJ 

AJ , D , 
Hv , VV 

, NJ , 
ČTG 

Lidské vztahy ČJ AJ  ČJ D 

Etnický původ  Vl ČJ , M , 
Vl 

D , Ov Z AJ , D , 
P , Hv , 

KAJ 

Hv 

Multikulturalita  Pv ČJ , AJ AJ , M , 
Hv 

AJ , D , 
Ov , VV 

AJ , Ov , 
Z , Hv 

ČJ , AJ , 
D , P , Z 

, Hv , 
KAJ 

D , Hv , 
NJ 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

  Vl Z D D 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy PRV PRV M , Př , 

VV 
AJ , Př , 

Vl 
P P P , PPR P 

Základní podmínky 
života

TV , Pv Pv PRV , Pv AJ , VV , 
Pv 

Př , Pv P , Z F , P P , PPR P , VV , 
PPR 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

 Př , VV , 
Pv 

Př , Vl , 
VV 

ČJ , F , P 
, Z , TV 

F , P , 
Rv , TV 

ČJ , F , 
Ch , P , 
Z , Rv , 
Pv , KAJ 

Ov , F , 
Ch , P , 
Z , VV , 

PPR 
Vztah člověka k 
prostředí

ČJ , PRV 
, VV , Pv 

PRV , Pv ČJ , AJ , 
M , PRV 
, TV , Pv 

Př , VV , 
TV 

ČJ , AJ , 
M , Př , 
Vl , VV , 

TV 

ČJ , AJ , 
Ov , F , 
P , VV , 

TV 

Ov , F , 
P , TV 

ČJ , F , P 
, Z , Rv , 

KAJ 

Ov , F , 
P , Z , 
VV , 
PPR 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

 ČJ , PRV ČJ ČJ , Př , 
Vl 

ČJ , IKT , 
F 

D , Ov , 
F , Z , Rv 

, TV 

AJ , M , 
F , Hv , 
Rv , KAJ 

D , Ov 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

 ČJ ČJ M , Ov , 
F , Z 

F , Rv M , D , F 
, Z , Hv , 

VV 
Stavba mediálních 
sdělení

ČJ ČJ M M M , Př ČJ , M Ov , VV M 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

 ČJ , VV IKT ČJ , Z , 
VV 

Hv , KAJ Hv 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

 ČJ , Př AJ , Př IKT Ov , Rv , 
TV 

ČJ , AJ , 
M , D , 
F , Hv , 
Rv , KAJ 

ČJ , Hv 

Tvorba mediálního 
sdělení

 Př AJ , M , 
Př 

ČJ , IKT M , F , 
VV 

M , Hv AJ , D , 
Hv 

Práce v realizačním 
týmu

IKT ČJ , PRV VV AJ , M , 
Př 

IKT D , VV M , F , 
Hv , Rv , 

KAJ 

M , D , 
Hv , TV 

   

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka Název předmětu
AJ Anglický jazyk
Ch Chemie
ČJ Český jazyk

ČTG Čtenářská gramotnost
D Dějepis
F Fyzika
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Zkratka Název předmětu
FG Finanční gramotnost
Hv Hudební výchova
IKT Informační a komunikační technologie
KAJ Konverzace v AJ
M Matematika

NAJ Nepovinná angličtina
NJ Německý jazyk
Ov Občanská výchova
P Přírodopis

PPR Přírodovědná praktika
Př Přírodověda

PRV Prvouka
Pv Pracovní výchova
RJ Ruský jazyk
Rv Rodinná výchova
TV Tělesná výchova
Vl Vlastivěda
VV Výtvarná výchova
Z Zeměpis
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled

1. stupeň 2. stupeňVzdělávací oblast Předmět
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Dotace 
1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk 7+2 6+2 7+2 7+1 6+2 33+9 4+1 3+1 4 4 15+2
Anglický jazyk  3 3 3 9 3 3 3 3 12

Jazyk a jazyková 
komunikace

Další cizí jazyk 
• Německý 

jazyk
• Ruský 

jazyk

   2 2 2 6

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 4+1 4 3+1 4 15+2

Informační a 
komunikační 
technologie

Informační a 
komunikační 
technologie

1  1 1  1

Prvouka 2 2 2+1  6+1   

Přírodověda  1 1+1 2+1   

Člověk a jeho svět

Vlastivěda  2 2 4   

Dějepis    1+1 2 2 2 7+1Člověk a 
společnost Občanská výchova    1 1 1 1 4

Fyzika    1+1 1+1 2 2 6+2

Chemie     2 1+1 3+1

Člověk a příroda

Přírodopis    2 2 1+1 1+1 6+2
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

2. stupeň Dotace 
2. stupeň1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Zeměpis    2 1+1 1+1 2 6+2

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4Umění a kultura
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6
Rodinná výchova    0+1 1 1 2+1Člověk a zdraví

Tělesná výchova 2 2+1 2 2 2 10+1 2 2 2 2 8
Člověk a svět práce Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0+1 3+1
Nepovinné 
předměty

Nepovinná 
angličtina

1 1     

Volitelné předměty
• Finanční gramotnost
• Přírodovědná praktika
• Konverzace v AJ
• Čtenářská gramotnost

    0+2 0+2 0+4

Celkem hodin 20 22 25 25 26 102+16 29 29 32 32 104+18
  

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu

Český jazyk
Průřezová témata jsou realizována formou různých činností a aktivit (více viz. kapitola Začlenění průřezových témat), většinou se jedná o integraci obsahu 
tematického okruhu daného průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 
  

Tělesná výchova
Po dobu rekonstrukce Plaveckého bazénu v Rakovníku škola nemá možnost zajistit plavecký výcvik žáků 1. stupně.
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5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

9 8 9 8 8 5 4 4 4 59
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Český jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován samostatně ve všech ročnících základní školy, tedy 

I. i II. stupně. Jeho cílem je naplňování výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, které stanovuje 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem jsou též očekávané výstupy průřezových 
témat, které s ním souvisí. Tedy především vést žáka k získávání dobré úrovně jazykové kultury a dobré 
úrovně mateřského jazyka, vybavit ho znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá 
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a uplatňovat výsledky svého poznání.
Mezi všemi vyučovacími předměty má Český jazyk a literatura hlavní a výjimečné postavení. Dovednosti, 
jež jsou osvojovány v jeho rámci, jsou důležité nejen pro vzdělávání v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, 
ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech po celé období nejen školní docházky, ale celého 
lidského života.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu má komplexní charakter, pro přehlednost je rozdělen do tří 
samostatných složek: jazyková výchova (mluvnice), komunikační a slohová výchova (sloh) a literární 
výchova (literatura). Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek vzájemně prolíná.
Vjazykové výchověžáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého 
jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému  a logickému 
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji 
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. 
dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

21

Název předmětu Český jazyk
zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i 
předmětem poznávání.
Vkomunikační a slohové výchověse žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, 
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu 
vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících 
se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
Vliterární výchověžáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich 
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se 
také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i 
schopnosti tvořivého vnímání, interpretace a tvorby literárního textu. Žáci dospívají  k takovým poznatkům 
a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich 
duchovní život..
Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová či divadelní představení, besedy apod. se mohou 
realizovat i mimo budovu v daném  kulturním zařízení.

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy • Čtenářská gramotnost

Kompetence k učení:
* vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání
* vytváříme podmínky pro získávání dalších informací
* motivujeme žáky k aktivnímu zapojování do výukového procesu
* pracujeme s jazykovými příručkami
* uvádíme informace do souvislostí, snažíme se propojovat poznatky z různých oblastí do širších celků
* využíváme vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
Kompetence k řešení problémů:
* směřujeme žáky k hledání možností řečení problému
* vedeme žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů
* podporujeme netradiční způsoby řešení problému
* vedeme žáky ke sledování vlastního pokroku, hodnotíme práci způsobem, který umožňuje vnímat vlastní 
pokrok

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
* učíme žáky vyjadřovat své myšlenky otevřeně v souladu s pravidly komunikace
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Název předmětu Český jazyk
* vedeme žáky k porozumění různým textům, učíme je pracovat s informacemi
* učíme žáky naslouchat druhým, vhodně na promluvy reagovat
* podporujeme přátelskou atmosféru ve třídě i ve škole
Kompetence sociální a personální:
* učíme žáky účinně spolupracovat v týmech, přispívat k diskusi  ve skupině, vytvářet a dodržovat pravidla 
práce v týmu
* podporujeme vzájemnou pomoc a efektivní spolupráci při řešení úkolu
* rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
* vedeme žáky ke kritickému hodnocení své práce i ostatních členů týmu
* učíme žáky respektovat ostatní, vcítit se do situace druhých lidí
* učíme žáky ovládat a řídit své jednání i chování pro dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
*
Kompetence občanské:
* netolerujeme vulgární, nezdvořilé a agresivní chování žáků k ostatním
* podporujeme vytváření pozitivních postojů k přírodě, životnímu prostředí
* na modelových příkladech demonstrujeme žákům pozitivní i negativní projevy chování lidí
* vedeme žáky k respektování našich tradic, k vytváření si pozitivního vztahu k národnímu jazyku, k 
uvědomění si potřeby chránit naše kulturní a historické dědictví
* učíme žáky zodpovědnému chování v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Kompetence pracovní:
* podporujeme u žáků pozitivní vztah k práci
* ve vyučovacím procesu vytváříme tvůrčí a podnětné prostředí
* seznamujeme žáky s různými profesemi prostřednictvím různých druhů práce
* vedeme žáky k využívání znalostí z jednotlivých vzdělávacích oblastí ve své přípravě na budoucnost, na 
další vzdělávání a profesní zaměření

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Průřezová témata jsou realizována formou různých činností a aktivit (více viz. kapitola Začlenění 
průřezových témat), většinou se jedná o integraci obsahu tematického okruhu daného průřezového tématu 
do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 

Způsob hodnocení žáků Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce 
hodnocení a jeho formativní funkce. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a 
vzájemné hodnocení. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů základního 
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Název předmětu Český jazyk
vzdělávání uvedených ve školském zákoně a vzdělávacím programu. 

• Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Český jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Rozvoj zrakového vnímání, prostorová orientace 
Pravolevá orientace Rozvoj myšlení a tvořivosti

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

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

Písmeno malé, velké, tištěné, psané
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

používá znaménka ve slovech i větách Věty: Hlasité čtení krátkých vět se zřetelnou spisovnou 
výslovností Porozumění přečteným větám Znaménka

Vyprávění podle obrázků: Obrázky, fotografie 
Komunikace - rozvoj slovní zásoby Sluníčkový den, 
Popletený den Máme rádi zvířata Lenoším a sportuji 
Chystáme se na zimu

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

naslouchá pohádkám, povídkám, příběhům

Vyprávění podle obrázkové osnovy: Rozvoj slovní 
zásoby - pohádky, příběhy
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Český jazyk 1. ročník

Divadelní program: Návštěva divadla Vyprávění, rozvoj 
slovní zásoby Dramatizace pohádek a příběhů Recitace 
kratších básní

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Psaní - Písmena, číslice, slabiky, slova Opis, přepis, 
diktát slov a jednoduchých vět Psaní velkých 
počátečních písmen (věta, jméno)

tvoří a čte slabiky Slabiky, slova: Slabiky otevřené, zavřené, tropísmenné 
Čtení otevřených a zavřených slabik ve slovech, slova 
se skupinou svou souhlásek Slova se slabikotvorným r, 
l Slova s ě (dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slova se slabikami 
di, ti, ni, dy, ty, ny Délka samohlásek Čtení SMS
Slabiky, slova: Slabiky otevřené, zavřené, tropísmenné 
Čtení otevřených a zavřených slabik ve slovech, slova 
se skupinou svou souhlásek Slova se slabikotvorným r, 
l Slova s ě (dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slova se slabikami 
di, ti, ni, dy, ty, ny Délka samohlásek Čtení SMS

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost

Vyprávění: Komunikace - rozvoj slovní zásoby 
Velikonoce Apríl Sváteční den Posloucháme pohádku - 
převyprávění Prázdniny Pan Tau - vyprávění podle 
série fotografií Koníčky a zájmy

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru

dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá ostatním Věty: Hlasité čtení krátkých vět se zřetelnou spisovnou 
výslovností Porozumění přečteným větám Znaménka
Popis pracovního postupu Komunikace - rozvoj slovní 
zásoby Rybička Dům z papíru Pěstování hrachu
Popis osoby: Komunikace, popis Jdu poprvé do školy 
Já jsem školák - porovnávání - vizuální shody a 
odlišnosti Popis osoby

Pozoruje, popisuje osoby a věci

Popis pozorování Ze života žížal Moje škola - rozvoj 
zrakového vnímání Pravolevá orientace Pomáhám 
nakupovat, pomáhám doma Moje povinnosti, Jsem 
samostatný

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev

vypráví zážitky z návštěvy divadla Divadelní program: Návštěva divadla Vyprávění, rozvoj 
slovní zásoby Dramatizace pohádek a příběhů Recitace 
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Český jazyk 1. ročník

kratších básní
čte příběhy s obrázky Čtení příběhů s obrázky: Komiks Čtení s porozuměním 

Čtení psacího písma Vyhledávání informací Co rádi 
čteme Ilustrace

čte jednoduché věty Čtení delších větných celků: Článek, nadpis, řádek, 
odstavec Uvědomělé čtení, pocity z četby Hlasité čtení 
Hlavní postavy, jejich vlastnosti Tiché čtení Plynulost, 
správná artikulace a intonace Časopis, komiks
Dramatizace pohádek a příběhů Recitace kratších 
básniček Rozpočitadla Hádanky Přísloví Správná 
výslovnost
Prosba, poděkování, omluva - Komunikace - Jdu 
poprvé do školy, Už jsem školák

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

dramatizuje

Sdělování krátkých zpráv - Komunikace - Sváteční den, 
Co už dovedu - rozvoj slovní zásoby Prázdniny Noviny, 
novinky
Volná linie, kruhy, tečky Horní oblouk, dolní oblouk, 
smyčky Vodorovná čára, svislá čára, šikmé čáry Horní 
klička, dolní zátrh, horní zátrh

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

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

Psaní - Písmena, číslice, slabiky, slova Opis, přepis, 
diktát slov a jednoduchých vět Psaní velkých 
počátečních písmen (věta, jméno)

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

píše velká písmena na počátku věty a u vlastních jmen 
osob

Psaní - Písmena, číslice, slabiky, slova Opis, přepis, 
diktát slov a jednoduchých vět Psaní velkých 
počátečních písmen (věta, jméno)

skládá, rozkládá slova podle sluchu Slabiky, slova: Slabiky otevřené, zavřené, tropísmenné 
Čtení otevřených a zavřených slabik ve slovech, slova 
se skupinou svou souhlásek Slova se slabikotvorným r, 
l Slova s ě (dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slova se slabikami 
di, ti, ni, dy, ty, ny Délka samohlásek Čtení SMS

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

recituje kratší básně Dramatizace pohádek a příběhů Recitace kratších 
básniček Rozpočitadla Hádanky Přísloví Správná 
výslovnost
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Český jazyk 1. ročník

řadí slabiky do slov Slabiky, slova: Slabiky otevřené, zavřené, tropísmenné 
Čtení otevřených a zavřených slabik ve slovech, slova 
se skupinou svou souhlásek Slova se slabikotvorným r, 
l Slova s ě (dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slova se slabikami 
di, ti, ni, dy, ty, ny Délka samohlásek Čtení SMS

rozlišuje a postupně si osvojuje písmo tiskací a psací Písmeno malé, velké, tištěné, psané

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

1. Jsem kamarád
2. Jsem slušný člověk
3.Znám sám sebe
Stěžejní:Stmelující akce vedoucí ke vzájemnému poznávání
Realizace: prostřednictvím škol v přírodě, školních výletů, návštěv kulturních akcí, školních projektů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Projekty:
Den Země
Sběr papíru
Škola v přírodě

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj slovní zásoby
Vyprávění
Popis

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Příspěvky do školního časopisu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
1. Jsem kamarád
2. Jsem slušný člověk

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Dramatizace pohádek a příběhů
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
recituje kratší básně --> Hudební výchova -> 1. ročník -> rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá 
ostatním

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> uplatňuje pravidla bezpečnosti při TV, 
dodržuje pokyny učitele

naslouchá pohádkám, povídkám, příběhům --> Prvouka -> 1. ročník -> rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

dramatizuje --> Prvouka -> 1. ročník -> pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních obdobích

dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá 
ostatním

--> Prvouka -> 1. ročník -> toleruje přirozené odlišnosti spolužáků

Pozoruje, popisuje osoby a věci --> Matematika -> 1. ročník -> zapíše čísla 0 - 20
Pozoruje, popisuje osoby a věci --> Matematika -> 1. ročník -> používá přirozená čísla k modelování reálných 

situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem 
prvků

čte jednoduché věty --> Matematika -> 1. ročník -> řeší slovní úlohy
vypráví zážitky z návštěvy divadla --> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> nterpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

Pozoruje, popisuje osoby a věci --> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> nterpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou 
nebo nedbalou výslovnost

--> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky

Pozoruje, popisuje osoby a věci --> Pracovní výchova -> 1. ročník -> modeluje, vytváří vlastní výrobky z modelíny
Pozoruje, popisuje osoby a věci --> Pracovní výchova -> 1. ročník -> vytváří jednoduché prostorové tvary z 

papíru
dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá 
ostatním

--> Pracovní výchova -> 1. ročník -> vytváří vánoční (velikonoční) dekorace z 
různých materiálů
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
recituje kratší básně <-- Hudební výchova -> 1. ročník -> rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
naslouchá pohádkám, povídkám, příběhům <-- Prvouka -> 1. ročník -> využívá časové údaje při řešení různých situací v 

denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Pozoruje, popisuje osoby a věci <-- Prvouka -> 1. ročník -> rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 

rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá 
ostatním

<-- Tělesná výchova -> 1. ročník -> uplatňuje pravidla bezpečnosti při TV, 
dodržuje pokyny učitele

naslouchá pohádkám, povídkám, příběhům <-- Prvouka -> 1. ročník -> rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

dramatizuje <-- Prvouka -> 1. ročník -> pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních obdobích

dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá 
ostatním

<-- Prvouka -> 1. ročník -> toleruje přirozené odlišnosti spolužáků

Pozoruje, popisuje osoby a věci <-- Matematika -> 1. ročník -> zapíše čísla 0 - 20
Pozoruje, popisuje osoby a věci <-- Matematika -> 1. ročník -> používá přirozená čísla k modelování reálných 

situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem 
prvků

čte jednoduché věty <-- Matematika -> 1. ročník -> řeší slovní úlohy
vypráví zážitky z návštěvy divadla <-- Výtvarná výchova -> 1. ročník -> nterpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

Pozoruje, popisuje osoby a věci <-- Výtvarná výchova -> 1. ročník -> nterpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou 
nebo nedbalou výslovnost

<-- Výtvarná výchova -> 1. ročník -> vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky

Pozoruje, popisuje osoby a věci <-- Pracovní výchova -> 1. ročník -> modeluje, vytváří vlastní výrobky z modelíny
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Pozoruje, popisuje osoby a věci <-- Pracovní výchova -> 1. ročník -> vytváří jednoduché prostorové tvary z 

papíru
dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá 
ostatním

<-- Pracovní výchova -> 1. ročník -> vytváří vánoční (velikonoční) dekorace z 
různých materiálů

  

Český jazyk 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vyjadřuje své pocity z přečteného textu Literární text:Oblíbená četba Orientace v pohádkách 

Seznámení se s knihami Doporučení knih spolužákům
vyjmenuje abecedu, řadí slova podle abecedy Abeceda: Řada písmen po sobě jdoucích Řadit slova 

podle abecedy
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

pojmenuje předměty, popíše jejich vlastnosti Základní formy společenského styku: Krátké mluvené 
projevy (vypravování, rozhovor) Krátké písemné 
projevy (dopis, popis zvířete a věci, popis pracovního 
postupu) Komunikace - oslovení, prosba, poděkování, 
sms, vzkaz Psaní jednoduchých textů

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený 
projev

Základní formy společenského styku: Krátké mluvené 
projevy (vypravování, rozhovor) Krátké písemné 
projevy (dopis, popis zvířete a věci, popis pracovního 
postupu) Komunikace - oslovení, prosba, poděkování, 
sms, vzkaz Psaní jednoduchých textů

seznámí se s názvy slovních druhů, rozliší podstatná 
jména, slovesa, předložky, citoslovce v textu

Slovní druhy: Podstatná jména, slovesa, předložky, 
citoslovce

aplikuje výslovnost a psaní slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, 
mě

Věta, slovo: Rozlišení české věty Používání vět v 
mluveném i písemném projevu Druhy vět + částice 
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Český jazyk 2. ročník

Pořadí vět v textu Spojení 2 nebo více vět - spojky 
Vlastní jména, psaní velkých písmen

píše správné tvary písmen a číslic, píše v přirozené 
velikosti, liniatuře, dodržuje úhlednost písma

Psaní: Psací písmena podle tvarových skupin Nácvik 
psaní velkých tiskacích písmen Spojování písmen a 
slabik Psaní diakritických znamének Jednoduchý text 
Psaní adres, přání, dopisu Úprava písemností Nadpis, 
odstavec

používá diakritická znaménka ve slovech a větách Psaní: Psací písmena podle tvarových skupin Nácvik 
psaní velkých tiskacích písmen Spojování písmen a 
slabik Psaní diakritických znamének Jednoduchý text 
Psaní adres, přání, dopisu Úprava písemností Nadpis, 
odstavec

porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti

Základní formy společenského styku: Krátké mluvené 
projevy (vypravování, rozhovor) Krátké písemné 
projevy (dopis, popis zvířete a věci, popis pracovního 
postupu) Komunikace - oslovení, prosba, poděkování, 
sms, vzkaz Psaní jednoduchých textů

spojuje a odděluje věty Věta, slovo: Rozlišení české věty Používání vět v 
mluveném i písemném projevu Druhy vět + částice 
Pořadí vět v textu Spojení 2 nebo více vět - spojky 
Vlastní jména, psaní velkých písmen

dělí slova na konci řádku podle stavby slova Věta, slovo: Rozlišení české věty Používání vět v 
mluveném i písemném projevu Druhy vět + částice 
Pořadí vět v textu Spojení 2 nebo více vět - spojky 
Vlastní jména, psaní velkých písmen

doporučí oblíbenou knihu spolužákům, seznamuje se s 
novými knihami

Literární text:Oblíbená četba Orientace v pohádkách 
Seznámení se s knihami Doporučení knih spolužákům

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

porovnává význam slov Slovní význam: Slova nadřazená, podřazená, souřadná 
Význam slabiky pro dělení slova Rozdělení hlásek - 
samohlásky, souhlásky, dvojhlásky Měkké, tvrdé 
souhlásky Slabikotvorné r, l Znělé a neznělé souhlásky 
na konci a uvnitř slova Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, 
mě
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Český jazyk 2. ročník

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky

rozlišuje druhy vět Věta, slovo: Rozlišení české věty Používání vět v 
mluveném i písemném projevu Druhy vět + částice 
Pořadí vět v textu Spojení 2 nebo více vět - spojky 
Vlastní jména, psaní velkých písmen

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním

píše písmena a číslice podle normy Psaní: Psací písmena podle tvarových skupin Nácvik 
psaní velkých tiskacích písmen Spojování písmen a 
slabik Psaní diakritických znamének Jednoduchý text 
Psaní adres, přání, dopisu Úprava písemností Nadpis, 
odstavec

užívá oslovení, prosbu, poděkování Základní formy společenského styku: Krátké mluvené 
projevy (vypravování, rozhovor) Krátké písemné 
projevy (dopis, popis zvířete a věci, popis pracovního 
postupu) Komunikace - oslovení, prosba, poděkování, 
sms, vzkaz Psaní jednoduchých textů

rozlišuje hlásky Slovní význam: Slova nadřazená, podřazená, souřadná 
Význam slabiky pro dělení slova Rozdělení hlásek - 
samohlásky, souhlásky, dvojhlásky Měkké, tvrdé 
souhlásky Slabikotvorné r, l Znělé a neznělé souhlásky 
na konci a uvnitř slova Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, 
mě

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

plynule přečte jednoduché věty v textu Čtení: Plynulé čtení jednoduchých vět Slovní přízvuk 
Intonace Hlasité a tiché čtení s porozuměním Poslech 
četby, poezie, prózy Řešení hádanek, slovních hříček 
Vyprávění pohádek a povídek o dětech Dramatizace 
pohádky a povídky Přednes básně Spojování obsahu 
textu s ilustrací Orientace v textu čítanky

píše jednoduché texty Základní formy společenského styku: Krátké mluvené 
projevy (vypravování, rozhovor) Krátké písemné 
projevy (dopis, popis zvířete a věci, popis pracovního 
postupu) Komunikace - oslovení, prosba, poděkování, 
sms, vzkaz Psaní jednoduchých textů

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 

osvojuje si pravidla pravopisu psaní i/y po měkkých/ 
tvrdých souhláskách

Slovní význam: Slova nadřazená, podřazená, souřadná 
Význam slabiky pro dělení slova Rozdělení hlásek - 
samohlásky, souhlásky, dvojhlásky Měkké, tvrdé 
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Český jazyk 2. ročník

– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování

souhlásky Slabikotvorné r, l Znělé a neznělé souhlásky 
na konci a uvnitř slova Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, 
mě

užívá správný slovní přízvuk Čtení: Plynulé čtení jednoduchých vět Slovní přízvuk 
Intonace Hlasité a tiché čtení s porozuměním Poslech 
četby, poezie, prózy Řešení hádanek, slovních hříček 
Vyprávění pohádek a povídek o dětech Dramatizace 
pohádky a povídky Přednes básně Spojování obsahu 
textu s ilustrací Orientace v textu čítanky

osvojuje si pravopis psaní znělých a neznělých souhlásek 
uprostřed a na konci slov

Slovní význam: Slova nadřazená, podřazená, souřadná 
Význam slabiky pro dělení slova Rozdělení hlásek - 
samohlásky, souhlásky, dvojhlásky Měkké, tvrdé 
souhlásky Slabikotvorné r, l Znělé a neznělé souhlásky 
na konci a uvnitř slova Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, 
mě

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

čte s porozuměním nahlas i potichu Čtení: Plynulé čtení jednoduchých vět Slovní přízvuk 
Intonace Hlasité a tiché čtení s porozuměním Poslech 
četby, poezie, prózy Řešení hádanek, slovních hříček 
Vyprávění pohádek a povídek o dětech Dramatizace 
pohádky a povídky Přednes básně Spojování obsahu 
textu s ilustrací Orientace v textu čítanky

řeší hádanky a slovní hříčky Čtení: Plynulé čtení jednoduchých vět Slovní přízvuk 
Intonace Hlasité a tiché čtení s porozuměním Poslech 
četby, poezie, prózy Řešení hádanek, slovních hříček 
Vyprávění pohádek a povídek o dětech Dramatizace 
pohádky a povídky Přednes básně Spojování obsahu 
textu s ilustrací Orientace v textu čítanky

dramatizuje pohádky a povídky Čtení: Plynulé čtení jednoduchých vět Slovní přízvuk 
Intonace Hlasité a tiché čtení s porozuměním Poslech 
četby, poezie, prózy Řešení hádanek, slovních hříček 
Vyprávění pohádek a povídek o dětech Dramatizace 
pohádky a povídky Přednes básně Spojování obsahu 
textu s ilustrací Orientace v textu čítanky
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Český jazyk 2. ročník

recituje básně Základy literatury: Poezie - báseň, verš, rytmus, rým, 
přednes, recitace Próza - vyprávění, vypravěč, příběh 
Divadlo - jeviště, herec, divák, maňásek, loutky 
Výtvarný doprovod - ilustrace, ilustrátor

spojuje obsah textu s ilustrací Čtení: Plynulé čtení jednoduchých vět Slovní přízvuk 
Intonace Hlasité a tiché čtení s porozuměním Poslech 
četby, poezie, prózy Řešení hádanek, slovních hříček 
Vyprávění pohádek a povídek o dětech Dramatizace 
pohádky a povídky Přednes básně Spojování obsahu 
textu s ilustrací Orientace v textu čítanky

orientuje se v textu pro děti (čítanka, dětské knihy, 
časopisy)

Základy literatury: Poezie - báseň, verš, rytmus, rým, 
přednes, recitace Próza - vyprávění, vypravěč, příběh 
Divadlo - jeviště, herec, divák, maňásek, loutky 
Výtvarný doprovod - ilustrace, ilustrátor

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

Posilování přátelské atmosféry mezi dětmi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Oslovení, prosba, poděkování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Vyprávění, dramatizace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

Příspěvky do školního časopisu
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vyjadřuje své pocity z přečteného textu --> Prvouka -> 2. ročník -> popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
píše písmena a číslice podle normy --> Matematika -> 2. ročník -> používá přirozená čísla k modelování reálných 

situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem 
prvků

píše písmena a číslice podle normy --> Matematika -> 2. ročník -> doplňuje tabulky
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
píše písmena a číslice podle normy --> Matematika -> 2. ročník -> porovnává čísla
píše jednoduché texty --> Prvouka -> 2. ročník -> zapíše svou adresu
píše jednoduché texty --> Prvouka -> 2. ročník -> uvede povolání rodičů
na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

--> Prvouka -> 2. ročník -> uvede příklady správného chování chodce a cyklisty

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

--> Prvouka -> 2. ročník -> vysvětlí péči o své zdraví

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

--> Prvouka -> 2. ročník -> popíše ohleduplné chování k přírodě

užívá oslovení, prosbu, poděkování --> Prvouka -> 2. ročník -> v modelových situacích předvede základní pravidla 
slušného chování ve společnosti a rodině

spojuje obsah textu s ilustrací --> Prvouka -> 2. ročník -> uvede a popíše různá povolání a pracovní činnosti
spojuje obsah textu s ilustrací --> Prvouka -> 2. ročník -> orientuje se v čase, na příkladech porovná minulost a 

současnost
vyjadřuje své pocity z přečteného textu <-- Prvouka -> 2. ročník -> odvodí význam a potřebu různých povolání a 

pracovních činností
píše jednoduché texty <-- Prvouka -> 2. ročník -> projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
píše jednoduché texty <-- Prvouka -> 2. ročník -> popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

<-- Prvouka -> 2. ročník -> popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

užívá oslovení, prosbu, poděkování <-- Prvouka -> 2. ročník -> v modelových situacích předvede základní pravidla 
slušného chování ve společnosti a rodině

čte s porozuměním nahlas i potichu <-- Prvouka -> 2. ročník -> orientuje se v čase, na příkladech porovná minulost a 
současnost

vyjadřuje své pocity z přečteného textu <-- Prvouka -> 2. ročník -> popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
píše písmena a číslice podle normy <-- Matematika -> 2. ročník -> používá přirozená čísla k modelování reálných 

situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem 
prvků
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
píše písmena a číslice podle normy <-- Matematika -> 2. ročník -> doplňuje tabulky
píše písmena a číslice podle normy <-- Matematika -> 2. ročník -> porovnává čísla
píše jednoduché texty <-- Prvouka -> 2. ročník -> zapíše svou adresu
píše jednoduché texty <-- Prvouka -> 2. ročník -> uvede povolání rodičů
na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

<-- Prvouka -> 2. ročník -> uvede, jak se chovat v situaci obecného ohrožení

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

<-- Prvouka -> 2. ročník -> vysvětlí péči o své zdraví

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

<-- Prvouka -> 2. ročník -> popíše ohleduplné chování k přírodě

spojuje obsah textu s ilustrací <-- Prvouka -> 2. ročník -> uvede a popíše různá povolání a pracovní činnosti
spojuje obsah textu s ilustrací <-- Prvouka -> 2. ročník -> orientuje se v čase, na příkladech porovná minulost a 

současnost
  

Český jazyk 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozlišuje hlásky, slabiky, určuje počet slabik, vyslovuje 
slova se správným přízvukem

Hláskosloví: Hlásky, slabiky, slova Abecední řazení slov

vyhledá kořen, rozliší část předponovou a příponovou u 
jednoduchých slov

Stavba slova, věty: Nauka o slově, stavba slova Slovo a 
skutečnost - synonyma, opozita, slova příbuzná, slova 
vícevýznamová Stavba věty, souvětí Skladební dvojice

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

třídí slova podle významu, vyhledává slova podobná, 
protikladná a příbuzná

Stavba slova, věty: Nauka o slově, stavba slova Slovo a 
skutečnost - synonyma, opozita, slova příbuzná, slova 
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vícevýznamová Stavba věty, souvětí Skladební dvojice
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - 
mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty 
a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a 
místních pojmenování

Vyjmenovaná slova: Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, 
s, v, z Pamětní zvládnutí vyjmenovaných slov a jejich 
použití v textu Slova příbuzná Pravopis i/y po 
obojetných souhláskách

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
sloves

Slovesa: Pojmenování děje, tvary sloves, časování 
sloves Infinitiv

užívá vhodné jazykové prostředky Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice - 
dodržování slovosledu Pozdravy, uvítání návštěvy 
Výběr vhodných jazykových prostředků Krátké 
mluvené projevy - věcná a formální správnost Členění 
jazykového projevu Souvislé jazykové projevy, 
pojmenování předmětů a dějů Otázky a odpovědi - 
požádání o informaci, stručné podání informace 
Tvořit, klást otázky Reprodukce textu, vypravování 
Popis - písemný i ústní Psaní pohlednice, dopisu 
Osnova textu, vyjádření a používání jednoduché 
osnovy Členění jazykového projevu včetně nadpisu 
Společenský styk a jeho formy

pracuje s literárním textem podle pokynů učitele Základy literatury: Poezie - báseň s dějem, přirovnání, 
zosobnění Próza - pověst, povídka, postava, děj, 
prostředí Divadlo - dějství, jednání, herec Literatura 
umělecká a věcná Skutečnost a její umělecké vyjádření 
Výtvarný doprovod, ilustrace, ilustrátor Řazení 
ilustrací podle dějové posloupnosti

rozlišuje slovní druhy Slovní druhy ohebné, neohebné

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

spojuje věty do souvětí, používá vhodné spojovací 
výrazy

Stavba slova, věty: Nauka o slově, stavba slova Slovo a 
skutečnost - synonyma, opozita, slova příbuzná, slova 
vícevýznamová Stavba věty, souvětí Skladební dvojice

volí vhodné jazykové prostředky Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice - 
dodržování slovosledu Pozdravy, uvítání návštěvy 
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Výběr vhodných jazykových prostředků Krátké 
mluvené projevy - věcná a formální správnost Členění 
jazykového projevu Souvislé jazykové projevy, 
pojmenování předmětů a dějů Otázky a odpovědi - 
požádání o informaci, stručné podání informace 
Tvořit, klást otázky Reprodukce textu, vypravování 
Popis - písemný i ústní Psaní pohlednice, dopisu 
Osnova textu, vyjádření a používání jednoduché 
osnovy Členění jazykového projevu včetně nadpisu 
Společenský styk a jeho formy

tvoří, klade otázky, požádá o informaci Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice - 
dodržování slovosledu Pozdravy, uvítání návštěvy 
Výběr vhodných jazykových prostředků Krátké 
mluvené projevy - věcná a formální správnost Členění 
jazykového projevu Souvislé jazykové projevy, 
pojmenování předmětů a dějů Otázky a odpovědi - 
požádání o informaci, stručné podání informace 
Tvořit, klást otázky Reprodukce textu, vypravování 
Popis - písemný i ústní Psaní pohlednice, dopisu 
Osnova textu, vyjádření a používání jednoduché 
osnovy Členění jazykového projevu včetně nadpisu 
Společenský styk a jeho formy

napíše pohlednici, dopis Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice - 
dodržování slovosledu Pozdravy, uvítání návštěvy 
Výběr vhodných jazykových prostředků Krátké 
mluvené projevy - věcná a formální správnost Členění 
jazykového projevu Souvislé jazykové projevy, 
pojmenování předmětů a dějů Otázky a odpovědi - 
požádání o informaci, stručné podání informace 
Tvořit, klást otázky Reprodukce textu, vypravování 
Popis - písemný i ústní Psaní pohlednice, dopisu 
Osnova textu, vyjádření a používání jednoduché 
osnovy Členění jazykového projevu včetně nadpisu 
Společenský styk a jeho formy
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popisuje osoby, věci, zvířata ústně i písemně Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice - 
dodržování slovosledu Pozdravy, uvítání návštěvy 
Výběr vhodných jazykových prostředků Krátké 
mluvené projevy - věcná a formální správnost Členění 
jazykového projevu Souvislé jazykové projevy, 
pojmenování předmětů a dějů Otázky a odpovědi - 
požádání o informaci, stručné podání informace 
Tvořit, klást otázky Reprodukce textu, vypravování 
Popis - písemný i ústní Psaní pohlednice, dopisu 
Osnova textu, vyjádření a používání jednoduché 
osnovy Členění jazykového projevu včetně nadpisu 
Společenský styk a jeho formy

rozlišuje číslo jednotné a množné u podstatných jmen Podstatná jména: Rod a číslo podstatných jmen Pád a 
životnost podstatných jmen Vlastní jména - pravopis

pracuje s chybou Psaní: Opakování správných tvarů písmen a číslic Psaní 
u, ů, ú - opakování, procvičování Odstraňování ind. 
nedostatků Dodržování hygienických návyků, 
automatizace psacího písma Osobitý rukopis Kontrola 
vlastního projevu Celková úprava písemného projevu, 
zápisu Jednoduché formy psaného projevu

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím Slovesa: Pojmenování děje, tvary sloves, časování 
sloves Infinitiv

člení projev, sestaví nadpis Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice - 
dodržování slovosledu Pozdravy, uvítání návštěvy 
Výběr vhodných jazykových prostředků Krátké 
mluvené projevy - věcná a formální správnost Členění 
jazykového projevu Souvislé jazykové projevy, 
pojmenování předmětů a dějů Otázky a odpovědi - 
požádání o informaci, stručné podání informace 
Tvořit, klást otázky Reprodukce textu, vypravování 
Popis - písemný i ústní Psaní pohlednice, dopisu 
Osnova textu, vyjádření a používání jednoduché 
osnovy Členění jazykového projevu včetně nadpisu 
Společenský styk a jeho formy
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vyhledá podstatu příběhu, jeho smysl Literární výchova: Práce s literárním textem Oblíbené 
knihy, hledání podstaty příběhu, jeho smysl 
Charakteristika literárních postav, líčení atmosféry 
příběhu Vyjádření postojů ke knize Volba knih Plynulé 
čtení vět a souvětí, členění textu, větný přízvuk Rychlé 
čtení, tiché a hlasité čtení, předčítání Orientace v textu 
Četba uměleckých populárních a naukových textů 
Upevňování čtenářských dovedností a návyků 
Dramatizace pohádky, povídky Vyprávění pohádky, 
povídky, domýšlení příběhů Místní a regionální pověsti

dodržuje pravidla pravopisu u psaní vlastních jmen Podstatná jména: Rod a číslo podstatných jmen Pád a 
životnost podstatných jmen Vlastní jména - pravopis

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích

reprodukuje text přiměřený věku Literární výchova: Práce s literárním textem Oblíbené 
knihy, hledání podstaty příběhu, jeho smysl 
Charakteristika literárních postav, líčení atmosféry 
příběhu Vyjádření postojů ke knize Volba knih Plynulé 
čtení vět a souvětí, členění textu, větný přízvuk Rychlé 
čtení, tiché a hlasité čtení, předčítání Orientace v textu 
Četba uměleckých populárních a naukových textů 
Upevňování čtenářských dovedností a návyků 
Dramatizace pohádky, povídky Vyprávění pohádky, 
povídky, domýšlení příběhů Místní a regionální pověsti

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

charakterizuje literární postavy, líčí atmosféru příběhu, 
vyjadřuje své myšlenky a postoje

Literární výchova: Práce s literárním textem Oblíbené 
knihy, hledání podstaty příběhu, jeho smysl 
Charakteristika literárních postav, líčení atmosféry 
příběhu Vyjádření postojů ke knize Volba knih Plynulé 
čtení vět a souvětí, členění textu, větný přízvuk Rychlé 
čtení, tiché a hlasité čtení, předčítání Orientace v textu 
Četba uměleckých populárních a naukových textů 
Upevňování čtenářských dovedností a návyků 
Dramatizace pohádky, povídky Vyprávění pohádky, 
povídky, domýšlení příběhů Místní a regionální pověsti

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 

vypráví podkle obrázkové osnovy Literární výchova: Práce s literárním textem Oblíbené 
knihy, hledání podstaty příběhu, jeho smysl 
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a sloves Charakteristika literárních postav, líčení atmosféry 
příběhu Vyjádření postojů ke knize Volba knih Plynulé 
čtení vět a souvětí, členění textu, větný přízvuk Rychlé 
čtení, tiché a hlasité čtení, předčítání Orientace v textu 
Četba uměleckých populárních a naukových textů 
Upevňování čtenářských dovedností a návyků 
Dramatizace pohádky, povídky Vyprávění pohádky, 
povídky, domýšlení příběhů Místní a regionální pověsti

čte plynule věty a souvětí Literární výchova: Práce s literárním textem Oblíbené 
knihy, hledání podstaty příběhu, jeho smysl 
Charakteristika literárních postav, líčení atmosféry 
příběhu Vyjádření postojů ke knize Volba knih Plynulé 
čtení vět a souvětí, členění textu, větný přízvuk Rychlé 
čtení, tiché a hlasité čtení, předčítání Orientace v textu 
Četba uměleckých populárních a naukových textů 
Upevňování čtenářských dovedností a návyků 
Dramatizace pohádky, povídky Vyprávění pohádky, 
povídky, domýšlení příběhů Místní a regionální pověsti

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves

popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a 
činnosti

Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice - 
dodržování slovosledu Pozdravy, uvítání návštěvy 
Výběr vhodných jazykových prostředků Krátké 
mluvené projevy - věcná a formální správnost Členění 
jazykového projevu Souvislé jazykové projevy, 
pojmenování předmětů a dějů Otázky a odpovědi - 
požádání o informaci, stručné podání informace 
Tvořit, klást otázky Reprodukce textu, vypravování 
Popis - písemný i ústní Psaní pohlednice, dopisu 
Osnova textu, vyjádření a používání jednoduché 
osnovy Členění jazykového projevu včetně nadpisu 
Společenský styk a jeho formy

užívá četbu jako zdroj informací Literární výchova: Práce s literárním textem Oblíbené 
knihy, hledání podstaty příběhu, jeho smysl 
Charakteristika literárních postav, líčení atmosféry 
příběhu Vyjádření postojů ke knize Volba knih Plynulé 
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čtení vět a souvětí, členění textu, větný přízvuk Rychlé 
čtení, tiché a hlasité čtení, předčítání Orientace v textu 
Četba uměleckých populárních a naukových textů 
Upevňování čtenářských dovedností a návyků 
Dramatizace pohádky, povídky Vyprávění pohádky, 
povídky, domýšlení příběhů Místní a regionální pověsti

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves

požádá o informaci, podá stručnou informaci Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice - 
dodržování slovosledu Pozdravy, uvítání návštěvy 
Výběr vhodných jazykových prostředků Krátké 
mluvené projevy - věcná a formální správnost Členění 
jazykového projevu Souvislé jazykové projevy, 
pojmenování předmětů a dějů Otázky a odpovědi - 
požádání o informaci, stručné podání informace 
Tvořit, klást otázky Reprodukce textu, vypravování 
Popis - písemný i ústní Psaní pohlednice, dopisu 
Osnova textu, vyjádření a používání jednoduché 
osnovy Členění jazykového projevu včetně nadpisu 
Společenský styk a jeho formy

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

vypráví pohádky, povídky nebo básně s dějem Základy literatury: Poezie - báseň s dějem, přirovnání, 
zosobnění Próza - pověst, povídka, postava, děj, 
prostředí Divadlo - dějství, jednání, herec Literatura 
umělecká a věcná Skutečnost a její umělecké vyjádření 
Výtvarný doprovod, ilustrace, ilustrátor Řazení 
ilustrací podle dějové posloupnosti

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení

píše správné tvary písmen a číslic Psaní: Opakování správných tvarů písmen a číslic Psaní 
u, ů, ú - opakování, procvičování Odstraňování ind. 
nedostatků Dodržování hygienických návyků, 
automatizace psacího písma Osobitý rukopis Kontrola 
vlastního projevu Celková úprava písemného projevu, 
zápisu Jednoduché formy psaného projevu

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

dramatizuje Základy literatury: Poezie - báseň s dějem, přirovnání, 
zosobnění Próza - pověst, povídka, postava, děj, 
prostředí Divadlo - dějství, jednání, herec Literatura 
umělecká a věcná Skutečnost a její umělecké vyjádření 
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Výtvarný doprovod, ilustrace, ilustrátor Řazení 
ilustrací podle dějové posloupnosti

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

seznamuje se se základy poezie, prózy, divadla, s 
uměleckým vyjádřením a výtvarným doprovodem

Základy literatury: Poezie - báseň s dějem, přirovnání, 
zosobnění Próza - pověst, povídka, postava, děj, 
prostředí Divadlo - dějství, jednání, herec Literatura 
umělecká a věcná Skutečnost a její umělecké vyjádření 
Výtvarný doprovod, ilustrace, ilustrátor Řazení 
ilustrací podle dějové posloupnosti

dodržuje hygienické návyky při psaní Psaní: Opakování správných tvarů písmen a číslic Psaní 
u, ů, ú - opakování, procvičování Odstraňování ind. 
nedostatků Dodržování hygienických návyků, 
automatizace psacího písma Osobitý rukopis Kontrola 
vlastního projevu Celková úprava písemného projevu, 
zápisu Jednoduché formy psaného projevu

píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle Psaní: Opakování správných tvarů písmen a číslic Psaní 
u, ů, ú - opakování, procvičování Odstraňování ind. 
nedostatků Dodržování hygienických návyků, 
automatizace psacího písma Osobitý rukopis Kontrola 
vlastního projevu Celková úprava písemného projevu, 
zápisu Jednoduché formy psaného projevu

provádí kontrolu vlastního písemného projevu Psaní: Opakování správných tvarů písmen a číslic Psaní 
u, ů, ú - opakování, procvičování Odstraňování ind. 
nedostatků Dodržování hygienických návyků, 
automatizace psacího písma Osobitý rukopis Kontrola 
vlastního projevu Celková úprava písemného projevu, 
zápisu Jednoduché formy psaného projevu

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení

napíše krátký dopis Psaní: Opakování správných tvarů písmen a číslic Psaní 
u, ů, ú - opakování, procvičování Odstraňování ind. 
nedostatků Dodržování hygienických návyků, 
automatizace psacího písma Osobitý rukopis Kontrola 
vlastního projevu Celková úprava písemného projevu, 
zápisu Jednoduché formy psaného projevu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Český jazyk 3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Realizace prostřednictvím skupinové činnosti, dílčích projektů ve výuce.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Realizace v tématech: (učebnice nakl. Fraus)
Poprázdninová, Zvířecí, Zubařská, Sportovní, Karnevalová, Zdravotní, Hudební, Počítačová, Hravá, Přírodní

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Realizace v tématech: (učebnice nakladatelství Fraus)
Zvířecí, Báječná, Tábornická, Poprázdninová

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Realizace prostřednictvím školy v přírodě, sběru papíru a v učebních tématech (učebnice nakl. Fraus)
Témata: Zvířecí, Vzdušná, Zdravotní, Zemědělská, Kuchařská, Tábornická, Rostlinná, Ptačí, Přírodní

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Realizace prostřednictvím skupinové činnosti, dílčích projektů ve výuce.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Realizace v tématech: (učebnice nakladatelství Fraus)
Poprázdninová, Nádražní, Sci-fi

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Realizace v tématech: (učebnice nakl. Fraus)
Zubařská, Zdravotní, Karnevalová, Kuchařská, Hudební, Počítačová, Tábornická, Sci-fi

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Příspěvky do školního časopisu
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
užívá vhodné jazykové prostředky --> Prvouka -> 3. ročník -> uvede příklady možnosti využití různých dopravních 

prostředků v nejbližším regionu
užívá vhodné jazykové prostředky --> Prvouka -> 3. ročník -> uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 

činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává minulost a současnost

člení projev, sestaví nadpis --> Prvouka -> 3. ročník -> doporučí spolužákům vhodná místa pro volný čas, 
kulturu, služby, sport
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
reprodukuje text přiměřený věku --> Prvouka -> 3. ročník -> pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 

památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo 
báje spjaté s místem, v němž žije

popisuje ústně i písemně jednoduché 
předměty a činnosti

--> Prvouka -> 3. ročník -> uvede příklady možnosti využití různých dopravních 
prostředků v nejbližším regionu

popisuje ústně i písemně jednoduché 
předměty a činnosti

--> Prvouka -> 3. ročník -> při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty (IKT)

požádá o informaci, podá stručnou informaci --> Prvouka -> 3. ročník -> při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty (IKT)

napíše krátký dopis --> Anglický jazyk -> 3. ročník -> rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

vypráví podkle obrázkové osnovy --> Anglický jazyk -> 3. ročník -> popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje 
rozhovory, chybějící výrazy apod.

užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary sloves

<-- Prvouka -> 3. ročník -> doporučí spolužákům vhodná místa pro volný čas, 
kulturu, služby, sport

užívá vhodné jazykové prostředky <-- Prvouka -> 3. ročník -> doporučí spolužákům vhodná místa pro volný čas, 
kulturu, služby, sport

reprodukuje text přiměřený věku <-- Prvouka -> 3. ročník -> pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo 
báje spjaté s místem, v němž žije

popisuje ústně i písemně jednoduché 
předměty a činnosti

<-- Prvouka -> 3. ročník -> uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává minulost a současnost

užívá četbu jako zdroj informací <-- Prvouka -> 3. ročník -> vymezuje nejznámější hospodářské a léčivé rostliny, 
nejde tyto rostliny v okolí školy

užívá vhodné jazykové prostředky <-- Prvouka -> 3. ročník -> uvede příklady možnosti využití různých dopravních 
prostředků v nejbližším regionu

užívá vhodné jazykové prostředky <-- Prvouka -> 3. ročník -> uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává minulost a současnost
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
člení projev, sestaví nadpis <-- Prvouka -> 3. ročník -> doporučí spolužákům vhodná místa pro volný čas, 

kulturu, služby, sport
popisuje ústně i písemně jednoduché 
předměty a činnosti

<-- Prvouka -> 3. ročník -> uvede příklady možnosti využití různých dopravních 
prostředků v nejbližším regionu

popisuje ústně i písemně jednoduché 
předměty a činnosti

<-- Prvouka -> 3. ročník -> při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty (IKT)

požádá o informaci, podá stručnou informaci <-- Prvouka -> 3. ročník -> při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty (IKT)

napíše krátký dopis <-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

vypráví podkle obrázkové osnovy <-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje 
rozhovory, chybějící výrazy apod.

  

Český jazyk 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 
podobného významu a slova vícevýznamová

Nauka o slově: Hlásková podoba slova Význam slov 
Stavba slova Předložky - předpony Spisovnost Národní 
jazyk (čeština x slovenština) Zvuková stránka jazyka - 
intonace, tempo, přízvuk
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Český jazyk 4. ročník

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

určuje slovní druhy, využívá je v gramaticky správných 
tvarech

Slovní druhy: Ohebné, neohebné Podstatná jména, 
mluvnické kategorie Pravopis podstatných jmen 
(vzory) Pravopis přípon Druhy číslovek Slovesa, 
mluvnické kategorie, časování sloves Slovesa - jejich 
další využití Slovesný způsob, pravopis slovesných 
zakončení v přítomném času

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty

určí podmět a přísudek ve větách, vyhledá základní 
skladební dvojici

Skladba: Podmět a přísudek (holý, rozvitý) Stavba věty, 
souvětí Shoda přísudku s podmětem

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

užívá vhodných jazykových prostředků Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice 
Osnova, členění projevu Vypravování Vánoce, 
Velikonoce Popis - rostlin, zvířat, věcí, pracovního 
postupu Rozlišování fakt a názorů Formy 
společenského styku Omluva, manipulace, prosba 
Písemné formy společenského styku - pohlednice, 
blahopřání Dopis s jednoduchým obsahem Písemné 
formy úředního styku - vyplňování tiskopisů 
Jednoduchá objednávka, přihláška Písemné vyjádření 
vzkazu Římské číslice Stručné zápisy z učebního textu 
Základní způsoby komunikace - sms, mms, email, chat, 
telefonování, brána Textové editory Označení části 
textu do bloku, oprava textu, zarovnání

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta

Literární výchova: Rozvoj techniky čtení Tiché čtení s 
porozuměním Orientace v textu Čtení uměleckých a 
populárně naučných textů Aktivní naslouchání 
Porozumění čtenému textu, mluvené projevy Tvořivá 
práce s literárním textem Dětské knihy Povídání a 
besedy o knihách Poezie - lyrika, epika, rytmus básní 
Próza - pověst, povídka Divadlo - jednání, konflikt a 
jeho řešení

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 
a koncovku

Nauka o slově: Hlásková podoba slova Význam slov 
Stavba slova Předložky - předpony Spisovnost Národní 
jazyk (čeština x slovenština) Zvuková stránka jazyka - 
intonace, tempo, přízvuk
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Český jazyk 4. ročník

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

skloňuje podstatná jména podle vzoru Slovní druhy: Ohebné, neohebné Podstatná jména, 
mluvnické kategorie Pravopis podstatných jmen 
(vzory) Pravopis přípon Druhy číslovek Slovesa, 
mluvnické kategorie, časování sloves Slovesa - jejich 
další využití Slovesný způsob, pravopis slovesných 
zakončení v přítomném času

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

určuje větu jednoduchou a souvětí Skladba: Podmět a přísudek (holý, rozvitý) Stavba věty, 
souvětí Shoda přísudku s podmětem

sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na odstavce Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice 
Osnova, členění projevu Vypravování Vánoce, 
Velikonoce Popis - rostlin, zvířat, věcí, pracovního 
postupu Rozlišování fakt a názorů Formy 
společenského styku Omluva, manipulace, prosba 
Písemné formy společenského styku - pohlednice, 
blahopřání Dopis s jednoduchým obsahem Písemné 
formy úředního styku - vyplňování tiskopisů 
Jednoduchá objednávka, přihláška Písemné vyjádření 
vzkazu Římské číslice Stručné zápisy z učebního textu 
Základní způsoby komunikace - sms, mms, email, chat, 
telefonování, brána Textové editory Označení části 
textu do bloku, oprava textu, zarovnání

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru

používá správný slovní i větný přízvuk Literární výchova: Rozvoj techniky čtení Tiché čtení s 
porozuměním Orientace v textu Čtení uměleckých a 
populárně naučných textů Aktivní naslouchání 
Porozumění čtenému textu, mluvené projevy Tvořivá 
práce s literárním textem Dětské knihy Povídání a 
besedy o knihách Poezie - lyrika, epika, rytmus básní 
Próza - pověst, povídka Divadlo - jednání, konflikt a 
jeho řešení

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

určuje osobu, číslo, čas u sloves Slovní druhy: Ohebné, neohebné Podstatná jména, 
mluvnické kategorie Pravopis podstatných jmen 
(vzory) Pravopis přípon Druhy číslovek Slovesa, 
mluvnické kategorie, časování sloves Slovesa - jejich 
další využití Slovesný způsob, pravopis slovesných 
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Český jazyk 4. ročník

zakončení v přítomném času
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje

spojuje věty vhodnými spojovacími výrazy Skladba: Podmět a přísudek (holý, rozvitý) Stavba věty, 
souvětí Shoda přísudku s podmětem

dodržuje posloupnost dějových složek Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice 
Osnova, členění projevu Vypravování Vánoce, 
Velikonoce Popis - rostlin, zvířat, věcí, pracovního 
postupu Rozlišování fakt a názorů Formy 
společenského styku Omluva, manipulace, prosba 
Písemné formy společenského styku - pohlednice, 
blahopřání Dopis s jednoduchým obsahem Písemné 
formy úředního styku - vyplňování tiskopisů 
Jednoduchá objednávka, přihláška Písemné vyjádření 
vzkazu Římské číslice Stručné zápisy z učebního textu 
Základní způsoby komunikace - sms, mms, email, chat, 
telefonování, brána Textové editory Označení části 
textu do bloku, oprava textu, zarovnání

recituje, dramatizuje Literární výchova: Rozvoj techniky čtení Tiché čtení s 
porozuměním Orientace v textu Čtení uměleckých a 
populárně naučných textů Aktivní naslouchání 
Porozumění čtenému textu, mluvené projevy Tvořivá 
práce s literárním textem Dětské knihy Povídání a 
besedy o knihách Poezie - lyrika, epika, rytmus básní 
Próza - pověst, povídka Divadlo - jednání, konflikt a 
jeho řešení

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

časuje slovesa Slovní druhy: Ohebné, neohebné Podstatná jména, 
mluvnické kategorie Pravopis podstatných jmen 
(vzory) Pravopis přípon Druhy číslovek Slovesa, 
mluvnické kategorie, časování sloves Slovesa - jejich 
další využití Slovesný způsob, pravopis slovesných 
zakončení v přítomném času

orientačně rozlišuje řeč přímou a větu uvozovaací Skladba: Podmět a přísudek (holý, rozvitý) Stavba věty, 
souvětí Shoda přísudku s podmětem

popisuje rostliny, zvířata, věci Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice 
Osnova, členění projevu Vypravování Vánoce, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

49

Český jazyk 4. ročník

Velikonoce Popis - rostlin, zvířat, věcí, pracovního 
postupu Rozlišování fakt a názorů Formy 
společenského styku Omluva, manipulace, prosba 
Písemné formy společenského styku - pohlednice, 
blahopřání Dopis s jednoduchým obsahem Písemné 
formy úředního styku - vyplňování tiskopisů 
Jednoduchá objednávka, přihláška Písemné vyjádření 
vzkazu Římské číslice Stručné zápisy z učebního textu 
Základní způsoby komunikace - sms, mms, email, chat, 
telefonování, brána Textové editory Označení části 
textu do bloku, oprava textu, zarovnání

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

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

Literární výchova: Rozvoj techniky čtení Tiché čtení s 
porozuměním Orientace v textu Čtení uměleckých a 
populárně naučných textů Aktivní naslouchání 
Porozumění čtenému textu, mluvené projevy Tvořivá 
práce s literárním textem Dětské knihy Povídání a 
besedy o knihách Poezie - lyrika, epika, rytmus básní 
Próza - pověst, povídka Divadlo - jednání, konflikt a 
jeho řešení

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

rozlišuje slovesné způsoby - oznamovací, rozkazovací, 
podmiňovací

Slovní druhy: Ohebné, neohebné Podstatná jména, 
mluvnické kategorie Pravopis podstatných jmen 
(vzory) Pravopis přípon Druhy číslovek Slovesa, 
mluvnické kategorie, časování sloves Slovesa - jejich 
další využití Slovesný způsob, pravopis slovesných 
zakončení v přítomném času

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry

napíše dopis, sms zprávu, aplikuje telefonování v 
různých modelových situacích

Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice 
Osnova, členění projevu Vypravování Vánoce, 
Velikonoce Popis - rostlin, zvířat, věcí, pracovního 
postupu Rozlišování fakt a názorů Formy 
společenského styku Omluva, manipulace, prosba 
Písemné formy společenského styku - pohlednice, 
blahopřání Dopis s jednoduchým obsahem Písemné 
formy úředního styku - vyplňování tiskopisů 
Jednoduchá objednávka, přihláška Písemné vyjádření 
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vzkazu Římské číslice Stručné zápisy z učebního textu 
Základní způsoby komunikace - sms, mms, email, chat, 
telefonování, brána Textové editory Označení části 
textu do bloku, oprava textu, zarovnání

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Literární výchova: Rozvoj techniky čtení Tiché čtení s 
porozuměním Orientace v textu Čtení uměleckých a 
populárně naučných textů Aktivní naslouchání 
Porozumění čtenému textu, mluvené projevy Tvořivá 
práce s literárním textem Dětské knihy Povídání a 
besedy o knihách Poezie - lyrika, epika, rytmus básní 
Próza - pověst, povídka Divadlo - jednání, konflikt a 
jeho řešení

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry

dodržuje formální úpravu dopisu, dbá na čitelnost a 
úhlednost

Komunikační a slohová výchova: Stylizace, kompozice 
Osnova, členění projevu Vypravování Vánoce, 
Velikonoce Popis - rostlin, zvířat, věcí, pracovního 
postupu Rozlišování fakt a názorů Formy 
společenského styku Omluva, manipulace, prosba 
Písemné formy společenského styku - pohlednice, 
blahopřání Dopis s jednoduchým obsahem Písemné 
formy úředního styku - vyplňování tiskopisů 
Jednoduchá objednávka, přihláška Písemné vyjádření 
vzkazu Římské číslice Stručné zápisy z učebního textu 
Základní způsoby komunikace - sms, mms, email, chat, 
telefonování, brána Textové editory Označení části 
textu do bloku, oprava textu, zarovnání

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

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

Literární výchova: Rozvoj techniky čtení Tiché čtení s 
porozuměním Orientace v textu Čtení uměleckých a 
populárně naučných textů Aktivní naslouchání 
Porozumění čtenému textu, mluvené projevy Tvořivá 
práce s literárním textem Dětské knihy Povídání a 
besedy o knihách Poezie - lyrika, epika, rytmus básní 
Próza - pověst, povídka Divadlo - jednání, konflikt a 
jeho řešení
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rozpozná základy poezie, prózy, divadla Literární výchova: Rozvoj techniky čtení Tiché čtení s 
porozuměním Orientace v textu Čtení uměleckých a 
populárně naučných textů Aktivní naslouchání 
Porozumění čtenému textu, mluvené projevy Tvořivá 
práce s literárním textem Dětské knihy Povídání a 
besedy o knihách Poezie - lyrika, epika, rytmus básní 
Próza - pověst, povídka Divadlo - jednání, konflikt a 
jeho řešení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Rozvoj komunikačních schopností - členění projevu
Vyprávění, popis
Formy společenského styku
Aktivní naslouchání
Sms, mms, dopis, komunikace prostřednictvím internetu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Český jazyk, slovenský jazyk

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Český jazyk, slovenský jazyk

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Vánoce, Velikonoce

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Fakta, názory, manipulace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Poezie, próza, literární texty
besedy o knihách

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Příspěvky do školního časopisu
Fakta, názory, manipulace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Fakta, názory, manipulace
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Fakta, názory, manipulace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Vyprávění, popis
Fakta, názory, omluva
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
popisuje rostliny, zvířata, věci --> Přírodověda -> 4. ročník -> uvede zástupce různých přírodních společenstev 

ve vybraných lokalitách regionu
sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na 
odstavce

--> Přírodověda -> 4. ročník -> poukáže na změny a problémy v nejbližším 
prostředí, navrhne možnosti zlepšení

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

--> Vlastivěda -> 4. ročník -> vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

popisuje rostliny, zvířata, věci --> Anglický jazyk -> 3. ročník -> rozumí jednoduchým pokynům a větám, 
adekvátně na ně reaguje,pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 
pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro 
porozumění

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas reprodukuje obsah 
přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z 
něj podstatná fakta

--> Anglický jazyk -> 3. ročník -> rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

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

--> Anglický jazyk -> 3. ročník -> popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje 
rozhovory, chybějící výrazy apod.

recituje, dramatizuje --> Hudební výchova -> 4. ročník -> rytmizuje říkadla
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas reprodukuje obsah 
přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z 
něj podstatná fakta

--> Pracovní výchova -> 4. ročník -> připraví samostatně jednoduchý pokrm
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
užívá vhodných jazykových prostředků <-- Přírodověda -> 4. ročník -> objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 

neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi 
konečným vzhledem přírody a činností člověka

sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na 
odstavce

<-- Přírodověda -> 4. ročník -> na konkrétních příkladech uvede vzájemné 
vztahy živých organismů a neživé přírody, uvede znaky života, životní 
potřeby, stavbu těla konkrétních rostlin a živočichů

popisuje rostliny, zvířata, věci <-- Přírodověda -> 4. ročník -> uvede zástupce různých přírodních společenstev 
ve vybraných lokalitách regionu

sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na 
odstavce

<-- Přírodověda -> 4. ročník -> poukáže na změny a problémy v nejbližším 
prostředí, navrhne možnosti zlepšení

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

<-- Vlastivěda -> 4. ročník -> vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

popisuje rostliny, zvířata, věci <-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> rozumí jednoduchým pokynům a větám, 
adekvátně na ně reaguje,pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 
pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro 
porozumění

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas reprodukuje obsah 
přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z 
něj podstatná fakta

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

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

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje 
rozhovory, chybějící výrazy apod.

recituje, dramatizuje <-- Hudební výchova -> 4. ročník -> rytmizuje říkadla
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas reprodukuje obsah 
přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z 
něj podstatná fakta

<-- Pracovní výchova -> 4. ročník -> připraví samostatně jednoduchý pokrm
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně 
ji užívá

Jazyková výchova: Národní jazyk- mateřský jazyk - 
prostředek dorozumívání, vytváření vztahu k jazyku 
Slova jednoznačná, slova přejatá Homonyma Vlastní 
jména Zvuková stránka jazyka

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Stavba slova: Odvozování slov předponami a 
příponami Části slova - kořen Souhláskové skupiny na 
styku předpony nebo přípony a kořene Osvojování 
spisovné výslovnosti a pravopisu souhláskových skupin 
Zdvojené souhlásky Skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - 
mně Dělení slov na konci řádku

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku

rozlišuje kořen slova, část předponovou a příponovou Stavba slova: Odvozování slov předponami a 
příponami Části slova - kořen Souhláskové skupiny na 
styku předpony nebo přípony a kořene Osvojování 
spisovné výslovnosti a pravopisu souhláskových skupin 
Zdvojené souhlásky Skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - 
mně Dělení slov na konci řádku

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách Vyjmenovaná slova: Pravopis i/y po obojetných 
souhláskách

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

Literární výchova: Výrazné čtení uměleckých i 
naučných textů Předčítání, recitaceDětské časopisy 
Povídání a besedy o knihách, divadle, rozhlasových a 
televizních pořadech Vztahy ve slovní zásobě, 
orientace v textu Aktivní naslouchání Rozlišování - 
fakta x názory Poezie (lyrika, epika, bajka) Próza (čas, 
prostředí děje, hlavní a vedlejší postavy, řeč autora, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

55

Český jazyk 5. ročník

řeč postav) Divadlo (konflikt a jeho řešení - komické, 
tragické) Film (loutkový, hraný, kreslený) Kulturní život 
regionu

píše stručně, účelně, čitelně do sešitů zápisy a pracovní 
poznámky

Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy

Literární výchova: Výrazné čtení uměleckých i 
naučných textů Předčítání, recitaceDětské časopisy 
Povídání a besedy o knihách, divadle, rozhlasových a 
televizních pořadech Vztahy ve slovní zásobě, 
orientace v textu Aktivní naslouchání Rozlišování - 
fakta x názory Poezie (lyrika, epika, bajka) Próza (čas, 
prostředí děje, hlavní a vedlejší postavy, řeč autora, 
řeč postav) Divadlo (konflikt a jeho řešení - komické, 
tragické) Film (loutkový, hraný, kreslený) Kulturní život 
regionu

chrání data před poškozením Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
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českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení

posuzuje úplnost jednoduchých sdělení Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

reprodukuje obsah jednoduchého sdělení, zaznamená 
podstatné informace

Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů

čte umělecké a naučné texty, různé typy rozlišuje Literární výchova: Výrazné čtení uměleckých i 
naučných textů Předčítání, recitaceDětské časopisy 
Povídání a besedy o knihách, divadle, rozhlasových a 
televizních pořadech Vztahy ve slovní zásobě, 
orientace v textu Aktivní naslouchání Rozlišování - 
fakta x názory Poezie (lyrika, epika, bajka) Próza (čas, 
prostředí děje, hlavní a vedlejší postavy, řeč autora, 
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řeč postav) Divadlo (konflikt a jeho řešení - komické, 
tragické) Film (loutkový, hraný, kreslený) Kulturní život 
regionu

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru

používá jazyk jako nástroj dorozumívání Jazyková výchova: Národní jazyk- mateřský jazyk - 
prostředek dorozumívání, vytváření vztahu k jazyku 
Slova jednoznačná, slova přejatá Homonyma Vlastní 
jména Zvuková stránka jazyka
Stavba slova: Odvozování slov předponami a 
příponami Části slova - kořen Souhláskové skupiny na 
styku předpony nebo přípony a kořene Osvojování 
spisovné výslovnosti a pravopisu souhláskových skupin 
Zdvojené souhlásky Skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - 
mně Dělení slov na konci řádku

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Slovní druhy: Mluvnické kategorie podstatných jmen 
Podstatná jména pomnožná Přídavná jména tvrdá, 
měkká, přivlastňovací Mluvnické kategorie sloves 
(způsob) Pravopis slovesných zakončení přítomného 
času Druhy zájmen Druhy číslovek- skloňování číslovek 
základních, psaní složených číslovek

rozlišuje a správně určuje slovní druhy Slovní druhy: Mluvnické kategorie podstatných jmen 
Podstatná jména pomnožná Přídavná jména tvrdá, 
měkká, přivlastňovací Mluvnické kategorie sloves 
(způsob) Pravopis slovesných zakončení přítomného 
času Druhy zájmen Druhy číslovek- skloňování číslovek 
základních, psaní složených číslovek

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty

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

Skladba: Základní větné členy Podmět - vyjádřený, 
nevyjádřený, několikanásobný Přísudek slovesný 
Shoda přísudku s podmětem Věta jednoduchá Souvětí, 
spojování vět v souvětí Interpunkce v řeči přímé

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, 
zejména v reklamě

Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
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druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie

Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

orientuje se a vyhledává údaje v Pravidlech českého 
pravopisu, ve Stručné mluvnici české, v encyklopediích 
pro děti a mládež

Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

dělí správně slova na konci řádku Stavba slova: Odvozování slov předponami a 
příponami Části slova - kořen Souhláskové skupiny na 
styku předpony nebo přípony a kořene Osvojování 
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spisovné výslovnosti a pravopisu souhláskových skupin 
Zdvojené souhlásky Skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - 
mně Dělení slov na konci řádku

vyhledá zájmena v textu, nahrazuje podstatná jména Slovní druhy: Mluvnické kategorie podstatných jmen 
Podstatná jména pomnožná Přídavná jména tvrdá, 
měkká, přivlastňovací Mluvnické kategorie sloves 
(způsob) Pravopis slovesných zakončení přítomného 
času Druhy zájmen Druhy číslovek- skloňování číslovek 
základních, psaní složených číslovek

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

určuje větu jednoduchou, spojuje věty v souvětí Skladba: Základní větné členy Podmět - vyjádřený, 
nevyjádřený, několikanásobný Přísudek slovesný 
Shoda přísudku s podmětem Věta jednoduchá Souvětí, 
spojování vět v souvětí Interpunkce v řeči přímé

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru

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

Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
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českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

zhodnotí kulturní život regionu Literární výchova: Výrazné čtení uměleckých i 
naučných textů Předčítání, recitaceDětské časopisy 
Povídání a besedy o knihách, divadle, rozhlasových a 
televizních pořadech Vztahy ve slovní zásobě, 
orientace v textu Aktivní naslouchání Rozlišování - 
fakta x názory Poezie (lyrika, epika, bajka) Próza (čas, 
prostředí děje, hlavní a vedlejší postavy, řeč autora, 
řeč postav) Divadlo (konflikt a jeho řešení - komické, 
tragické) Film (loutkový, hraný, kreslený) Kulturní život 
regionu

používá interpunkci v přímé řeči Skladba: Základní větné členy Podmět - vyjádřený, 
nevyjádřený, několikanásobný Přísudek slovesný 
Shoda přísudku s podmětem Věta jednoduchá Souvětí, 
spojování vět v souvětí Interpunkce v řeči přímé

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry

Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

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

Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
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druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 
projevu je obměňuje

Skladba: Základní větné členy Podmět - vyjádřený, 
nevyjádřený, několikanásobný Přísudek slovesný 
Shoda přísudku s podmětem Věta jednoduchá Souvětí, 
spojování vět v souvětí Interpunkce v řeči přímé

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení

Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
Mluvené projevy

popíše děj, předmět, pracovní postup a vlastní osobu Komunikační a slohová výchova: Reprodukce 
jednoduchých textů Vypravování Popis předmětu, 
děje, pracovního postupu, vlastní osoby Dopis Zpráva 
sms, email Základní funkce počítače Souborová 
struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, 
druhy souborů, kopírování a mazání souborů a složek 
Internet - zdroj informací, komunikace Tiskopisy - 
poštovní poukázka, podací lístek, průvodka Práce s 
Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí 
českou Orientace v encyklopediích pro děti a mládež 
Výpisy údajů ze slovníku Zápisy do sešitů, poznámky 
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Mluvené projevy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikačních schopností
Vyprávění, popis
Aktivní naslouchání
Rozšiřování slovní zásoby

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Kulturní život obce, regonu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Realizace v tématech:
Odpočinuli jsme si, Vynalézali, Mění se, Vyrábíme, Sportuji, sportuješ, sportuje, Nocovali jsme, Odjíždíme, Chystáte se? Přečetli jsme, Dívejte se, Připravujeme se, 
Počítáme, Hořelo, Jezděte! Chráníš se? Sokolničili, Věnují se …,Obdivujeme, Přemýšlíme, Budeme hodnotit.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Realizace v tématech:
Odpočinuli jsme si, Sportuji, sportuješ, sportuje, Odjíždíme, Chystáte se?Počítáme, Obdivujeme.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Realizace v tématech:
Hořelo, Sokolničili

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Realizace v tématech:
Odpočinuli jsme si, Vynalézali,  Sportuji, sportuješ, sportuje, Nocovali jsme, Odjíždíme, Chystáte se?, Přečetli jsme, Připravujeme se, Počítáme, Hořelo, Jezděte!, Chráníš 
se?, Sokolničili,Věnují se..., Obdivujeme, Přemýšlíme, Budeme hodnotit

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Internet - zdroj informací

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Literární texty
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozlišuje podstatné a okrajové informace v --> Přírodověda -> 5. ročník -> zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává

přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat

posuzuje úplnost jednoduchých sdělení --> Přírodověda -> 5. ročník -> uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události

rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> zprostředkuje ostatním spolužákům zkušenosti, 
zážitky z vlastních cest, porovná způsob života a přírodu naší vlasti s jinými 
zeměmi

rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích, zejména v reklamě

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy jejich 
polohu na Zemi

rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích, zejména v reklamě

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích

komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích

zhodnotí kulturní život regionu --> Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích

používá jazyk jako nástroj dorozumívání --> Anglický jazyk -> 5. ročník -> obměňuje krátké texty se zachováním smyslu 
textu

vyhledá zájmena v textu, nahrazuje 
podstatná jména

--> Anglický jazyk -> 3. ročník -> nahradí podmět zájmenem

rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> vyplní jednoduchý formulář

využívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

zhodnotí kulturní život regionu --> Anglický jazyk -> 5. ročník -> pohovoří o svých plánech
posuzuje úplnost jednoduchých sdělení --> Anglický jazyk -> 5. ročník -> sestaví gramaticky a formálně správně 

jednoduché texty
reprodukuje obsah jednoduchého sdělení, --> Matematika -> 5. ročník -> řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zaznamená podstatné informace početní operace v celém oboru přirozených čísel
píše stručně, účelně, čitelně do sešitů zápisy a 
pracovní poznámky

--> Matematika -> 5. ročník -> řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel

chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím

--> Matematika -> 5. ročník -> vyhledává, sbírá a třídí data

využívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie

--> Tělesná výchova -> 5. ročník -> změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost 
a vhodně ji užívá

--> Výtvarná výchova -> 5. ročník -> komunikuje o obsahu svých děl

rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> porovná podmínky života v různých podnebných 
pásech porovná energetické suroviny, posoudí obnovitelné a neobnovitelné 
přírodní zdroje

píše stručně, účelně, čitelně do sešitů zápisy a 
pracovní poznámky

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z 
nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci 
prokáže schopnost se účinně chránit

komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> porovná podmínky života v různých podnebných 
pásech porovná energetické suroviny, posoudí obnovitelné a neobnovitelné 
přírodní zdroje

posuzuje úplnost jednoduchých sdělení <-- Přírodověda -> 5. ročník -> uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události

rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> zprostředkuje ostatním spolužákům zkušenosti, 
zážitky z vlastních cest, porovná způsob života a přírodu naší vlasti s jinými 
zeměmi

rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích, zejména v reklamě

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy jejich 
polohu na Zemi
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích, zejména v reklamě

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích

využívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích

komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích

zhodnotí kulturní život regionu <-- Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích

používá jazyk jako nástroj dorozumívání <-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> obměňuje krátké texty se zachováním smyslu 
textu

vyhledá zájmena v textu, nahrazuje 
podstatná jména

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> nahradí podmět zájmenem

využívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

zhodnotí kulturní život regionu <-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> pohovoří o svých plánech
posuzuje úplnost jednoduchých sdělení <-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> sestaví gramaticky a formálně správně 

jednoduché texty
reprodukuje obsah jednoduchého sdělení, 
zaznamená podstatné informace

<-- Matematika -> 5. ročník -> řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel

píše stručně, účelně, čitelně do sešitů zápisy a 
pracovní poznámky

<-- Matematika -> 5. ročník -> řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel

chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím

<-- Matematika -> 5. ročník -> vyhledává, sbírá a třídí data

využívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie

<-- Tělesná výchova -> 5. ročník -> změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost 
a vhodně ji užívá

<-- Výtvarná výchova -> 5. ročník -> komunikuje o obsahu svých děl
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Český jazyk 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

rozpozná základní a rozvíjející větné členy Skladba Větné členy základní, rozvíjející Grafické 
znázornění Druhy vět

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru

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

Zvuková stránka jazyka Spisovná výslovnost českých a 
běžně používaných slov Využití jazykových norem při 
tvorbě vlastního textu Hlásky a jejich dělení Zvuková 
stránka slova a věty

správně skloňuje slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména konkrétní, 
abstraktní Druhy a pravopis přídavných jmen Druhy a 
správné použití zájmen Druhy a správné použití 
číslovek Časování sloves

rozlišuje podstatná jména konkrétní a abstraktní Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména konkrétní, 
abstraktní Druhy a pravopis přídavných jmen Druhy a 
správné použití zájmen Druhy a správné použití 
číslovek Časování sloves

rozlišuje druhy přídavných jmen a zvládá jejich pravopis Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména konkrétní, 
abstraktní Druhy a pravopis přídavných jmen Druhy a 
správné použití zájmen Druhy a správné použití 
číslovek Časování sloves

rozlišuje druhy zájmen a správně je používá Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména konkrétní, 
abstraktní Druhy a pravopis přídavných jmen Druhy a 
správné použití zájmen Druhy a správné použití 
číslovek Časování sloves
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Český jazyk 6. ročník

rozlišuje druhy číslovek a správně je používá Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména konkrétní, 
abstraktní Druhy a pravopis přídavných jmen Druhy a 
správné použití zájmen Druhy a správné použití 
číslovek Časování sloves

časuje slovesa a vhodně je používá Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména konkrétní, 
abstraktní Druhy a pravopis přídavných jmen Druhy a 
správné použití zájmen Druhy a správné použití 
číslovek Časování sloves

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova

odlišuje česká a běžně užívaná cizí slova Zvuková stránka jazyka Spisovná výslovnost českých a 
běžně používaných slov Využití jazykových norem při 
tvorbě vlastního textu Hlásky a jejich dělení Zvuková 
stránka slova a věty

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

vyjadřuje své postoje ke sdělovanému obsahu Literární výchova Četba Lidová tvorba, poezie Pohádky 
Legendy, báje Pověsti Ze života dětí Dramatické žánry

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

reprodukuje přečtený text vlastmími slovy Literární výchova Četba Lidová tvorba, poezie Pohádky 
Legendy, báje Pověsti Ze života dětí Dramatické žánry

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo

vyjadřuje své dojmy, pocity z přečteného díla, 
divadelního nebo filmového představení, z koncertu

Literární výchova Četba Lidová tvorba, poezie Pohádky 
Legendy, báje Pověsti Ze života dětí Dramatické žánry

vytváří literární díla podle vzoru Literární výchova Četba Lidová tvorba, poezie Pohádky 
Legendy, báje Pověsti Ze života dětí Dramatické žánry

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo

posoudí kvalitu přečtené knihy Literární výchova Četba Lidová tvorba, poezie Pohádky 
Legendy, báje Pověsti Ze života dětí Dramatické žánry

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

vhodně užívá verbální i nonverbální prostředky v 
mluveném projevu

Literární výchova Četba Lidová tvorba, poezie Pohádky 
Legendy, báje Pověsti Ze života dětí Dramatické žánry
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komunikační situaci
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

účelně uspořádá informace v textu Literární výchova Četba Lidová tvorba, poezie Pohádky 
Legendy, báje Pověsti Ze života dětí Dramatické žánry

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich

Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména konkrétní, 
abstraktní Druhy a pravopis přídavných jmen Druhy a 
správné použití zájmen Druhy a správné použití 
číslovek Časování sloves

vhodně užívá syntaktický pravopis Skladba Větné členy základní, rozvíjející Grafické 
znázornění Druhy vět

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

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

Zvuková stránka jazyka Spisovná výslovnost českých a 
běžně používaných slov Využití jazykových norem při 
tvorbě vlastního textu Hlásky a jejich dělení Zvuková 
stránka slova a věty

Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména konkrétní, 
abstraktní Druhy a pravopis přídavných jmen Druhy a 
správné použití zájmen Druhy a správné použití 
číslovek Časování sloves

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

pracuje samostatně s jazykovými příručkami

Zvuková stránka jazyka Spisovná výslovnost českých a 
běžně používaných slov Využití jazykových norem při 
tvorbě vlastního textu Hlásky a jejich dělení Zvuková 
stránka slova a věty

rozlišuje základní slohové postupy a vhodně jich užívá Komunikační a slohová výchova Základní slohové 
postupy Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu 
Uspořádání údajů v textu podle účelu Popis Zpráva, 
oznámení Výpisky, výtah Dopis, mluvní

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Asertivní způsob vyjadřování, týmová práce, různé role v  ní, spolupráce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Zpráva, oznámení, žádost, objednávka, vzkaz, sms, telegram
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Realizováno v učivu švp
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Sloh, projekt, pohádka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Porozumění literárnímu textu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

realizace prostřednictvím skupinové práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Problémové úkoly
sloh, dokončení příběhu

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Psaní velkých písmen - zeměpisné názvy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Porozumění literárnímu textu

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Projekt "Den Země" - slohové zpracování

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Projekt "Den Země" - slohové zpracování

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Zpráva, oznámení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Zpráva, oznámení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Zpráva, oznámení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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Zpráva, oznámení
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
odlišuje česká a běžně užívaná cizí slova --> Anglický jazyk -> 6. ročník -> sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení 

týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými 
tematickými okruhy

reprodukuje přečtený text vlastmími slovy --> Anglický jazyk -> 6. ročník -> rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

vhodně užívá verbální i nonverbální 
prostředky v mluveném projevu

--> Anglický jazyk -> 6. ročník -> popíše sebe, svou rodinu, jiné lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, nějakou událost

účelně uspořádá informace v textu --> Anglický jazyk -> 6. ročník -> pohovoří o svých zálibách, odpovídá na otázky, 
otázky tvoří

vyjadřuje své postoje ke sdělovanému 
obsahu

--> Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> ověřuje věrohodnost 
informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost

účelně uspořádá informace v textu --> Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> ovládá program pro 
vytváření prezentací

účelně uspořádá informace v textu --> Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> používá informace z 
různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

vyjadřuje své dojmy, pocity z přečteného díla, 
divadelního nebo filmového představení, z 
koncertu

--> Zeměpis -> 6. ročník -> popíše nejdůležitější zeměpisné a vesmírné objevy, 
charakterizuje podmínky, při nichž k objevům došlo

účelně uspořádá informace v textu --> Dějepis -> 6. ročník -> uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

vhodně užívá verbální i nonverbální 
prostředky v mluveném projevu

--> Dějepis -> 6. ročník -> charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 
materiální a duchovní kulturu

vyjadřuje své dojmy, pocity z přečteného díla, 
divadelního nebo filmového představení, z 
koncertu

--> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
počítačová grafika, fotografie, video, animace

reprodukuje přečtený text vlastmími slovy --> Pracovní výchova -> 6. ročník -> provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

posoudí kvalitu přečtené knihy --> Občanská výchova -> 6. ročník -> seznamuje se s rozmanitostí kulturních 
projevů, kulturními hodnotami, tradicemi kulturních institucí, rozpozná 
masovou kulturu, masmédia, prostředky masové komunikace

odlišuje česká a běžně užívaná cizí slova <-- Anglický jazyk -> 6. ročník -> sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení 
týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými 
tematickými okruhy

reprodukuje přečtený text vlastmími slovy <-- Anglický jazyk -> 6. ročník -> rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

vhodně užívá verbální i nonverbální 
prostředky v mluveném projevu

<-- Anglický jazyk -> 6. ročník -> popíše sebe, svou rodinu, jiné lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, nějakou událost

účelně uspořádá informace v textu <-- Anglický jazyk -> 6. ročník -> pohovoří o svých zálibách, odpovídá na otázky, 
otázky tvoří

vyjadřuje své postoje ke sdělovanému 
obsahu

<-- Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> ověřuje věrohodnost 
informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost

účelně uspořádá informace v textu <-- Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> ovládá program pro 
vytváření prezentací

účelně uspořádá informace v textu <-- Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> používá informace z 
různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

vyjadřuje své dojmy, pocity z přečteného díla, 
divadelního nebo filmového představení, z 
koncertu

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> popíše nejdůležitější zeměpisné a vesmírné objevy, 
charakterizuje podmínky, při nichž k objevům došlo

účelně uspořádá informace v textu <-- Dějepis -> 6. ročník -> uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

vhodně užívá verbální i nonverbální 
prostředky v mluveném projevu

<-- Dějepis -> 6. ročník -> charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 
materiální a duchovní kulturu

vyjadřuje své dojmy, pocity z přečteného díla, <-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> užívá prostředky pro zachycení jevů a 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
divadelního nebo filmového představení, z 
koncertu

procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

reprodukuje přečtený text vlastmími slovy <-- Pracovní výchova -> 6. ročník -> provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

posoudí kvalitu přečtené knihy <-- Občanská výchova -> 6. ročník -> seznamuje se s rozmanitostí kulturních 
projevů, kulturními hodnotami, tradicemi kulturních institucí, rozpozná 
masovou kulturu, masmédia, prostředky masové komunikace

  

Český jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

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

Tvarosloví, význam slov Slova jednoznačná, 
mnohoznačná Slovo a sousloví, rčení Synonyma, 
homonyma, antonyma Slova citově zabarvená 
Odborné názvy, způsoby jejich použití Slovní zásoba, 
její obohacování Slova přejatá, odborné názvy Práce se 
slovníkem Třídění slovních druhů Odvozování 
podstatných, přídavných jmen, sloves Skloňování, 
časování Slovesa a jejich tvary Neohebné slovní druhy 
Spojení předložek se jmény v textu

třídí slovní druhy Tvarosloví, význam slov Slova jednoznačná, 
mnohoznačná Slovo a sousloví, rčení Synonyma, 
homonyma, antonyma Slova citově zabarvená 
Odborné názvy, způsoby jejich použití Slovní zásoba, 
její obohacování Slova přejatá, odborné názvy Práce se 
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slovníkem Třídění slovních druhů Odvozování 
podstatných, přídavných jmen, sloves Skloňování, 
časování Slovesa a jejich tvary Neohebné slovní druhy 
Spojení předložek se jmény v textu

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova

vhodně užívá spisovné tvary slov Tvarosloví, význam slov Slova jednoznačná, 
mnohoznačná Slovo a sousloví, rčení Synonyma, 
homonyma, antonyma Slova citově zabarvená 
Odborné názvy, způsoby jejich použití Slovní zásoba, 
její obohacování Slova přejatá, odborné názvy Práce se 
slovníkem Třídění slovních druhů Odvozování 
podstatných, přídavných jmen, sloves Skloňování, 
časování Slovesa a jejich tvary Neohebné slovní druhy 
Spojení předložek se jmény v textu

rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a tvoření českých slov

Tvarosloví, význam slov Slova jednoznačná, 
mnohoznačná Slovo a sousloví, rčení Synonyma, 
homonyma, antonyma Slova citově zabarvená 
Odborné názvy, způsoby jejich použití Slovní zásoba, 
její obohacování Slova přejatá, odborné názvy Práce se 
slovníkem Třídění slovních druhů Odvozování 
podstatných, přídavných jmen, sloves Skloňování, 
časování Slovesa a jejich tvary Neohebné slovní druhy 
Spojení předložek se jmény v textu

v písemném projevu aplikuje poznatky z pravopisu Skladba Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné 
ekvivalenty Určování větných členů Přístavek Věta 
hlavní, vedlejší Vedlejší věta podmětná, předmětná, 
přívlastková Grafy souvětí Vedlejší věta příslovečná, 
doplňková, přísudkková

rozpozná druhy vět podle postoje mluvčího Skladba Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné 
ekvivalenty Určování větných členů Přístavek Věta 
hlavní, vedlejší Vedlejší věta podmětná, předmětná, 
přívlastková Grafy souvětí Vedlejší věta příslovečná, 
doplňková, přísudkková

rozlišuje věty jednočlenné, dvojčlenné a větný 
ekvivalent

Skladba Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné 
ekvivalenty Určování větných členů Přístavek Věta 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

74

Český jazyk 7. ročník

hlavní, vedlejší Vedlejší věta podmětná, předmětná, 
přívlastková Grafy souvětí Vedlejší věta příslovečná, 
doplňková, přísudkková

rozpozná ve větě základní i rozvíjející větné členy Skladba Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné 
ekvivalenty Určování větných členů Přístavek Věta 
hlavní, vedlejší Vedlejší věta podmětná, předmětná, 
přívlastková Grafy souvětí Vedlejší věta příslovečná, 
doplňková, přísudkková

rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Skladba Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné 
ekvivalenty Určování větných členů Přístavek Věta 
hlavní, vedlejší Vedlejší věta podmětná, předmětná, 
přívlastková Grafy souvětí Vedlejší věta příslovečná, 
doplňková, přísudkková

rozpozná druhy vět vedlejších Skladba Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné 
ekvivalenty Určování větných členů Přístavek Věta 
hlavní, vedlejší Vedlejší věta podmětná, předmětná, 
přívlastková Grafy souvětí Vedlejší věta příslovečná, 
doplňková, přísudkková

rozlišuje základní slohové postupy a vhodně jich užívá Komunikační slohová výchova Popis - jeho druhy, 
popis uměleckého díla, pracovního postupu 
Charakteristika Líčení Výtah Žádost Životopis 
Vypravování

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu

osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi lidmi Komunikační slohová výchova Popis - jeho druhy, 
popis uměleckého díla, pracovního postupu 
Charakteristika Líčení Výtah Žádost Životopis 
Vypravování

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie

vytváří gramaticky a věcně správný písemný projev Komunikační slohová výchova Popis - jeho druhy, 
popis uměleckého díla, pracovního postupu 
Charakteristika Líčení Výtah Žádost Životopis 
Vypravování
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rozlišuje pověsti a mýty Literární výchova Pověst - znaky, rozbor Mýtus - 
charakteristika, ukázky Řecké mýty - četba, rozbor 
Poezie - báseň, sloka, verš, rým Dobrodružná literatura 
Vánoční tematika Filmové adaptace Svět chlapců a 
dívek - srovnání v literatuře Literatura mezi válkami 
Regionální historická literatura Humoristická literatura 
- znaky, četba, rozbor Divadelní scéna - jeviště, 
hlediště Drama, komedie, tragédie

reprodukuje přečtený text vlastními slovy Literární výchova Pověst - znaky, rozbor Mýtus - 
charakteristika, ukázky Řecké mýty - četba, rozbor 
Poezie - báseň, sloka, verš, rým Dobrodružná literatura 
Vánoční tematika Filmové adaptace Svět chlapců a 
dívek - srovnání v literatuře Literatura mezi válkami 
Regionální historická literatura Humoristická literatura 
- znaky, četba, rozbor Divadelní scéna - jeviště, 
hlediště Drama, komedie, tragédie

vyjadřuje své dojmy, pocity z přečteného díla, 
divadelního nebo filmového představení, z koncertu

Literární výchova Pověst - znaky, rozbor Mýtus - 
charakteristika, ukázky Řecké mýty - četba, rozbor 
Poezie - báseň, sloka, verš, rým Dobrodružná literatura 
Vánoční tematika Filmové adaptace Svět chlapců a 
dívek - srovnání v literatuře Literatura mezi válkami 
Regionální historická literatura Humoristická literatura 
- znaky, četba, rozbor Divadelní scéna - jeviště, 
hlediště Drama, komedie, tragédie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Slohové práce na téma charakteristika vlastní osoby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Asertivní způsob vyjadřování, týmová práce, různé role v  ní, spolupráce
Důležité mezníky v životě

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žádost, životopis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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Řecké mýty
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

Literatura, divadlo, film
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a tvoření českých slov

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v 
textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> vyžádá jednoduchou informaci

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci

vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> popíše sebe, svou rodinu a další lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, dělal v minulosti

reprodukuje přečtený text vlastními slovy --> Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

reprodukuje přečtený text vlastními slovy --> Matematika -> 7. ročník -> řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel, užívá 
logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení

vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

--> Rodinná výchova -> 7. ročník -> vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

reprodukuje přečtený text vlastními slovy --> Zeměpis -> 7. ročník -> charakterizuje světadíl podle přírodních a 
socioekonomických ukazatelů, pracuje s tematickými mapami , porovnává 
souvislosti osídlení s přírodními poměry

reprodukuje přečtený text vlastními slovy --> Zeměpis -> 7. ročník -> využívá různé informační zdroje
osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

--> Přírodopis -> 7. ročník -> vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí

reprodukuje přečtený text vlastními slovy --> Německý jazyk -> 7. ročník -> rozpozná známá slova a slovní spojení dle 
slovní zásoby
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
reprodukuje přečtený text vlastními slovy --> Německý jazyk -> 7. ročník -> rozumí známým každodenním výrazům, zcela 

základním frázím a jednoduchým větám
osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

--> Německý jazyk -> 7. ročník -> se zapojí do jednoduchých rozhovorů

vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

--> Německý jazyk -> 7. ročník -> napíše základní údaje o sobě, o rodině

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

--> Ruský jazyk -> 7. ročník -> zapojuje se do jednoduchých rozhovorů

vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

--> Ruský jazyk -> 7. ročník -> jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

reprodukuje přečtený text vlastními slovy --> Ruský jazyk -> 7. ročník -> orientuje se v krátkém jednoduchém textu, pokud 
má k dispozici vizuální podporu a vyhledá v něm požadovanou informaci

rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a tvoření českých slov

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v 
textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> vyžádá jednoduchou informaci

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci

vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> popíše sebe, svou rodinu a další lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, dělal v minulosti

reprodukuje přečtený text vlastními slovy <-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

reprodukuje přečtený text vlastními slovy <-- Matematika -> 7. ročník -> řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel, užívá 
logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení

vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

<-- Rodinná výchova -> 7. ročník -> vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

reprodukuje přečtený text vlastními slovy <-- Zeměpis -> 7. ročník -> charakterizuje světadíl podle přírodních a 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
socioekonomických ukazatelů, pracuje s tematickými mapami , porovnává 
souvislosti osídlení s přírodními poměry

reprodukuje přečtený text vlastními slovy <-- Zeměpis -> 7. ročník -> využívá různé informační zdroje
osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

<-- Přírodopis -> 7. ročník -> vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí

reprodukuje přečtený text vlastními slovy <-- Německý jazyk -> 7. ročník -> rozpozná známá slova a slovní spojení dle 
slovní zásoby

reprodukuje přečtený text vlastními slovy <-- Německý jazyk -> 7. ročník -> rozumí známým každodenním výrazům, zcela 
základním frázím a jednoduchým větám

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

<-- Německý jazyk -> 7. ročník -> se zapojí do jednoduchých rozhovorů

vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

<-- Německý jazyk -> 7. ročník -> napíše základní údaje o sobě, o rodině

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

<-- Ruský jazyk -> 7. ročník -> zapojuje se do jednoduchých rozhovorů

vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

<-- Ruský jazyk -> 7. ročník -> jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

reprodukuje přečtený text vlastními slovy <-- Ruský jazyk -> 7. ročník -> orientuje se v krátkém jednoduchém textu, pokud 
má k dispozici vizuální podporu a vyhledá v něm požadovanou informaci

  

Český jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov

Obohacování slovní zásoby Různé způsoby 
obohacování slovní zásoby Přejímání slov - pravopis, 
výslovnost Skloňování jmen přejatých a užití cizích 
vlastních jmen v textu

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Obohacování slovní zásoby Různé způsoby 
obohacování slovní zásoby Přejímání slov - pravopis, 
výslovnost Skloňování jmen přejatých a užití cizích 
vlastních jmen v textu

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova

zaměřuje se na zvyšování úrovně jazykového 
vyjadřování a jazykovou kulturu

Obohacování slovní zásoby Různé způsoby 
obohacování slovní zásoby Přejímání slov - pravopis, 
výslovnost Skloňování jmen přejatých a užití cizích 
vlastních jmen v textu
Tvarosloví Tvorba běžně užívaných cizích slov Tvary 
cizích vlastních jmen Využití znalosti tvarosloví při 
tvorbě jazykových projevů

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova

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

Komunikační a slohová výchova Výtah Charakteristika 
literární postavy Charakteristika vnější, vnitřní Výklad 
Líčení, hlavní znaky líčení Bohatost ve vyjadřování - 
básnické přívlastky Úvaha Ukázky slohově chybných 
textů Rozlišování jednotlivých stylů Styl prostě 
sdělovací, odborný, publicistický, umělecký, 
administrativní Správný mluvený a psaný projev

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

Tvarosloví Tvorba běžně užívaných cizích slov Tvary 
cizích vlastních jmen Využití znalosti tvarosloví při 
tvorbě jazykových projevů
Tvarosloví Tvorba běžně užívaných cizích slov Tvary 
cizích vlastních jmen Využití znalosti tvarosloví při 
tvorbě jazykových projevů

v písemném projevu zvládá syntaktický pravopis

Opakování pravopisu Předpony s-, z-, vz- Předložky s, z 
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Pravopis bě/bje, pě, vě/vje, mě, mně
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

využívá základy studijního čtení Obohacování slovní zásoby Různé způsoby 
obohacování slovní zásoby Přejímání slov - pravopis, 
výslovnost Skloňování jmen přejatých a užití cizích 
vlastních jmen v textu

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v 
souvětí

Druhy vedlejších vět Jazykové rozbory Nácvik určování 
významových poměrů mezi VH Určování druhů souvětí 
Složité souvětí

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

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

Komunikační a slohová výchova Výtah Charakteristika 
literární postavy Charakteristika vnější, vnitřní Výklad 
Líčení, hlavní znaky líčení Bohatost ve vyjadřování - 
básnické přívlastky Úvaha Ukázky slohově chybných 
textů Rozlišování jednotlivých stylů Styl prostě 
sdělovací, odborný, publicistický, umělecký, 
administrativní Správný mluvený a psaný projev

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

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

Komunikační a slohová výchova Výtah Charakteristika 
literární postavy Charakteristika vnější, vnitřní Výklad 
Líčení, hlavní znaky líčení Bohatost ve vyjadřování - 
básnické přívlastky Úvaha Ukázky slohově chybných 
textů Rozlišování jednotlivých stylů Styl prostě 
sdělovací, odborný, publicistický, umělecký, 
administrativní Správný mluvený a psaný projev

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů 
a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými zdroji

Literární výchova Bible - její význam pro literární 
dědictví Biblické příběhy Testy čtenářské dovednosti 
Ukázky starověkých textů Humanistické pojetí člověka 
Opakování - poezie, próza, rým, verš Od romantismu k 
moderní literatuře Česká poezie 19. a 20. století 
Humor v literatuře Grafická podoba básně Čeští 
spisovatelé sci-fi Dobrodružná literatura

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora

Literární výchova Bible - její význam pro literární 
dědictví Biblické příběhy Testy čtenářské dovednosti 
Ukázky starověkých textů Humanistické pojetí člověka 
Opakování - poezie, próza, rým, verš Od romantismu k 
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moderní literatuře Česká poezie 19. a 20. století 
Humor v literatuře Grafická podoba básně Čeští 
spisovatelé sci-fi Dobrodružná literatura

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svěj názor 
doloží argumenty

Literární výchova Bible - její význam pro literární 
dědictví Biblické příběhy Testy čtenářské dovednosti 
Ukázky starověkých textů Humanistické pojetí člověka 
Opakování - poezie, próza, rým, verš Od romantismu k 
moderní literatuře Česká poezie 19. a 20. století 
Humor v literatuře Grafická podoba básně Čeští 
spisovatelé sci-fi Dobrodružná literatura

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Úvahy o budoucím povolání, o zdravém životním stylu
charakteristika

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Asertivní způsob vyjadřování, týmová práce, různé role v  ní, spolupráce
Důležité mezníky v životě

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská literatura
Úvaha

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
učivo švp

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Úvahy o budoucím povolání, o zdravém životním stylu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Úvaha

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Úvaha

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Úvaha

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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Úvaha
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

Úvaha
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

Úvaha
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Projekt "Den Země" - slohové zpracování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Projekt "Den Země" - slohové zpracování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

Úvaha
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

--> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 
slova

--> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

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

--> Ruský jazyk -> 8. ročník -> rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se každodenních témat

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

--> Ruský jazyk -> 8. ročník -> jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

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

--> Německý jazyk -> 8. ročník -> rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, 
v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

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

--> Německý jazyk -> 8. ročník -> rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zaměřuje se na zvyšování úrovně jazykového 
vyjadřování a jazykovou kulturu

--> Německý jazyk -> 8. ročník -> sdělí ústně i písemně základní údaje o své 
osobě, své rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje 
do formulářů

využívá základy studijního čtení --> Občanská výchova -> 6. ročník -> objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

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

--> Občanská výchova -> 6. ročník -> objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

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

--> Občanská výchova -> 8. ročník -> kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta 
od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
zdroji

--> Občanská výchova -> 8. ročník -> kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svěj názor doloží argumenty

--> Dějepis -> 8. ročník -> rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů 
a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek

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

--> Zeměpis -> 8. ročník -> orientuje se v přírodních a socioekonomických 
aspektech světadílu, popíše výhody spolupráce mezi státy

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

--> Rodinná výchova -> 8. ročník -> vysvětlí souvislost mezi zdravou a nezdravou 
výživou
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
komunikační situaci
rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

<-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 
slova

<-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

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

<-- Ruský jazyk -> 8. ročník -> rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se každodenních témat

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

<-- Ruský jazyk -> 8. ročník -> jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

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

<-- Německý jazyk -> 8. ročník -> rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, 
v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

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

<-- Německý jazyk -> 8. ročník -> rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu

zaměřuje se na zvyšování úrovně jazykového 
vyjadřování a jazykovou kulturu

<-- Německý jazyk -> 8. ročník -> sdělí ústně i písemně základní údaje o své 
osobě, své rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje 
do formulářů

využívá základy studijního čtení <-- Občanská výchova -> 6. ročník -> objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

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

<-- Občanská výchova -> 6. ročník -> objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

využívá základy studijního čtení - vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

<-- Občanská výchova -> 8. ročník -> kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text 
přednese referát

mínění a chování lidí

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta 
od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
zdroji

<-- Občanská výchova -> 8. ročník -> kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svěj názor doloží argumenty

<-- Dějepis -> 8. ročník -> rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů 
a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek

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

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> orientuje se v přírodních a socioekonomických 
aspektech světadílu, popíše výhody spolupráce mezi státy

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

<-- Rodinná výchova -> 8. ročník -> vysvětlí souvislost mezi zdravou a nezdravou 
výživou

  

Český jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a Slovní zásoba a význam slova Slova, sousloví, význam 
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Český jazyk 9. ročník

cizí slova zdůvodní jejich užití slova Obohacování slovní zásoby Homonyma, 
synonyma, antonyma Přenesená pojmenování 
Spisovná výslovnost českých a běžně užívaných cizích 
slov

rozliší nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby Slovní zásoba a význam slova Slova, sousloví, význam 
slova Obohacování slovní zásoby Homonyma, 
synonyma, antonyma Přenesená pojmenování 
Spisovná výslovnost českých a běžně užívaných cizích 
slov

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

efektivně využívá slovníky a jazykové příručky Nauka o tvoření slov Jazykové příručky Zásady tvoření 
českých slov Stavba slova, tvoření nových tvarů 
Odvozování, skládání, zkracování Odborné názvosloví 
Práce se slovníky Slova přejatá - překladové slovníky

rozpozná přenesená pojmenovávní Nauka o tvoření slov Jazykové příručky Zásady tvoření 
českých slov Stavba slova, tvoření nových tvarů 
Odvozování, skládání, zkracování Odborné názvosloví 
Práce se slovníky Slova přejatá - překladové slovníky

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a 
vědomě jich používá v komunikaci

Tvarosloví Slovní druhy, spisovné tvary, jejich vědomé 
použití Slova ohebná, neohebná Podstatná jména 
Přídavná jména Druhy zájmen Druhy číslovek Slovesa, 
slovesné tvary, přechodníky, třídy

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí

Tvarosloví Slovní druhy, spisovné tvary, jejich vědomé 
použití Slova ohebná, neohebná Podstatná jména 
Přídavná jména Druhy zájmen Druhy číslovek Slovesa, 
slovesné tvary, přechodníky, třídy
Tvarosloví Slovní druhy, spisovné tvary, jejich vědomé 
použití Slova ohebná, neohebná Podstatná jména 
Přídavná jména Druhy zájmen Druhy číslovek Slovesa, 
slovesné tvary, přechodníky, třídy

orientuje se ve složitých souvětích

Skladba Tvorba vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace Významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí Složité souvětí Převod 
věty jednoduché na souvětí a naopak Opakování 
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pravopisu Větné ekvivalenty Druhy vět, věty 
jednočlenné, dvojčlenné Mluvnický zápor Řeč přímá, 
nepřímá Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta 
neúplná Pořádek slov ve větě

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

v písemném projevu aplikuje pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický

Tvarosloví Slovní druhy, spisovné tvary, jejich vědomé 
použití Slova ohebná, neohebná Podstatná jména 
Přídavná jména Druhy zájmen Druhy číslovek Slovesa, 
slovesné tvary, přechodníky, třídy

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

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

Skladba Tvorba vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace Významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí Složité souvětí Převod 
věty jednoduché na souvětí a naopak Opakování 
pravopisu Větné ekvivalenty Druhy vět, věty 
jednočlenné, dvojčlenné Mluvnický zápor Řeč přímá, 
nepřímá Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta 
neúplná Pořádek slov ve větě

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí, orientuje se ve složitých souvětích

Skladba Tvorba vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace Významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí Složité souvětí Převod 
věty jednoduché na souvětí a naopak Opakování 
pravopisu Větné ekvivalenty Druhy vět, věty 
jednočlenné, dvojčlenné Mluvnický zápor Řeč přímá, 
nepřímá Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta 
neúplná Pořádek slov ve větě

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu Zvuková stránka jazyka Spisovná výslovnost Spisovný 
jazyk, nářečí, obecná čeština Hlásky, hláskové skupiny, 
pravopis Větný přízvuk, melodie

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci

osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi lidmi Obecné výklady o jazyce Důležitost jazykové kultury 
Projev mluvený a psaný Řeč, jazyk Slovanské jazyky 
Vývoj ČJ, útvary čj Jazykověda, její součásti

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj

Komunikační a slohová výchova Vypravování, druhy, 
osnova Popis a jeho druhy, popis pracovního postupu 
Popis uměleckého díla Subjektivně zbarvený popis 
Charakteristika, druhy, osnova Líčení Výklad Úvaha 
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Fejeton, funkční styly Otevřený dopis Proslov Diskuse
rozlišuje základní slohové postupy a vhodně jich užívá Komunikační a slohová výchova Vypravování, druhy, 

osnova Popis a jeho druhy, popis pracovního postupu 
Popis uměleckého díla Subjektivně zbarvený popis 
Charakteristika, druhy, osnova Líčení Výklad Úvaha 
Fejeton, funkční styly Otevřený dopis Proslov Diskuse

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace

vhodně se zapojuje do diskuse Komunikační a slohová výchova Vypravování, druhy, 
osnova Popis a jeho druhy, popis pracovního postupu 
Popis uměleckého díla Subjektivně zbarvený popis 
Charakteristika, druhy, osnova Líčení Výklad Úvaha 
Fejeton, funkční styly Otevřený dopis Proslov Diskuse

vyjadřuje postoje ke sdělovanému obsahu Komunikační a slohová výchova Vypravování, druhy, 
osnova Popis a jeho druhy, popis pracovního postupu 
Popis uměleckého díla Subjektivně zbarvený popis 
Charakteristika, druhy, osnova Líčení Výklad Úvaha 
Fejeton, funkční styly Otevřený dopis Proslov Diskuse

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace

účelně uspořádá údaje v textu Komunikační a slohová výchova Vypravování, druhy, 
osnova Popis a jeho druhy, popis pracovního postupu 
Popis uměleckého díla Subjektivně zbarvený popis 
Charakteristika, druhy, osnova Líčení Výklad Úvaha 
Fejeton, funkční styly Otevřený dopis Proslov Diskuse

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace

vytváří vhodné jazykové projevy Komunikační a slohová výchova Vypravování, druhy, 
osnova Popis a jeho druhy, popis pracovního postupu 
Popis uměleckého díla Subjektivně zbarvený popis 
Charakteristika, druhy, osnova Líčení Výklad Úvaha 
Fejeton, funkční styly Otevřený dopis Proslov Diskuse

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

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

Literární výchova Teorie literatury Poezie Próza 
Literární druhy a žánry Hlavní vývojová období české 
literatury Hlavní vývojová období světové literatury 
Literatura našeho regionu Česká literatura 20. století - 
český meziválečný film, literární předlohy Porozumění 
textu Dramatická tvorba Autoři pohádek Filmová 
tvorba Vánoční tématika v literatuře
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ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře

uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře

Literární výchova Teorie literatury Poezie Próza 
Literární druhy a žánry Hlavní vývojová období české 
literatury Hlavní vývojová období světové literatury 
Literatura našeho regionu Česká literatura 20. století - 
český meziválečný film, literární předlohy Porozumění 
textu Dramatická tvorba Autoři pohádek Filmová 
tvorba Vánoční tématika v literatuře

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

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

Literární výchova Teorie literatury Poezie Próza 
Literární druhy a žánry Hlavní vývojová období české 
literatury Hlavní vývojová období světové literatury 
Literatura našeho regionu Česká literatura 20. století - 
český meziválečný film, literární předlohy Porozumění 
textu Dramatická tvorba Autoři pohádek Filmová 
tvorba Vánoční tématika v literatuře

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

reprodukuje přečtený text vlastními slovy, rozpozná 
obrazná pojmenování a objasní je

Literární výchova Teorie literatury Poezie Próza 
Literární druhy a žánry Hlavní vývojová období české 
literatury Hlavní vývojová období světové literatury 
Literatura našeho regionu Česká literatura 20. století - 
český meziválečný film, literární předlohy Porozumění 
textu Dramatická tvorba Autoři pohádek Filmová 
tvorba Vánoční tématika v literatuře

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

najde a rozpozná v textu zvláštní autorské rysy - 
prostředí, téma, jazyk

Literární výchova Teorie literatury Poezie Próza 
Literární druhy a žánry Hlavní vývojová období české 
literatury Hlavní vývojová období světové literatury 
Literatura našeho regionu Česká literatura 20. století - 
český meziválečný film, literární předlohy Porozumění 
textu Dramatická tvorba Autoři pohádek Filmová 
tvorba Vánoční tématika v literatuře

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

vyjádří své pocity a dojmy po shlédnutí uměleckého díla Literární výchova Teorie literatury Poezie Próza 
Literární druhy a žánry Hlavní vývojová období české 
literatury Hlavní vývojová období světové literatury 
Literatura našeho regionu Česká literatura 20. století - 
český meziválečný film, literární předlohy Porozumění 
textu Dramatická tvorba Autoři pohádek Filmová 
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tvorba Vánoční tématika v literatuře
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie

vytváří vlastní literární dílo podle vzoru Literární výchova Teorie literatury Poezie Próza 
Literární druhy a žánry Hlavní vývojová období české 
literatury Hlavní vývojová období světové literatury 
Literatura našeho regionu Česká literatura 20. století - 
český meziválečný film, literární předlohy Porozumění 
textu Dramatická tvorba Autoři pohádek Filmová 
tvorba Vánoční tématika v literatuře

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty

zhodnotí kvalitu přečtené knihy, nejde klady a zápory Literární výchova Teorie literatury Poezie Próza 
Literární druhy a žánry Hlavní vývojová období české 
literatury Hlavní vývojová období světové literatury 
Literatura našeho regionu Česká literatura 20. století - 
český meziválečný film, literární předlohy Porozumění 
textu Dramatická tvorba Autoři pohádek Filmová 
tvorba Vánoční tématika v literatuře

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

samostatně vyhledává informace Literární výchova Teorie literatury Poezie Próza 
Literární druhy a žánry Hlavní vývojová období české 
literatury Hlavní vývojová období světové literatury 
Literatura našeho regionu Česká literatura 20. století - 
český meziválečný film, literární předlohy Porozumění 
textu Dramatická tvorba Autoři pohádek Filmová 
tvorba Vánoční tématika v literatuře

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Asertivní způsob vyjadřování, týmová práce, různé role v  ní, spolupráce
Důležité mezníky v životě
Kladné a záporné stránky vlastní osoby

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Slovanské jazyky
Vánoční tématika v literatuře
Autoři pohádek
Filmová tvorba

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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Dramatická a filmová tvorba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Diskuse, proslov
Aktivní naslouchání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Učivo švp
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

--> Zeměpis -> 9. ročník -> vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy

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

--> Zeměpis -> 9. ročník -> lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky 
a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských 
aktivit

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

--> Zeměpis -> 9. ročník -> vyhledá podle mapy rozmístění obyvatelstva v ČR

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

--> Přírodopis -> 9. ročník -> rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - 
populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní 
princip existence živých a neživých složek ekosystému

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

--> Přírodopis -> 9. ročník -> sleduje aktuální stav životního prostředí

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

--> Anglický jazyk -> 9. ročník -> jednoduchým způsobem se domluví v běžných 
každodenních situacích

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

--> Německý jazyk -> 9. ročník -> aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

--> Ruský jazyk -> 9. ročník -> zapojuje se do jednoduchých rozhovorů

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

--> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

--> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi

rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

--> Finanční gramotnost -> 9. ročník -> popíše výhody a nevýhody vybraných 
finančních produktů

rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

--> Finanční gramotnost -> 9. ročník -> seznámí se s vybranými úvěrovými 
produkty

rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

--> Občanská výchova -> 9. ročník -> uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s 
druhými lidmi řeší nenásilným způsobem

vhodně se zapojuje do diskuse --> Rodinná výchova -> 9. ročník -> respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě)

vyjadřuje postoje ke sdělovanému obsahu --> Rodinná výchova -> 9. ročník -> pojmenuje tělesné, fyziologické a psychické 
změny dospívání, chová se kultivovaně k opačnému pohlaví

samostatně vyhledává informace --> Anglický jazyk -> 9. ročník -> vyhledává informace, pracuje s jednoduchým 
návodem

samostatně vyhledává informace --> Zeměpis -> 9. ročník -> vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy

samostatně vyhledává informace --> Německý jazyk -> 9. ročník -> vyhledá požadované informace
samostatně vyhledává informace --> Finanční gramotnost -> 9. ročník -> porovnává vybrané typy spoření
samostatně vyhledává informace --> Finanční gramotnost -> 9. ročník -> posoudí cenu a hodnotu vybraného zboží
samostatně vyhledává informace --> Finanční gramotnost -> 9. ročník -> seznámí se s vybranými úvěrovými 

produkty
samostatně vyhledává informace --> Finanční gramotnost -> 9. ročník -> seznámí se se spořícími finančními 

produkty
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
samostatně vyhledává informace --> Finanční gramotnost -> 9. ročník -> posoudí vybrané typy smluv a dohod
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy

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

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky 
a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských 
aktivit

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

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> vyhledá podle mapy rozmístění obyvatelstva v ČR

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

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - 
populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní 
princip existence živých a neživých složek ekosystému

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

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> sleduje aktuální stav životního prostředí

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

<-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> jednoduchým způsobem se domluví v běžných 
každodenních situacích

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

<-- Německý jazyk -> 9. ročník -> aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

<-- Ruský jazyk -> 9. ročník -> zapojuje se do jednoduchých rozhovorů

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

<-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

osvojuje si dialog jako základ komunikace 
mezi lidmi

<-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi

rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

<-- Finanční gramotnost -> 9. ročník -> popíše výhody a nevýhody vybraných 
finančních produktů
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

<-- Finanční gramotnost -> 9. ročník -> seznámí se s vybranými úvěrovými 
produkty

rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

<-- Občanská výchova -> 9. ročník -> uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s 
druhými lidmi řeší nenásilným způsobem

vhodně se zapojuje do diskuse <-- Rodinná výchova -> 9. ročník -> respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě)

vyjadřuje postoje ke sdělovanému obsahu <-- Rodinná výchova -> 9. ročník -> pojmenuje tělesné, fyziologické a psychické 
změny dospívání, chová se kultivovaně k opačnému pohlaví

samostatně vyhledává informace <-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> vyhledává informace, pracuje s jednoduchým 
návodem

samostatně vyhledává informace <-- Zeměpis -> 9. ročník -> vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy

samostatně vyhledává informace <-- Německý jazyk -> 9. ročník -> vyhledá požadované informace
samostatně vyhledává informace <-- Finanční gramotnost -> 9. ročník -> porovnává vybrané typy spoření
samostatně vyhledává informace <-- Finanční gramotnost -> 9. ročník -> posoudí cenu a hodnotu vybraného zboží
samostatně vyhledává informace <-- Finanční gramotnost -> 9. ročník -> seznámí se s vybranými úvěrovými 

produkty
samostatně vyhledává informace <-- Finanční gramotnost -> 9. ročník -> seznámí se se spořícími finančními 

produkty
samostatně vyhledává informace <-- Finanční gramotnost -> 9. ročník -> posoudí vybrané typy smluv a dohod
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5.2 Anglický jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 3 3 3 3 3 3 3 21
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících 

tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
Anglický jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s 
počítačem, internetem atd. Výuka by měla žáky připravit k praktickému využívání cizího jazyka, měla by 
vést žáky k objevování a chápání skutečností, které se nacházejí i mimo oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Anglický jazyk je vyučován ve 3. - 9. ročníku 3 hodiny týdně.
Na 1.i 2. stupni je anglický jazyk vyučován převážně ve kmenových třídách.

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k učení:
Umožňujeme žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Nové učivo vede žáky k 
vlastnímu uvažování. Široká škála učebních úkolů podporuje rozličné učební typy. Motivaci k učení 
podporuje také možnost sebehodnocení. Vedeme žáky k pochopení důležitosti komunikace v angličtině pro 
další studium i praktický život, propojovat probraná témata a jazykové jevy a samostatně vyhledávat 
nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problému. Učíme je, jak řešit 
problémové situace v cizojazyčném prostředí, nebát se mluvit anglicky a naučit se opsat obsah myšlenky, 
chybí-li slovní zásoba.
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Název předmětu Anglický jazyk
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k naslouchání promluvám druhých lidí, porozumění, vhodné reakci na ně a také účinnému 
zapojování do diskuzí, vhodné argumentaci a obhajování svých názorů. Učíme žáky vhodně a účinně 
využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním světem.
Kompetence sociální a personální:
Učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině, podílet se ve spolupráci s pedagogy na vytváření pravidel 
práce v týmu a pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce, vytvářet příjemnou atmosféru v týmu, v 
případě potřeby poskytnout pomoc či o ni požádat.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků. Učíme žáky, jak pracovat s 
dvojjazyčným a výkladovým slovníkem a jak využívat anglický jazyk k získávání informací z různých oblastí
Kompetence občanské:
Žáci získávají představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávají je s našimi, srovnávají 
ekologické a enviromentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a České republiky.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Anglický jazyk 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu 
slovní zásoby

Pravidla výslovnosti Výslovnost, pžízvuk, vázání, 
rytmus, větná melodie Použití abecedního slovníku 
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Anglický jazyk 3. ročník

Abeceda - výslovnost hlásek
používá abecední slovník učebnice Pravidla výslovnosti Výslovnost, pžízvuk, vázání, 

rytmus, větná melodie Použití abecedního slovníku 
Abeceda - výslovnost hlásek

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

naslouchá, pracuje podle pokynů učitele i podle pokynů 
na audionahrávkách

Pokyny učitele Stand up. Sit down. Come here. Listen. 
Look. Open/close your book. Write. Colour.Touch. 
Match. Read. Say. Count. Spell. Sing.

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova Podstatná jména Tematické okruhy: Barvy, Ve třídě, 
Rodina, Dům - byt, Hračky, Zvířata, Vánoce Užívání 
členů Množné číslo - pravidelné Jména

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal

pozorně naslouchá, pracuje podle pokynů, od 
neverbálních reakcí(vybarvování, spojování, ukazování 
apod.) přechází k jednoduchým a poté složitějším 
reakcím slovním

Podstatná jména Tematické okruhy: Barvy, Ve třídě, 
Rodina, Dům - byt, Hračky, Zvířata, Vánoce Užívání 
členů Množné číslo - pravidelné Jména

určí počet, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova Čísla Čísla 0 - 100 Číslovky s podstatnými jmény

rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na 
ně reaguje,pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé 
a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s 
dostatkem času pro porozumění

Věta Základní podoba věty oznamovací, pevný 
slovosled anglické věty Věta tázací - krátké odpovědi 
Věta rozkazovací - jednoduché pokyny Pozdravy

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

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, 
pokud má k dispozici vizuální oporu

Věta Základní podoba věty oznamovací, pevný 
slovosled anglické věty Věta tázací - krátké odpovědi 
Věta rozkazovací - jednoduché pokyny Pozdravy

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení

Věta Základní podoba věty oznamovací, pevný 
slovosled anglické věty Věta tázací - krátké odpovědi 
Věta rozkazovací - jednoduché pokyny Pozdravy

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy

Věta Základní podoba věty oznamovací, pevný 
slovosled anglické věty Věta tázací - krátké odpovědi 
Věta rozkazovací - jednoduché pokyny Pozdravy

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy

popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje rozhovory, 
chybějící výrazy apod.

Podstatná jména Tematické okruhy: Barvy, Ve třídě, 
Rodina, Dům - byt, Hračky, Zvířata, Vánoce Užívání 
členů Množné číslo - pravidelné Jména



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

98

Anglický jazyk 3. ročník

nahradí podmět zájmenem Zájmena Zájmena osobní, zastoupení podmětu 
Zájmena přivlastňovací -my, your, our, his, her

rozlišuje vybraná přivlastňovací zájmena Zájmena Zájmena osobní, zastoupení podmětu 
Zájmena přivlastňovací -my, your, our, his, her

přiřadí správný tvar slovesa k osobě Slovesa to be to have got

přečte napsaná slova či slovní spojení, zaznamená 
známá slova či slovní spojení

Vazba there is/ are the same, different Where are 
things

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal

rozliší použití vazby there is / there are Vazba there is/ are the same, different Where are 
things

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy

přiřazuje přídavná jména k podstatným s vizuální 
oporou

Přídavná jména velký, malý, starý, mladý, milý, 
přátelský rovný, vlnitý, kudrnatý atd. Spojení 
přídavného jména s podstatným

použije správnou předložku Předložky Prepositions of place on, in, next to, under

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Představení se, scénky, dialogy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Rodina, bydlení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Vánoce ve Velké Británii, zvyky
Evropa a její státy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Vánoce ve Velké Británii, zvyky
Halloween
Škola ve Velké Británii

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola ve Velké Británii

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Dramatizace, hry
Já a moje tělo
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Anglický jazyk 3. ročník

Popis osoby
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Jsme součástí přírody
Popis zvířete
Pozorování okolí
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

--> Český jazyk -> 3. ročník -> napíše krátký dopis

popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje 
rozhovory, chybějící výrazy apod.

--> Český jazyk -> 3. ročník -> vypráví podkle obrázkové osnovy

rozumí jednoduchým pokynům a větám, 
adekvátně na ně reaguje,pochopí obsah a 
smysl jednoduché, pomalé a pečlivě 
vyslovované konverzace dvou osob s 
dostatkem času pro porozumění

--> Český jazyk -> 4. ročník -> popisuje rostliny, zvířata, věci

rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

--> Český jazyk -> 4. ročník -> čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta

popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje 
rozhovory, chybějící výrazy apod.

--> Český jazyk -> 4. ročník -> volně reprodukuje text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na dané téma

nahradí podmět zájmenem --> Český jazyk -> 5. ročník -> vyhledá zájmena v textu, nahrazuje podstatná 
jména

naslouchá, pracuje podle pokynů učitele i 
podle pokynů na audionahrávkách

--> Nepovinná angličtina -> 2. ročník -> zopakuje a použije slova a slovní spojení, 
se kterými se v průběhu výuky setkal

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení

--> Nepovinná angličtina -> 2. ročník -> představí členy své rodiny

popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje 
rozhovory, chybějící výrazy apod.

--> Nepovinná angličtina -> 2. ročník -> představí členy své rodiny
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> napíše krátký dopis

popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje 
rozhovory, chybějící výrazy apod.

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> vypráví podkle obrázkové osnovy

rozumí jednoduchým pokynům a větám, 
adekvátně na ně reaguje,pochopí obsah a 
smysl jednoduché, pomalé a pečlivě 
vyslovované konverzace dvou osob s 
dostatkem času pro porozumění

<-- Český jazyk -> 4. ročník -> popisuje rostliny, zvířata, věci

rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

<-- Český jazyk -> 4. ročník -> čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta

popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje 
rozhovory, chybějící výrazy apod.

<-- Český jazyk -> 4. ročník -> volně reprodukuje text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na dané téma

nahradí podmět zájmenem <-- Český jazyk -> 5. ročník -> vyhledá zájmena v textu, nahrazuje podstatná 
jména

naslouchá, pracuje podle pokynů učitele i 
podle pokynů na audionahrávkách

<-- Nepovinná angličtina -> 2. ročník -> zopakuje a použije slova a slovní spojení, 
se kterými se v průběhu výuky setkal

  

Anglický jazyk 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
popíše věci, dům, byt, odpovídá, kde věci jsou Opakování učiva ze 3. ročníku: Přídavná jména s 

podstatnými Vazba there is / are Slovesa to have got, 
to be

vyjmenuje své koníčky, rozliší, co umí / neumí, pokládá Hobbies ingový tvar Can / can´t
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otázky, na otázky odpovídá
pojmenuje vybraná jídla a pití Food and drink Like, don´t like (doesn´t like)

sdělí informaci na základě pokládaných otázek Food and drink Like, don´t like (doesn´t like)

Opakování učiva ze 3. ročníku: Přídavná jména s 
podstatnými Vazba there is / are Slovesa to have got, 
to be
Hobbies ingový tvar Can / can´t

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností

poslouchá pokyny a otázky učitele, podle zadání 
odpovídá, reaguje na pokyny učitele

Food and drink Like, don´t like (doesn´t like)
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

Hobbies ingový tvar Can / can´t

Food and drink Like, don´t like (doesn´t like)
Weather Seasons, weather and hobbies Sloveso to 
play přítomný čas prostý - kladné, záporné tvary, 
otázky, odpovědi
My school Školní předměty, činnosti, rozvrh hodin 
přítomný čas prostý předložky in, on
Clothes části oblečení přítomný čas průběhový - 
kladné, záporné věty, otázky a krátké odpovědi

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

poslouchá audionahrávky, projevy učitele i spolužáků 
doplněné fotografiemi, ilustracemi či dramatizací, na 
základě slyšeného přiřadí správný obrázek, doplní výraz 
apod.

People přítomný čas prostý přítomný čas průběhový
Hobbies ingový tvar Can / can´t
Food and drink Like, don´t like (doesn´t like)
Weather Seasons, weather and hobbies Sloveso to 
play přítomný čas prostý - kladné, záporné tvary, 
otázky, odpovědi
My school Školní předměty, činnosti, rozvrh hodin 
přítomný čas prostý předložky in, on
Clothes části oblečení přítomný čas průběhový - 
kladné, záporné věty, otázky a krátké odpovědi

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů reprodukuje rozhovory z učebnice, tvoří vlastní 
jednoduché rozhovory vhodné pro daná témata a 
situace, dramatizuje

People přítomný čas prostý přítomný čas průběhový
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Food and drink Like, don´t like (doesn´t like)
Weather Seasons, weather and hobbies Sloveso to 
play přítomný čas prostý - kladné, záporné tvary, 
otázky, odpovědi
My school Školní předměty, činnosti, rozvrh hodin 
přítomný čas prostý předložky in, on
Clothes části oblečení přítomný čas průběhový - 
kladné, záporné věty, otázky a krátké odpovědi

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

modifikuje naučená slova a slovní spojení ve vztahu k 
vlastní osobě a zkušenosti, volně hovoří o sobě a svém 
životě podle osvojovaných témat

People přítomný čas prostý přítomný čas průběhový
Hobbies ingový tvar Can / can´t
Food and drink Like, don´t like (doesn´t like)

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

sděluje informace na základě pokládaných otázek, 
popisuje

Weather Seasons, weather and hobbies Sloveso to 
play přítomný čas prostý - kladné, záporné tvary, 
otázky, odpovědi
Opakování učiva ze 3. ročníku: Přídavná jména s 
podstatnými Vazba there is / are Slovesa to have got, 
to be
Hobbies ingový tvar Can / can´t
Food and drink Like, don´t like (doesn´t like)
Weather Seasons, weather and hobbies Sloveso to 
play přítomný čas prostý - kladné, záporné tvary, 
otázky, odpovědi
My school Školní předměty, činnosti, rozvrh hodin 
přítomný čas prostý předložky in, on
Clothes části oblečení přítomný čas průběhový - 
kladné, záporné věty, otázky a krátké odpovědi

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

čte jednoduché texty a odpovídá na dané otázky

People přítomný čas prostý přítomný čas průběhový
Hobbies ingový tvar Can / can´t
Food and drink Like, don´t like (doesn´t like)

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

čte jednoduché texty, propojuje informace z textu s 
obrazovým materiálem, vyhledávají hlavní informaci z 
textu Weather Seasons, weather and hobbies Sloveso to 

play přítomný čas prostý - kladné, záporné tvary, 
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otázky, odpovědi
My school Školní předměty, činnosti, rozvrh hodin 
přítomný čas prostý předložky in, on
Clothes části oblečení přítomný čas průběhový - 
kladné, záporné věty, otázky a krátké odpovědi
People přítomný čas prostý přítomný čas průběhový
My school Školní předměty, činnosti, rozvrh hodin 
přítomný čas prostý předložky in, on

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

sestaví krátký text na dané téma, řadí informace logicky 
či chronologicky za sebou

Clothes části oblečení přítomný čas průběhový - 
kladné, záporné věty, otázky a krátké odpovědi
Food and drink Like, don´t like (doesn´t like)CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní jednoduchý formulář
People přítomný čas prostý přítomný čas průběhový

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Představení se, scénky, dialogy
Koníčky, lidé, oblečení

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Vánoce, Velikonoce ve Velké Británii
Evropa a místa, která jsme navštívili

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Vánoce ve Velké Británii, zvyky
Koníčky, volný čas
Evropa a místa, která jsme navštívili

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Vánoce ve Velké Británii, zvyky
Jídlo a pití
Lidé
Oblečení

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Evropa a místa, která jsme navštívili

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

104

Anglický jazyk 4. ročník

Evropa a místa, která jsme navštívili
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Sporty, záliby
Sledování vlastního pokroku
Sebehodnocení
Dramatické hry
Povolání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Sporty, záliby

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Roční období
Počasí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozhovory na dané téma

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Denní program
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
popíše věci, dům, byt, odpovídá, kde věci jsou --> Vlastivěda -> 4. ročník -> určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 

vzhledem ke krajině a státu
vyjmenuje své koníčky, rozliší, co umí / 
neumí, pokládá otázky, na otázky odpovídá

--> Vlastivěda -> 4. ročník -> vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

popíše věci, dům, byt, odpovídá, kde věci jsou <-- Vlastivěda -> 4. ročník -> určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu

vyjmenuje své koníčky, rozliší, co umí / 
neumí, pokládá otázky, na otázky odpovídá

<-- Vlastivěda -> 4. ročník -> vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických 
materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a 
využívá je při své práci

Vyprávění, konverzace Prázdniny, léto, doprava Denní 
činnosti, čas Škola - pomůcky, věci ve třídě, škola v 
přírodě Volný čas - sport, koníčky Nakupování, 
anglické peníze, internetový obchod Dialogy, fráze, 
Vánoce, Velikonoce Zvířata - farma, ZOO, domácí 
mazlíčci Země, národy, jazyky Otázky a odpovědi 
Pohlednice, dopis Jídlo, pití Nepočitatelná podstatná 
jména

používá dvojjazyčný slovník Vyprávění, konverzace Prázdniny, léto, doprava Denní 
činnosti, čas Škola - pomůcky, věci ve třídě, škola v 
přírodě Volný čas - sport, koníčky Nakupování, 
anglické peníze, internetový obchod Dialogy, fráze, 
Vánoce, Velikonoce Zvířata - farma, ZOO, domácí 
mazlíčci Země, národy, jazyky Otázky a odpovědi 
Pohlednice, dopis Jídlo, pití Nepočitatelná podstatná 
jména
Vyprávění, konverzace Prázdniny, léto, doprava Denní 
činnosti, čas Škola - pomůcky, věci ve třídě, škola v 
přírodě Volný čas - sport, koníčky Nakupování, 
anglické peníze, internetový obchod Dialogy, fráze, 
Vánoce, Velikonoce Zvířata - farma, ZOO, domácí 
mazlíčci Země, národy, jazyky Otázky a odpovědi 
Pohlednice, dopis Jídlo, pití Nepočitatelná podstatná 
jména

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

Zájmena Zájmena this, these Nahrazení podmětu 
zájmenem v otázce Osobní zájmena - předmětový tvar

vyplní jednoduchý formulář Vyprávění, konverzace Prázdniny, léto, doprava Denní 
činnosti, čas Škola - pomůcky, věci ve třídě, škola v 
přírodě Volný čas - sport, koníčky Nakupování, 
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anglické peníze, internetový obchod Dialogy, fráze, 
Vánoce, Velikonoce Zvířata - farma, ZOO, domácí 
mazlíčci Země, národy, jazyky Otázky a odpovědi 
Pohlednice, dopis Jídlo, pití Nepočitatelná podstatná 
jména

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Vyprávění, konverzace Prázdniny, léto, doprava Denní 
činnosti, čas Škola - pomůcky, věci ve třídě, škola v 
přírodě Volný čas - sport, koníčky Nakupování, 
anglické peníze, internetový obchod Dialogy, fráze, 
Vánoce, Velikonoce Zvířata - farma, ZOO, domácí 
mazlíčci Země, národy, jazyky Otázky a odpovědi 
Pohlednice, dopis Jídlo, pití Nepočitatelná podstatná 
jména

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného,rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Vyprávění, konverzace Prázdniny, léto, doprava Denní 
činnosti, čas Škola - pomůcky, věci ve třídě, škola v 
přírodě Volný čas - sport, koníčky Nakupování, 
anglické peníze, internetový obchod Dialogy, fráze, 
Vánoce, Velikonoce Zvířata - farma, ZOO, domácí 
mazlíčci Země, národy, jazyky Otázky a odpovědi 
Pohlednice, dopis Jídlo, pití Nepočitatelná podstatná 
jména

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Vyprávění, konverzace Prázdniny, léto, doprava Denní 
činnosti, čas Škola - pomůcky, věci ve třídě, škola v 
přírodě Volný čas - sport, koníčky Nakupování, 
anglické peníze, internetový obchod Dialogy, fráze, 
Vánoce, Velikonoce Zvířata - farma, ZOO, domácí 
mazlíčci Země, národy, jazyky Otázky a odpovědi 
Pohlednice, dopis Jídlo, pití Nepočitatelná podstatná 
jména

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu a jednoduché konverzace

Přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový Otázky, 
odpovědi Popis místa, předložky

používá čísla, určí čas Číslovky, předložky Základní a řadové Datum, měsíce 
Narozeniny, fráze Předložky vyjadřující čas - at, on, in 
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Předložky místa a času Předložky with, without
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a 
vytvoří odpověď na otázku

Číslovky, předložky Základní a řadové Datum, měsíce 
Narozeniny, fráze Předložky vyjadřující čas - at, on, in 
Předložky místa a času Předložky with, without

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

Číslovky, předložky Základní a řadové Datum, měsíce 
Narozeniny, fráze Předložky vyjadřující čas - at, on, in 
Předložky místa a času Předložky with, without

Používá správné tvary vybraných sloves, tvoří otázky, na 
otázky odpovídá

Minulý čas sloveso to be kladné věty, otázky, zápor 
sloveso to have slova vyjadřující čas - ago, late sloveso 
have got pravidelná slovesa - kladné tvary, otázka, 
krátká odpověď nepravidelná slovesa - kladné tvary

pohovoří o svých plánech Budoucí čas Plány na týden - vazba going to, otázka, 
krátká odpověď

používá vybraná modální slovesa Modální slovesa can, must, need not

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché texty Přídavná jména Stupňování jednoslabičných a 
dvojslabičných přídavných jmen pomocí přípon

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

rozumí pokynům a otázkám učitele Vyprávění, konverzace Prázdniny, léto, doprava Denní 
činnosti, čas Škola - pomůcky, věci ve třídě, škola v 
přírodě Volný čas - sport, koníčky Nakupování, 
anglické peníze, internetový obchod Dialogy, fráze, 
Vánoce, Velikonoce Zvířata - farma, ZOO, domácí 
mazlíčci Země, národy, jazyky Otázky a odpovědi 
Pohlednice, dopis Jídlo, pití Nepočitatelná podstatná 
jména

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Prázdniny, cestování, koníčky, volný čas
Země, národy, jazyky
USA, Kanada, Austrálie

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Nakupování - dialogy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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Anglický jazyk 5. ročník

Země, národy, jazyky
USA, Kanada, Austrálie

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Učivo švp

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Konverzační témata
Pohlednice
Dopis

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Narozeniny
Budoucí plány
Jídlo, pití
Země, národy, jazyky
USA, Kanada, Austrálie

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zvířata, ZOO

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv reklamy
USA, Kanada, Austrálie

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Konverzace na dané téma
Týden podle vlastních představ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Konverzace na dané téma

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Farma, ZOO
Jsme součástí přírody
Pozorování

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
USA, Kanada, Austrálie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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Anglický jazyk 5. ročník

USA, Kanada, Austrálie
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

Týden podle vlastních představ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

Týden podle vlastních představ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Týden podle vlastních představ
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

--> Přírodověda -> 5. ročník -> naplánuje svůj čas pro učení, práci i odpočinek

odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného,rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat a podobné 
otázky pokládá

--> Přírodověda -> 5. ročník -> naplánuje svůj čas pro učení, práci i odpočinek

pohovoří o svých plánech --> Přírodověda -> 5. ročník -> naplánuje svůj čas pro učení, práci i odpočinek
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých 
autentických materiálů (časopisy, obrazové a 
poslechové materiály) a využívá je při své 
práci

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> zprostředkuje ostatním spolužákům zkušenosti, 
zážitky z vlastních cest, porovná způsob života a přírodu naší vlasti s jinými 
zeměmi

sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy jejich 
polohu na Zemi

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty

pohovoří o svých plánech --> Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledá na mapě evropské státy a významná 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
evropská města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy jejich 
polohu na Zemi

obměňuje krátké texty se zachováním smyslu 
textu

--> Český jazyk -> 5. ročník -> používá jazyk jako nástroj dorozumívání

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

--> Český jazyk -> 5. ročník -> využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie

pohovoří o svých plánech --> Český jazyk -> 5. ročník -> zhodnotí kulturní život regionu
sestaví gramaticky a formálně správně 
jednoduché texty

--> Český jazyk -> 5. ročník -> posuzuje úplnost jednoduchých sdělení

používá čísla, určí čas --> Matematika -> 5. ročník -> porovnává čísla, provádí písemné početní 
operace

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

--> Matematika -> 5. ročník -> vyhledává, sbírá a třídí data

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

--> Přírodověda -> 5. ročník -> porovná podmínky života v různých podnebných 
pásech porovná energetické suroviny, posoudí obnovitelné a neobnovitelné 
přírodní zdroje

pohovoří o svých plánech --> Přírodověda -> 5. ročník -> rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> naplánuje svůj čas pro učení, práci i odpočinek

odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného,rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat a podobné 
otázky pokládá

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> naplánuje svůj čas pro učení, práci i odpočinek

pohovoří o svých plánech <-- Přírodověda -> 5. ročník -> naplánuje svůj čas pro učení, práci i odpočinek
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých 
autentických materiálů (časopisy, obrazové a 
poslechové materiály) a využívá je při své 

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> zprostředkuje ostatním spolužákům zkušenosti, 
zážitky z vlastních cest, porovná způsob života a přírodu naší vlasti s jinými 
zeměmi
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
práci
sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy jejich 
polohu na Zemi

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty

pohovoří o svých plánech <-- Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy jejich 
polohu na Zemi

obměňuje krátké texty se zachováním smyslu 
textu

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> používá jazyk jako nástroj dorozumívání

vyplní jednoduchý formulář <-- Český jazyk -> 5. ročník -> rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie

pohovoří o svých plánech <-- Český jazyk -> 5. ročník -> zhodnotí kulturní život regionu
sestaví gramaticky a formálně správně 
jednoduché texty

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> posuzuje úplnost jednoduchých sdělení

používá čísla, určí čas <-- Matematika -> 5. ročník -> porovnává čísla, provádí písemné početní 
operace

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

<-- Matematika -> 5. ročník -> vyhledává, sbírá a třídí data

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> porovná podmínky života v různých podnebných 
pásech porovná energetické suroviny, posoudí obnovitelné a neobnovitelné 
přírodní zdroje

pohovoří o svých plánech <-- Přírodověda -> 5. ročník -> rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
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Anglický jazyk 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se 
situací souvisejících s životem v rodině, škole a 
probíranými tematickými okruhy

Vyprávění, konverzace Škola u nás, v Britámii Rodina 
Bydlení u nás, v Anglii Narozeniny, oslavy, Vánoce, 
Velikonoce, Jídlo a nápoje Nakupování Zvířata, výlet 
do ZOO Víkend, volný čas Poznáváme město Popis 
obrázků

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

při pomalé a zřetelné mluvě poznává , o čem mluvčí 
hovoří

Vyprávění, konverzace Škola u nás, v Britámii Rodina 
Bydlení u nás, v Anglii Narozeniny, oslavy, Vánoce, 
Velikonoce, Jídlo a nápoje Nakupování Zvířata, výlet 
do ZOO Víkend, volný čas Poznáváme město Popis 
obrázků

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, cestu, poradí 
jiným

Vyprávění, konverzace Škola u nás, v Britámii Rodina 
Bydlení u nás, v Anglii Narozeniny, oslavy, Vánoce, 
Velikonoce, Jídlo a nápoje Nakupování Zvířata, výlet 
do ZOO Víkend, volný čas Poznáváme město Popis 
obrázků

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Vyprávění, konverzace Škola u nás, v Britámii Rodina 
Bydlení u nás, v Anglii Narozeniny, oslavy, Vánoce, 
Velikonoce, Jídlo a nápoje Nakupování Zvířata, výlet 
do ZOO Víkend, volný čas Poznáváme město Popis 
obrázků

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popíše sebe, svou rodinu, jiné lidi, místa a předměty, co 
pravidelně dělá, nějakou událost

Slovesa Sloveso to be, to have, can Vazba there is, 
there are Rozkazovací způsob - rozkazy, zákazy

překládá krátké, jednoduché texty a dopisy Čas, vyjádření data čas, měsíce

pohovoří o svých zálibách, odpovídá na otázky, otázky Přítomný čas prostý, průběhový, frekvenční příslovce 
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tvoří rozšiřování slovní zásoby
rozlišuje vybrané druhy zájmen, jejich tvary používá Zájmena Klasifikace známých kategorií zájmen

pohovoří o svých zálibách, odpovídá na otázky Minulý čas prostý Pravidelné tvary, nepravidelné tvary 
Oznamovací věty kladné, záporné, otázky Zvláštnosti 
psané formy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Školství Velké Británie
Bydlení ve Velké \Británii
Města

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zvířata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Život ve Velké Británii

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Narozeniny, oslavy, Vánoce, Velikonoce
Jídlo a pití

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Popis, vyprávění
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení 
týkající se situací souvisejících s životem v 
rodině, škole a probíranými tematickými 
okruhy

--> Český jazyk -> 6. ročník -> odlišuje česká a běžně užívaná cizí slova

rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně

--> Český jazyk -> 6. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastmími slovy

popíše sebe, svou rodinu, jiné lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, nějakou 

--> Český jazyk -> 6. ročník -> vhodně užívá verbální i nonverbální prostředky v 
mluveném projevu
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
událost
pohovoří o svých zálibách, odpovídá na 
otázky, otázky tvoří

--> Český jazyk -> 6. ročník -> účelně uspořádá informace v textu

objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, 
cestu, poradí jiným

--> Matematika -> 6. ročník -> čte, zapisuje desetinná čísla

objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, 
cestu, poradí jiným

--> Matematika -> 6. ročník -> desetinná čísla porovnává a zaokrouhluje

objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, 
cestu, poradí jiným

--> Matematika -> 6. ročník -> odhaduje výsledky při počítání s desetinnými čísly

popíše sebe, svou rodinu, jiné lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, nějakou 
událost

--> Občanská výchova -> 6. ročník -> rozlišuje životní cíle a plány, životní 
perspektivu, rozpozná význam motivace, aktivity, vůle a kázně

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení 
týkající se situací souvisejících s životem v 
rodině, škole a probíranými tematickými 
okruhy

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> odlišuje česká a běžně užívaná cizí slova

rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastmími slovy

popíše sebe, svou rodinu, jiné lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, nějakou 
událost

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> vhodně užívá verbální i nonverbální prostředky v 
mluveném projevu

pohovoří o svých zálibách, odpovídá na 
otázky, otázky tvoří

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> účelně uspořádá informace v textu

objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, 
cestu, poradí jiným

<-- Matematika -> 6. ročník -> čte, zapisuje desetinná čísla

objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, 
cestu, poradí jiným

<-- Matematika -> 6. ročník -> desetinná čísla porovnává a zaokrouhluje

objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, 
cestu, poradí jiným

<-- Matematika -> 6. ročník -> odhaduje výsledky při počítání s desetinnými čísly
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
popíše sebe, svou rodinu, jiné lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, nějakou 
událost

<-- Občanská výchova -> 6. ročník -> rozlišuje životní cíle a plány, životní 
perspektivu, rozpozná význam motivace, aktivity, vůle a kázně

  

Anglický jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a 
obsahu autentických materiálů s využitím vizuální 
opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a 
odpovědi na otázky

Vyprávění, konverzace Cestování, země Evropy Ve 
škole Den s kamarády Počasí Svátky a oslavy Potraviny 
Vánoce, vánoční prázdniny Nehoda a první pomoc 
Výlety

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

Vyprávění, konverzace Cestování, země Evropy Ve 
škole Den s kamarády Počasí Svátky a oslavy Potraviny 
Vánoce, vánoční prázdniny Nehoda a první pomoc 
Výlety

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

vyžádá jednoduchou informaci Vyprávění, konverzace Cestování, země Evropy Ve 
škole Den s kamarády Počasí Svátky a oslavy Potraviny 
Vánoce, vánoční prázdniny Nehoda a první pomoc 
Výlety

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a 
konverzaci

Vyprávění, konverzace Cestování, země Evropy Ve 
škole Den s kamarády Počasí Svátky a oslavy Potraviny 
Vánoce, vánoční prázdniny Nehoda a první pomoc 
Výlety

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

popíše sebe, svou rodinu a další lidi, místa a předměty, 
co pravidelně dělá, dělal v minulosti

Vyprávění, konverzace Cestování, země Evropy Ve 
škole Den s kamarády Počasí Svátky a oslavy Potraviny 
Vánoce, vánoční prázdniny Nehoda a první pomoc 
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Výlety
Vyprávění, konverzace Cestování, země Evropy Ve 
škole Den s kamarády Počasí Svátky a oslavy Potraviny 
Vánoce, vánoční prázdniny Nehoda a první pomoc 
Výlety

se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích

Příslovce Procvičování příslovcí
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace

Vyprávění, konverzace Cestování, země Evropy Ve 
škole Den s kamarády Počasí Svátky a oslavy Potraviny 
Vánoce, vánoční prázdniny Nehoda a první pomoc 
Výlety

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

pohovoří o prázdninách, o zajímavých místech Minulý čas Cestování - opakování minulého času 
Předložky místní Minulý čas průběhový

popíše sebe, svou rodinu a další lidi, místa a předměty Přítomný čas prostý, průběhový Tvoření příslovcí a 
procvičování v PPČ

rozlišuje vybraná slovesa Slovesa Must, can, musn´t, have to

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

snaží se porozumět běžným nápisům na ulicích, 
nádražích, zastávkách apod.

Podstatná jména Vyjádření množství, počitatelnost, 
nepočitatelnost

rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Podstatná jména Vyjádření množství, počitatelnost, 
nepočitatelnost

porovnává vlastnosti osob a věcí Přídavná jména Stupňování přídavných jmen

pohovoří o nehodách a bezpečnosti na silnici Přídavná jména Stupňování přídavných jmen

popisuje části těla Přídavná jména Stupňování přídavných jmen

pohovoří o svých plánech Budoucí čas Vyjádření budoucnosti, vazba going to, 
will Předpřítomný čas

vyjadřuje svůj názor Budoucí čas Vyjádření budoucnosti, vazba going to, 
will Předpřítomný čas

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Skupinová práce - střídání různých rolí, dialogy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Cestování, země Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Svátky, oslavy - kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Volný čas s kamarády
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

Svátky, oslavy, cestování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Cestování, země Evropy
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s 
využitím vizuální opory, v textech vyhledá 
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

--> Český jazyk -> 7. ročník -> rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a tvoření českých slov

vyžádá jednoduchou informaci --> Český jazyk -> 7. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci

--> Český jazyk -> 7. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

popíše sebe, svou rodinu a další lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, dělal v 
minulosti

--> Český jazyk -> 7. ročník -> vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

--> Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy

rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s 
využitím vizuální opory, v textech vyhledá 

--> Německý jazyk -> 7. ročník -> rozpozná známá slova a slovní spojení dle 
slovní zásoby
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci

--> Německý jazyk -> 7. ročník -> rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na 
ně reaguje

rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

--> Německý jazyk -> 7. ročník -> rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

pohovoří o prázdninách, o zajímavých 
místech

--> Německý jazyk -> 7. ročník -> píše jednoduché texty týkající se osvojovaných 
témat

rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s 
využitím vizuální opory, v textech vyhledá 
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

--> Ruský jazyk -> 7. ročník -> vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby

vyžádá jednoduchou informaci --> Ruský jazyk -> 7. ročník -> rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se osvojovaných témat

popíše sebe, svou rodinu a další lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, dělal v 
minulosti

--> Ruský jazyk -> 7. ročník -> jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

--> Ruský jazyk -> 7. ročník -> rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s 
využitím vizuální opory, v textech vyhledá 
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a tvoření českých slov

vyžádá jednoduchou informaci <-- Český jazyk -> 7. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

popíše sebe, svou rodinu a další lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, dělal v 
minulosti

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

rozumí krátkým a jednoduchým textům, <-- Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vyhledá v nich požadované informace
rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s 
využitím vizuální opory, v textech vyhledá 
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

<-- Německý jazyk -> 7. ročník -> rozpozná známá slova a slovní spojení dle 
slovní zásoby

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci

<-- Německý jazyk -> 7. ročník -> rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na 
ně reaguje

rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

<-- Německý jazyk -> 7. ročník -> rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

pohovoří o prázdninách, o zajímavých 
místech

<-- Německý jazyk -> 7. ročník -> píše jednoduché texty týkající se osvojovaných 
témat

rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s 
využitím vizuální opory, v textech vyhledá 
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

<-- Ruský jazyk -> 7. ročník -> vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby

vyžádá jednoduchou informaci <-- Ruský jazyk -> 7. ročník -> rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se osvojovaných témat

popíše sebe, svou rodinu a další lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, dělal v 
minulosti

<-- Ruský jazyk -> 7. ročník -> jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

<-- Ruský jazyk -> 7. ročník -> rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

  

Anglický jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
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• Kompetence občanské
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a 
konverzaci

Vyprávění, konverzace Nová místa, nové tváře 
Prázdniny Škola, pocity, popis cesty Vynálezy, věda a 
technika Sport, TV, volný čas Londýn - život ve městě, 
doprava, památky Země - kultura Rozdílnost kultur, 
jazyky Volný čas, plánování Florida - americká 
angličtina Jídlo, pití Aljaška, příroda Kalifornie, zlatá 
horečka, festivaly

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu 
textu

Vyprávění, konverzace Nová místa, nové tváře 
Prázdniny Škola, pocity, popis cesty Vynálezy, věda a 
technika Sport, TV, volný čas Londýn - život ve městě, 
doprava, památky Země - kultura Rozdílnost kultur, 
jazyky Volný čas, plánování Florida - americká 
angličtina Jídlo, pití Aljaška, příroda Kalifornie, zlatá 
horečka, festivaly

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a 
dalších osvojovaných tématech

Vyprávění, konverzace Nová místa, nové tváře 
Prázdniny Škola, pocity, popis cesty Vynálezy, věda a 
technika Sport, TV, volný čas Londýn - život ve městě, 
doprava, památky Země - kultura Rozdílnost kultur, 
jazyky Volný čas, plánování Florida - americká 
angličtina Jídlo, pití Aljaška, příroda Kalifornie, zlatá 
horečka, festivaly

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech

Vyprávění, konverzace Nová místa, nové tváře 
Prázdniny Škola, pocity, popis cesty Vynálezy, věda a 
technika Sport, TV, volný čas Londýn - život ve městě, 
doprava, památky Země - kultura Rozdílnost kultur, 
jazyky Volný čas, plánování Florida - americká 
angličtina Jídlo, pití Aljaška, příroda Kalifornie, zlatá 
horečka, festivaly

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy,volného času a dalších osvojovaných témat

Vyprávění, konverzace Nová místa, nové tváře 
Prázdniny Škola, pocity, popis cesty Vynálezy, věda a 
technika Sport, TV, volný čas Londýn - život ve městě, 
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doprava, památky Země - kultura Rozdílnost kultur, 
jazyky Volný čas, plánování Florida - americká 
angličtina Jídlo, pití Aljaška, příroda Kalifornie, zlatá 
horečka, festivaly

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení Vyprávění, konverzace Nová místa, nové tváře 
Prázdniny Škola, pocity, popis cesty Vynálezy, věda a 
technika Sport, TV, volný čas Londýn - život ve městě, 
doprava, památky Země - kultura Rozdílnost kultur, 
jazyky Volný čas, plánování Florida - americká 
angličtina Jídlo, pití Aljaška, příroda Kalifornie, zlatá 
horečka, festivaly

pohovoří o objevech a vynálezech Vyprávění, konverzace Nová místa, nové tváře 
Prázdniny Škola, pocity, popis cesty Vynálezy, věda a 
technika Sport, TV, volný čas Londýn - život ve městě, 
doprava, památky Země - kultura Rozdílnost kultur, 
jazyky Volný čas, plánování Florida - americká 
angličtina Jídlo, pití Aljaška, příroda Kalifornie, zlatá 
horečka, festivaly

stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, 
promluvy i konverzace

Minulý čas prostý, průběhový

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

Předpřítomný čas Předpřítomný čas se since, for 
Přítomný čas - předpřítomný - srovnání

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní dozatník Zástupná zájmena, zvratná zájmena Sport, televize, 
trávení volného času Podmínkové věty Rozšiřování 
slovní zásoby

formuluje podmínku, vyjadřuje přání Zástupná zájmena, zvratná zájmena Sport, televize, 
trávení volného času Podmínkové věty Rozšiřování 
slovní zásoby

představí, popíše jinou osobu Zástupná zájmena, zvratná zájmena Sport, televize, 
trávení volného času Podmínkové věty Rozšiřování 
slovní zásoby

popíše cestu, pamětihodnosti,pocity, pohovoří o svých 
pocitech

Vztažné věty Vynálezy, věda, technika
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

napíše krátký příběh Vztažné věty Vynálezy, věda, technika

používá správné tázací dovětky Tázací dovětky One country, many cultures Free time

pohovoří o tom, co je domluveno, naplánováno, 
vyjadřuje okamžitá rozhodnutí

Budoucí čas Vyjádření budoucích plánů Volný čas, 
plány, telefonování

vyjádří vlastní názor, porovnává ho s názory druhých, 
vyjadřuje souhlas/ nesouhlas s argumenty druhých

Budoucí čas Vyjádření budoucích plánů Volný čas, 
plány, telefonování

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

vyhledává informace, pracuje s jednoduchým návodem Slovesa Slovesa se dvěma předměty Podmínkové věty 
II. Florida, jídlo, pití Americká angličtina

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Skupinová práce - střídání různých rolí, dialogy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Nová  místa, nové tváře
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

Nová místa, nové tváře
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

Rozdílnost kultur
Londýn
Florida
Aljaška
Kalifornie

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Londýn
Jídlo, pití
Rozdílnost kultur

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Volný čas, plánování
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vynálezy
Sport
Věda, technika

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Konverzační témata
Dramatické hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Konverzace na dané téma
Dramatické hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Konverzace na dané téma

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie
Tradice, kultura, svátky
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
odvodí pravděpodobný význam nových slov z 
kontextu textu

--> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech

--> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše 
sebe, osoby, místa a věci ze svého každodenního života, co pravidelně dělá, 
dělal

vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických 
materiálech

--> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy,volného času a 
dalších osvojovaných témat

--> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> popíše místo, kde žije

reaguje na jednoduché písemné sdělení --> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
představí, popíše jinou osobu --> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 

každodenních situacích
pohovoří o tom, co je domluveno, 
naplánováno, vyjadřuje okamžitá rozhodnutí

--> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

vyjádří vlastní názor, porovnává ho s názory 
druhých, vyjadřuje souhlas/ nesouhlas s 
argumenty druhých

--> Konverzace v AJ -> 8. ročník -> jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi

odvodí pravděpodobný význam nových slov z 
kontextu textu

<-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech

<-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše 
sebe, osoby, místa a věci ze svého každodenního života, co pravidelně dělá, 
dělal

vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických 
materiálech

<-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy,volného času a 
dalších osvojovaných témat

<-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> popíše místo, kde žije

reaguje na jednoduché písemné sdělení <-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi

představí, popíše jinou osobu <-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

pohovoří o tom, co je domluveno, 
naplánováno, vyjadřuje okamžitá rozhodnutí

<-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

vyjádří vlastní názor, porovnává ho s názory 
druhých, vyjadřuje souhlas/ nesouhlas s 
argumenty druhých

<-- Konverzace v AJ -> 8. ročník -> jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi
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Anglický jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Vyprávění, konverzace USA, New York Svátky Život ve 
škole Předsudky Velká Británie Život mladých lidí, 
mezilidské vztahy Povolání a činnosti, svět práce 
Austrálie

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

Tvůrčí psaní Práce se slovníkem Děkovný dopis, 
tlumočení Porozumění informacím Životopis 
Rezervace pokoje
Vyprávění, konverzace USA, New York Svátky Život ve 
škole Předsudky Velká Británie Život mladých lidí, 
mezilidské vztahy Povolání a činnosti, svět práce 
Austrálie

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

jednoduchým způsobem se domluví v běžných 
každodenních situacích

Trpný rod Život v amerických školách Prezentace 
názoru

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

vyhledává informace, pracuje s jednoduchým návodem Vyprávění, konverzace USA, New York Svátky Život ve 
škole Předsudky Velká Británie Život mladých lidí, 
mezilidské vztahy Povolání a činnosti, svět práce 
Austrálie

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života

Vyprávění, konverzace USA, New York Svátky Život ve 
škole Předsudky Velká Británie Život mladých lidí, 
mezilidské vztahy Povolání a činnosti, svět práce 
Austrálie

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Vyprávění, konverzace USA, New York Svátky Život ve 
škole Předsudky Velká Británie Život mladých lidí, 
mezilidské vztahy Povolání a činnosti, svět práce 
Austrálie
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Anglický jazyk 9. ročník

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

v krátkých nahrávkách o běžných věcech poznává 
důležité informace

Předminulý čas Práce se slovníkem Čtení, poslech USA, 
NEW YORK Svátky v USA

prezentuje vlastní názory, vyjadřuje souhlas/ nesouhlas 
s názory ostatních

Trpný rod Život v amerických školách Prezentace 
názoru

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popisuje sebe, lidi, místa, předměty, co pravidelně dělá, 
dělal v minulosti, plánuje budoucnost

Nepřímá řeč Posun časů v nepřímé řeči Otázky v 
nepřímé řeči Představy o Velké Británii Povolání

připraví se na pracovnín pohovor a orientuje se v 
inzerátech a reklamě

Vedlejší věty Vedlejší věty příslovečné časové Nabídka, 
přijetí, odmítnutí Život mladých lidí, mezilidské vztahy 
Svět práce

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

popíše vztahy v rodině Vyjádření budoucnosti Život v minulosti a budoucnosti 
Rodinné vztahy

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

napíše dopis, pozvání, poděkování, omluvu, stručný 
popis události

Tvůrčí psaní Práce se slovníkem Děkovný dopis, 
tlumočení Porozumění informacím Životopis 
Rezervace pokoje

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

napíše svůj životopis Tvůrčí psaní Práce se slovníkem Děkovný dopis, 
tlumočení Porozumění informacím Životopis 
Rezervace pokoje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Skupinová práce - střídání různých rolí, dialogy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

Život ve škole
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

USA, Austrálie, svátky
Život v amerických školách - rozdíly

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Svět práce, život mladých lidí
Povolání
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Anglický jazyk 9. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvůrčí psaní

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
USA, Austrálie

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Prezentace vlastních názorů

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Konverzační témata
Porozumění informacím

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Rodinné vztahy
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
jednoduchým způsobem se domluví v 
běžných každodenních situacích

--> Český jazyk -> 9. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

vyhledává informace, pracuje s jednoduchým 
návodem

--> Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace

jednoduchým způsobem se domluví v 
běžných každodenních situacích

--> Ruský jazyk -> 9. ročník -> rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se každodenních témat

vyhledává informace, pracuje s jednoduchým 
návodem

--> Ruský jazyk -> 9. ročník -> jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři --> Ruský jazyk -> 9. ročník -> vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
popisuje sebe, lidi, místa, předměty, co 
pravidelně dělá, dělal v minulosti, plánuje 
budoucnost

--> Ruský jazyk -> 9. ročník -> píše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

napíše dopis, pozvání, poděkování, omluvu, 
stručný popis události

--> Ruský jazyk -> 9. ročník -> stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

napíše svůj životopis --> Německý jazyk -> 9. ročník -> vyplní dotazník vlastními údaji
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
napíše dopis, pozvání, poděkování, omluvu, 
stručný popis události

--> Německý jazyk -> 9. ročník -> stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

popisuje sebe, lidi, místa, předměty, co 
pravidelně dělá, dělal v minulosti, plánuje 
budoucnost

--> Německý jazyk -> 9. ročník -> napíše jednoduchá sdělení a odpověď na 
sdělení

prezentuje vlastní názory, vyjadřuje souhlas/ 
nesouhlas s názory ostatních

--> Německý jazyk -> 9. ročník -> zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne 
požadované informace

jednoduchým způsobem se domluví v 
běžných každodenních situacích

--> Německý jazyk -> 9. ročník -> aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace

jednoduchým způsobem se domluví v 
běžných každodenních situacích

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

vyhledává informace, pracuje s jednoduchým 
návodem

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace

jednoduchým způsobem se domluví v 
běžných každodenních situacích

<-- Ruský jazyk -> 9. ročník -> rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se každodenních témat

vyhledává informace, pracuje s jednoduchým 
návodem

<-- Ruský jazyk -> 9. ročník -> jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři <-- Ruský jazyk -> 9. ročník -> vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
popisuje sebe, lidi, místa, předměty, co 
pravidelně dělá, dělal v minulosti, plánuje 
budoucnost

<-- Ruský jazyk -> 9. ročník -> píše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

napíše dopis, pozvání, poděkování, omluvu, 
stručný popis události

<-- Ruský jazyk -> 9. ročník -> stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

napíše svůj životopis <-- Německý jazyk -> 9. ročník -> vyplní dotazník vlastními údaji
napíše dopis, pozvání, poděkování, omluvu, 
stručný popis události

<-- Německý jazyk -> 9. ročník -> stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

popisuje sebe, lidi, místa, předměty, co 
pravidelně dělá, dělal v minulosti, plánuje 

<-- Německý jazyk -> 9. ročník -> napíše jednoduchá sdělení a odpověď na 
sdělení



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

129

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
budoucnost
prezentuje vlastní názory, vyjadřuje souhlas/ 
nesouhlas s názory ostatních

<-- Německý jazyk -> 9. ročník -> zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne 
požadované informace

jednoduchým způsobem se domluví v 
běžných každodenních situacích

<-- Německý jazyk -> 9. ročník -> aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace

   

5.3 Další cizí jazyk
5.3.1 Německý jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Volitelný Volitelný Volitelný

  

Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Německý jazyk se vyučuje jako jeden ze dvou volitelných cizích jazyků v rámci oboru Další cizí jazyk. Podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky směřuje vzdělávání v německém jazyce k dosažení 
úrovně A1 a poskytuje jazykový základ pro dorozumění a komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Jeho 
osvojování snižuje u žáků jazykovou bariéru a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním 
životě, tak v pracovním uplatnění. Žáci zároveň poznávají odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích a 
jiné kulturní tradice. S tímto úzce souvisí i možnost prohloubení žákova vědomí nutnosti vzájemné 
mezinárodní tolerance a porozumění 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

Žáky vedeme k získávání zájmu o německý jazyk a směřuje k jeho praktickému používání při komunikaci, 
k praktickým dovednostem. Náročnost a rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

130

Název předmětu Německý jazyk
důležité pro jeho realizaci) dovedností volí učitel  s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Získávání praktických dovedností žáka je 

zaměřeno nareceptivnídovednosti –Poslech, Čtení s porozuměním; a naproduktivnídovednosti –Psaní, 
Rozhovory a Samostatný ústní projev.  Žáci se seznamují s reáliemi německy mluvících zemí,  pracují 
s autentickými materiály různého druhu a vyhledávají si nejdůležitější informace pomocí internetu. 
Kompetence k učení:
Rozvíjíme schopnosti vyhledávat, ověřovat a zpětně kontrolovat získané informace v dvojjazyčném 
slovníku,
aplikovat získané znalosti výslovnosti a gramatických pravidel při čtení a vyjadřovat jednoduchou formou 
základní myšlenku textu.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k rozpoznání problémů-neporozumění textu čtenému nebo slyšenému, fonetickým 
problémům, pravopisných problémů. Učíme je pojmenovat problém, najít cestu k jeho řešení. Klademe 
důraz na ověření správnosti řešení.
Kompetence komunikativní:
Vybíráme vhodnou slovní zásobu k mluvenému nebo psanému projevu.
Vhodnými situacemi umožňujeme žákům zapojit se do jednoduchého dialogu a umět ho sestavit.
Umožňujeme žákům využívat prostředky moderní komunikace (internet, SMS) a sdělit jednoduché 
myšlenky ústní i písemnou formou.
Klademe důraz na jasné, srozumitelné vyjadřování v rozsahu základní slovní zásoby.
Kompetence sociální a personální:
Umožníme žákům přijmout a plnit svoji roli ve skupině, podílet se na plnění úkolů, prezentovat výsledky,
vyslechnout názory druhých a respektovat je.
Vedeme k dovednosti požádat o pomoc v případě nejasností a sami ji poskytnout.
Rozvíjíme dovednost rozeznat odlišnost jiných kulturních prostředí a respektovat je.
Necháváme žáky posoudit nejen svůj podíl práce na výsledku skupiny, ale i podíl ostatních
Kompetence občanské:
Dbáme na to, aby se žáci mohli seznámit se s kulturním a historickým dědictvím a s pravidly chování 
v krizových situacích v německy mluvících zemích.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence pracovní:
Předkládáme pracovní návody a učíme je žáky využívat v praxi, a tím umožňujeme uvědomění si nutnosti 
seznámení s německým jazykem pro další profesní rozvoj.
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Název předmětu Německý jazyk
Způsob hodnocení žáků Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce 

hodnocení a jeho formativní funkce. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a 
vzájemné hodnocení. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů základního 
vzdělávání uvedených ve školském zákoně a vzdělávacím programu. 

• Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Německý jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně 
reaguje

Poslech s porozuměním ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ 
PODOBA JAZYKA – fonetické znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov: Abeceda Seznámení s jazykem, 
pozdravy, SLOVNÍ ZÁSOBA probíraných tematických 
okruhů, práce se slovníkem Barvy Dny v týdnu Běžná 
základní slovní zásoba

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

rozpozná známá slova a slovní spojení dle slovní zásoby Poslech s porozuměním ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ 
PODOBA JAZYKA – fonetické znaky (pasivně), základní 
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výslovností a reaguje na ně výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov: Abeceda Seznámení s jazykem, 
pozdravy, SLOVNÍ ZÁSOBA probíraných tematických 
okruhů, práce se slovníkem Barvy Dny v týdnu Běžná 
základní slovní zásoba

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby

Konverzace TEMATICKÉ OKRUHY Rodina, volný čas, 
kalendářní rok ,lidé a země, nákupy, zvířata

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

rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním 
frázím a jednoduchým větám

Konverzace TEMATICKÉ OKRUHY Rodina, volný čas, 
kalendářní rok ,lidé a země, nákupy, zvířata

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně

Konverzace TEMATICKÉ OKRUHY Rodina, volný čas, 
kalendářní rok ,lidé a země, nákupy, zvířata

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů se zapojí do jednoduchých rozhovorů Konverzace TEMATICKÉ OKRUHY Rodina, volný čas, 
kalendářní rok ,lidé a země, nákupy, zvířata

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

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

Čtení s porozuměním MLUVNICE – základní 
gramatické struktury a typy vět Číslovky 0-20 Časování 
pravidelných sloves Časování sloves sein a haben 
Zápor nicht, kein W-otázky – slovosled Otázky 
zjišťovací Přídavná jména v přísudku Vazba von 
Předložka um a am v časových údajích Člen určitý a 
neurčitý Nepřímý pořádek slov v ozn. větě 4. p. podst. 
jm. s neurč. členem

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

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům

Čtení s porozuměním MLUVNICE – základní 
gramatické struktury a typy vět Číslovky 0-20 Časování 
pravidelných sloves Časování sloves sein a haben 
Zápor nicht, kein W-otázky – slovosled Otázky 
zjišťovací Přídavná jména v přísudku Vazba von 
Předložka um a am v časových údajích Člen určitý a 
neurčitý Nepřímý pořádek slov v ozn. větě 4. p. podst. 
jm. s neurč. členem
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DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 
má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci

Čtení s porozuměním MLUVNICE – základní 
gramatické struktury a typy vět Číslovky 0-20 Časování 
pravidelných sloves Časování sloves sein a haben 
Zápor nicht, kein W-otázky – slovosled Otázky 
zjišťovací Přídavná jména v přísudku Vazba von 
Předložka um a am v časových údajích Člen určitý a 
neurčitý Nepřímý pořádek slov v ozn. větě 4. p. podst. 
jm. s neurč. členem

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

napíše základní údaje o sobě, o rodině Psaní základní údaje o sobě ve formuláři, jednoduché 
texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

píše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat Psaní základní údaje o sobě ve formuláři, jednoduché 
texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Slovní zásoba, slovosled, pozdravy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

učivo švp
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Projekt "ICH"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Projekt Mein Freund
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Projekt Meine Familie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Konverzační téma
Lidé a Země

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Konverzační téma
Lidé a Země
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Konverzační téma
Lidé a Země

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Německo, Rakousko
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozpozná známá slova a slovní spojení dle 
slovní zásoby

--> Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy

rozumí známým každodenním výrazům, zcela 
základním frázím a jednoduchým větám

--> Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy

se zapojí do jednoduchých rozhovorů --> Český jazyk -> 7. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

napíše základní údaje o sobě, o rodině --> Český jazyk -> 7. ročník -> vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

rozpozná známá slova a slovní spojení dle 
slovní zásoby

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v 
textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně 
na ně reaguje

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

píše jednoduché texty týkající se 
osvojovaných témat

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> pohovoří o prázdninách, o zajímavých místech

rozpozná známá slova a slovní spojení dle 
slovní zásoby

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy

rozumí známým každodenním výrazům, zcela 
základním frázím a jednoduchým větám

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy

se zapojí do jednoduchých rozhovorů <-- Český jazyk -> 7. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
lidmi

napíše základní údaje o sobě, o rodině <-- Český jazyk -> 7. ročník -> vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

rozpozná známá slova a slovní spojení dle 
slovní zásoby

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v 
textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně 
na ně reaguje

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

píše jednoduché texty týkající se 
osvojovaných témat

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> pohovoří o prázdninách, o zajímavých místech

  

Německý jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

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

rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

Poslech s porozuměním jednoduché pokyny a otázky 
slovní spojení a věty týkající se osvojovaných témat 
základní informace v krátkých poslechových textech 
týkající se každodenních témat

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

rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Poslech s porozuměním jednoduché pokyny a otázky 
slovní spojení a věty týkající se osvojovaných témat 
základní informace v krátkých poslechových textech 
týkající se každodenních témat
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používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník Konverzace TEMATICKÉ OKRUHY Povolání, jídlo, 
oblékání, nákupy, Berlín, Salzburg, Mozart, Domov, 
škola Reálie Německa, Rakouska, Švýcarska evropské 
země, EU SLOVNÍ ZÁSOBA probíraných tematických 
okruhů, práce se slovníkem Vazba Ich möchte 
Předložky nach, in Časování fahren

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

sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Konverzace TEMATICKÉ OKRUHY Povolání, jídlo, 
oblékání, nákupy, Berlín, Salzburg, Mozart, Domov, 
škola Reálie Německa, Rakouska, Švýcarska evropské 
země, EU SLOVNÍ ZÁSOBA probíraných tematických 
okruhů, práce se slovníkem Vazba Ich möchte 
Předložky nach, in Časování fahren

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své 
rodině a běžných každodenních situacích, vyplní 
základní údaje do formulářů

Čtení s porozuměním MLUVNICE – ZÁKLADNÍ 
GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT Vazba es gibt 
Přivl. zájmena unser, unsere, Předložky se 3. a 4. 
pádem Slovesa stehen, hängen, liegen, sitzen, 
Předložky se 3. a 4. pádem s přivlastňovacími zájmeny 
a zájmenem kein Číslovky od 20 do 100 Časování 
sloves s odluč. předponami Nepřímý pořádek slov ve 
větě Předložka für Stupňování příd. jmen a příslovcí 
Porovnávání pomocí als, Způsobové sloveso müssen, 
können, dürfen, wollen, Užívání číslovek větších než 1 
000 3. pád podstatných jmen

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

vyplní formulář, napíše základní údaje o sobě, rodině a 
dalších osvojovaných tématech

Psaní základní údaje o sobě ve formuláři, jednoduché 
texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Představení se, scénky, dialogy, referáty, slohové práce
konverzační témata: Evropské země, EU, Reálie Německa, Rakouska, Švýcarska

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
učivo švp
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
konverzační témata: Evropské země, EU, Reálie Německa, Rakouska, Švýcarska

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
konverzační témata: Evropské země, EU, Reálie Německa, Rakouska, Švýcarska

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
konverzační témata: Evropské země, EU, Reálie Německa, Rakouska, Švýcarska

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
konverzační témata: Evropské země, EU, Reálie Německa, Rakouska, Švýcarska
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, 
v textu vyhledá potřebnou informaci a 
odpověď na otázku

--> Český jazyk -> 8. ročník -> vyhledává informace v různých typech katalogů, v 
knihovně i v dalších informačních zdrojích

rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu

--> Český jazyk -> 8. ročník -> dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

sdělí ústně i písemně základní údaje o své 
osobě, své rodině a běžných každodenních 
situacích, vyplní základní údaje do formulářů

--> Český jazyk -> 8. ročník -> zaměřuje se na zvyšování úrovně jazykového 
vyjadřování a jazykovou kulturu

rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, 
v textu vyhledá potřebnou informaci a 
odpověď na otázku

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> vyhledává informace v různých typech katalogů, v 
knihovně i v dalších informačních zdrojích

rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

sdělí ústně i písemně základní údaje o své 
osobě, své rodině a běžných každodenních 

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> zaměřuje se na zvyšování úrovně jazykového 
vyjadřování a jazykovou kulturu
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
situacích, vyplní základní údaje do formulářů
  

Německý jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat

Poslech s porozuměním Jednoduché otázky a pokyny 
učitele slovní spojení a věty týkající se osvojovaných 
témat základní informace v krátkých poslechových 
textech týkající se každodenních témat

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace Konverzace TEMATICKÉ OKRUHY Svátky, zvyky a 
obyčeje u nás a německy mluvících zemích Cestování, 
obec, dopravní prostředky, zvířata, příroda, počasí, 
lidské tělo, zdraví SLOVNÍ ZÁSOBA probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

orientuje se ve složitějších situacích běžného života 
(noviny, časopisy, TV) a čerpá z něj informace

Konverzace TEMATICKÉ OKRUHY Svátky, zvyky a 
obyčeje u nás a německy mluvících zemích Cestování, 
obec, dopravní prostředky, zvířata, příroda, počasí, 
lidské tělo, zdraví SLOVNÍ ZÁSOBA probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem

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

odvodí význam neznámého slova z kontextu Čtení s porozuměním MLUVNICE – ZÁKLADNÍ 
GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT Souvětí se 
spojkou deshalb Přivlastňovací zájmena Další 
nepravidelná slovesa 3. pád podstatných jmen Podmět 
man Osobní zájmena Množné číslo některých podst. 
jmen Préteritum sein a haben Vazba weh tun 
Rozkazovací způsob Perfektum pravidelných sloves 
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Perfektum některých nepravid. sloves Porovnání 
pomocí als Stupňování přídavných jmen a příslovcí 
Vybrané předložky se 3. pádem

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace

Čtení s porozuměním MLUVNICE – ZÁKLADNÍ 
GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT Souvětí se 
spojkou deshalb Přivlastňovací zájmena Další 
nepravidelná slovesa 3. pád podstatných jmen Podmět 
man Osobní zájmena Množné číslo některých podst. 
jmen Préteritum sein a haben Vazba weh tun 
Rozkazovací způsob Perfektum pravidelných sloves 
Perfektum některých nepravid. sloves Porovnání 
pomocí als Stupňování přídavných jmen a příslovcí 
Vybrané předložky se 3. pádem

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

zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob prostřednictvím běžných 
výrazů, poskytne požadované informace

Čtení s porozuměním MLUVNICE – ZÁKLADNÍ 
GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT Souvětí se 
spojkou deshalb Přivlastňovací zájmena Další 
nepravidelná slovesa 3. pád podstatných jmen Podmět 
man Osobní zájmena Množné číslo některých podst. 
jmen Préteritum sein a haben Vazba weh tun 
Rozkazovací způsob Perfektum pravidelných sloves 
Perfektum některých nepravid. sloves Porovnání 
pomocí als Stupňování přídavných jmen a příslovcí 
Vybrané předložky se 3. pádem

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

vyhledá požadované informace Čtení s porozuměním MLUVNICE – ZÁKLADNÍ 
GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT Souvětí se 
spojkou deshalb Přivlastňovací zájmena Další 
nepravidelná slovesa 3. pád podstatných jmen Podmět 
man Osobní zájmena Množné číslo některých podst. 
jmen Préteritum sein a haben Vazba weh tun 
Rozkazovací způsob Perfektum pravidelných sloves 
Perfektum některých nepravid. sloves Porovnání 
pomocí als Stupňování přídavných jmen a příslovcí 
Vybrané předložky se 3. pádem
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pracuje s dvojjazyčným slovníkem Čtení s porozuměním MLUVNICE – ZÁKLADNÍ 
GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT Souvětí se 
spojkou deshalb Přivlastňovací zájmena Další 
nepravidelná slovesa 3. pád podstatných jmen Podmět 
man Osobní zájmena Množné číslo některých podst. 
jmen Préteritum sein a haben Vazba weh tun 
Rozkazovací způsob Perfektum pravidelných sloves 
Perfektum některých nepravid. sloves Porovnání 
pomocí als Stupňování přídavných jmen a příslovcí 
Vybrané předložky se 3. pádem

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení Psaní Základní údaje o sobě ve formuláři jednoduché 
texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Psaní Základní údaje o sobě ve formuláři jednoduché 
texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní dotazník vlastními údaji Psaní Základní údaje o sobě ve formuláři jednoduché 
texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

učivo švp
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Konverzační témsata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Téma: Obec
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Svátky a zvyky v Německu a u nás, Berlín
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Svátky a zvyky v Německu a u nás, Berlín
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Svátky a zvyky v Německu a u nás, Berlín



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

141

Německý jazyk 9. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Berlin
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
aktivně se zapojuje do jednoduché 
konverzace

--> Český jazyk -> 9. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

vyhledá požadované informace --> Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
vyplní dotazník vlastními údaji --> Anglický jazyk -> 9. ročník -> napíše svůj životopis
stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

--> Anglický jazyk -> 9. ročník -> napíše dopis, pozvání, poděkování, omluvu, 
stručný popis události

napíše jednoduchá sdělení a odpověď na 
sdělení

--> Anglický jazyk -> 9. ročník -> popisuje sebe, lidi, místa, předměty, co 
pravidelně dělá, dělal v minulosti, plánuje budoucnost

zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob prostřednictvím 
běžných výrazů, poskytne požadované 
informace

--> Anglický jazyk -> 9. ročník -> prezentuje vlastní názory, vyjadřuje souhlas/ 
nesouhlas s názory ostatních

aktivně se zapojuje do jednoduché 
konverzace

--> Anglický jazyk -> 9. ročník -> jednoduchým způsobem se domluví v běžných 
každodenních situacích

aktivně se zapojuje do jednoduché 
konverzace

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

vyhledá požadované informace <-- Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
vyplní dotazník vlastními údaji <-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> napíše svůj životopis
stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

<-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> napíše dopis, pozvání, poděkování, omluvu, 
stručný popis události

napíše jednoduchá sdělení a odpověď na 
sdělení

<-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> popisuje sebe, lidi, místa, předměty, co 
pravidelně dělá, dělal v minulosti, plánuje budoucnost

zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob prostřednictvím 
běžných výrazů, poskytne požadované 

<-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> prezentuje vlastní názory, vyjadřuje souhlas/ 
nesouhlas s názory ostatních
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
informace
aktivně se zapojuje do jednoduché 
konverzace

<-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> jednoduchým způsobem se domluví v běžných 
každodenních situacích

  

5.3.2 Ruský jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Volitelný Volitelný Volitelný

  

Název předmětu Ruský jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Ruský jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze školou nabízených jazyků v rámci oboru 

Další cizí jazyk. Jeho postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení 
mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje 
žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje 
žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Žáky vedeme k získávání zájmu o německý jazyk a směřuje k jeho praktickému používání při komunikaci, 
k praktickým dovednostem. Náročnost a rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto 
dovedností volí učitel  s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Získávání praktických dovedností žáka je 
zaměřeno na receptivní dovednosti – Poslech, Čtení s porozuměním; a na produktivní dovednosti – Psaní, 
Rozhovory a Samostatný ústní projev. Žáci jsou též seznamováni s kulturou, geografií a historií ruského 
národa.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

Kompetence k učení:
Rozvíjíme schopnosti vyhledávat, ověřovat a zpětně kontrolovat získané informace v dvojjazyčném 
slovníku,
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aplikovat získané znalosti výslovnosti a gramatických pravidel při čtení a vyjadřovat jednoduchou formou 
základní myšlenku textu.
Věnujeme se rozšiřovaní a využívaní žákových znalostí a dovedností v projektových pracích.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k rozpoznání problémů-neporozumění textu čtenému nebo slyšenému, fonetickým 
problémům, pravopisných problémů. Klademe důraz na ověření správnosti řešení.Učíme žáky orientovat se 
v cizím jazykovém prostředí, uplatňovat získané dovedností v praxi, při řešení problémů uplatňovat 
improvizaci a kreativitu. 
Kompetence komunikativní:
Vybíráme vhodnou slovní zásobu k mluvenému nebo psanému projevu.
Vhodnými situacemi umožňujeme žákům zapojit se do jednoduchého dialogu a umět ho sestavit.
Podporujeme získávání dovedností přeložit čtený či slyšený text, reprodukovat ho.
Umožňujeme žákům využívat prostředky moderní komunikace (internet) a sdělit jednoduché myšlenky 
ústní i písemnou formou.
Klademe důraz na jasné, srozumitelné vyjadřování v rozsahu slovní zásoby.
Kompetence sociální a personální:
Umožníme žákům přijmout a plnit svoji roli ve skupině, podílet se na plnění úkolů, prezentovat výsledky,
vyslechnout názory druhých a respektovat je.
Vedeme k dovednosti požádat o pomoc v případě nejasností a sami ji poskytnout.
Vedeme k sebehodnocení, podporujeme týmovou práci a hodnocení skupiny.
Rozvíjíme dovednost rozeznat odlišnost jiných kulturních prostředí a respektovat je.
Necháváme žáky posoudit nejen svůj podíl práce na výsledku skupiny, ale i podíl ostatních
Učíme registrovat neverbální komunikaci a užívat ji.
Kompetence občanské:
Dbáme na to, aby se žáci mohli seznámit se s kulturním a historickým dědictvím a s pravidly chování 
v krizových situacích v rusky mluvících zemích.

kompetence žáků

Kompetence pracovní:
Předkládáme pracovní návody a učíme je žáky využívat v praxi, a tím umožňujeme uvědomění si nutnosti 
studia dalšího cizího jazyka pro další profesní rozvoj.

Způsob hodnocení žáků Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce 
hodnocení a jeho formativní funkce. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

144

Název předmětu Ruský jazyk
vzájemné hodnocení. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů základního 
vzdělávání uvedených ve školském zákoně a vzdělávacím programu.

• Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Ruský jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

reaguje na jednoduché pokyny a otázky učitele Zvuková a grafická stránka jazyka Základní povědomí o 
přízvuku Redukce nepřízvučných samohlásek Základní 
povědomí o pohyblivém přízvuku Intonace vět 
tázacích Nácvik tiskací a psací azbuky

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby

Zvuková a grafická stránka jazyka Základní povědomí o 
přízvuku Redukce nepřízvučných samohlásek Základní 
povědomí o pohyblivém přízvuku Intonace vět 
tázacích Nácvik tiskací a psací azbuky

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
ukázkách týkajících se osvojovaných témat

Zvuková a grafická stránka jazyka Základní povědomí o 
přízvuku Redukce nepřízvučných samohlásek Základní 
povědomí o pohyblivém přízvuku Intonace vět 
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tázacích Nácvik tiskací a psací azbuky
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojuje se do jednoduchých rozhovorů Zvuková a grafická stránka jazyka Základní povědomí o 

přízvuku Redukce nepřízvučných samohlásek Základní 
povědomí o pohyblivém přízvuku Intonace vět 
tázacích Nácvik tiskací a psací azbuky

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a s vizuální oporou

Zvuková a grafická stránka jazyka Základní povědomí o 
přízvuku Redukce nepřízvučných samohlásek Základní 
povědomí o pohyblivém přízvuku Intonace vět 
tázacích Nácvik tiskací a psací azbuky

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

jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Konverzace Tematické okruhy: Setkání, představování, 
pozdravy Kdo kde bydlí, adresa Telefonování a 
překonávání obtíží při nedorozumění Rodina Povolání 
Záliby a volný čas

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

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá

Konverzace Tematické okruhy: Setkání, představování, 
pozdravy Kdo kde bydlí, adresa Telefonování a 
překonávání obtíží při nedorozumění Rodina Povolání 
Záliby a volný čas

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

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

Konverzace Tematické okruhy: Setkání, představování, 
pozdravy Kdo kde bydlí, adresa Telefonování a 
překonávání obtíží při nedorozumění Rodina Povolání 
Záliby a volný čas

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

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům

Konverzace Tematické okruhy: Setkání, představování, 
pozdravy Kdo kde bydlí, adresa Telefonování a 
překonávání obtíží při nedorozumění Rodina Povolání 
Záliby a volný čas
Konverzace Tematické okruhy: Setkání, představování, 
pozdravy Kdo kde bydlí, adresa Telefonování a 
překonávání obtíží při nedorozumění Rodina Povolání 
Záliby a volný čas

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

orientuje se v krátkém jednoduchém textu, pokud má k 
dispozici vizuální podporu a vyhledá v něm 
požadovanou informaci

Mluvnice Syntaktické struktury: Kdo je to? To je...... 
Máš bratra? Nemám bratra. Táta je lékař. Je lékař. 
Pracuje jako lékař. Jak se dostanu.....? Co mám 
nakoupit? Slovesa 1. a 2. časování v přítomném čase 
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včetně sloves se změnou kmenové souhlásky časování 
zvratných sloves frekventovaná nepravidelná slovesa 
slovesné vazby Podstatná jména, zájmena, číslovky: 
částečné skloňování vybraných podstatných jmen 
všech rodů přivlastňovací zájmena skloňování 
osobních zájmen základní číslovky 1 - 1000 v 1. pádě 
řadové číslovky 1. - 30 vyjadřování data

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Konverzace Tematické okruhy: Setkání, představování, 
pozdravy Kdo kde bydlí, adresa Telefonování a 
překonávání obtíží při nedorozumění Rodina Povolání 
Záliby a volný čas

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

píše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

Mluvnice Syntaktické struktury: Kdo je to? To je...... 
Máš bratra? Nemám bratra. Táta je lékař. Je lékař. 
Pracuje jako lékař. Jak se dostanu.....? Co mám 
nakoupit? Slovesa 1. a 2. časování v přítomném čase 
včetně sloves se změnou kmenové souhlásky časování 
zvratných sloves frekventovaná nepravidelná slovesa 
slovesné vazby Podstatná jména, zájmena, číslovky: 
částečné skloňování vybraných podstatných jmen 
všech rodů přivlastňovací zájmena skloňování 
osobních zájmen základní číslovky 1 - 1000 v 1. pádě 
řadové číslovky 1. - 30 vyjadřování data

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Mluvnice Syntaktické struktury: Kdo je to? To je...... 
Máš bratra? Nemám bratra. Táta je lékař. Je lékař. 
Pracuje jako lékař. Jak se dostanu.....? Co mám 
nakoupit? Slovesa 1. a 2. časování v přítomném čase 
včetně sloves se změnou kmenové souhlásky časování 
zvratných sloves frekventovaná nepravidelná slovesa 
slovesné vazby Podstatná jména, zájmena, číslovky: 
částečné skloňování vybraných podstatných jmen 
všech rodů přivlastňovací zájmena skloňování 
osobních zájmen základní číslovky 1 - 1000 v 1. pádě 
řadové číslovky 1. - 30 vyjadřování data

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Konverzační témata
Telefonování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Záliby, volný čas
Rodina

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Učivo švp
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zapojuje se do jednoduchých rozhovorů --> Český jazyk -> 7. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 

lidmi
jednoduchým způsobem sdělí základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

--> Český jazyk -> 7. ročník -> vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

orientuje se v krátkém jednoduchém textu, 
pokud má k dispozici vizuální podporu a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

--> Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky 
správně jednoduché texty složené ze známé 
slovní zásoby

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v 
textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se 
osvojovaných témat

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> vyžádá jednoduchou informaci

jednoduchým způsobem sdělí základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> popíše sebe, svou rodinu a další lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, dělal v minulosti

rozumí jednoduchým informačním nápisům a --> Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
orientačním pokynům vyhledá v nich požadované informace
zapojuje se do jednoduchých rozhovorů <-- Český jazyk -> 7. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 

lidmi
jednoduchým způsobem sdělí základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

orientuje se v krátkém jednoduchém textu, 
pokud má k dispozici vizuální podporu a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky 
správně jednoduché texty složené ze známé 
slovní zásoby

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí obsahu jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v 
textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se 
osvojovaných témat

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> vyžádá jednoduchou informaci

jednoduchým způsobem sdělí základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> popíše sebe, svou rodinu a další lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, dělal v minulosti

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

  

Ruský jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

149

Ruský jazyk 8. ročník

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

reaguje na jednoduché pokyny a otázky učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Zvuková a grafická stránka jazyka Procvičování, 
prohlubování základních výslovnostních návyků 
Rozšiřování slovní zásoby

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby

Zvuková a grafická stránka jazyka Procvičování, 
prohlubování základních výslovnostních návyků 
Rozšiřování slovní zásoby

Zvuková a grafická stránka jazyka Procvičování, 
prohlubování základních výslovnostních návyků 
Rozšiřování slovní zásoby

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
ukázkách týkajících se každodenních témat

Reálie Základní informace o Moskvě a Petrohradu L. N. 
Tolstoj

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojuje se do jednoduchých rozhovorů Zvuková a grafická stránka jazyka Procvičování, 
prohlubování základních výslovnostních návyků 
Rozšiřování slovní zásoby

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

jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Konverzace Tematické okruhy: Výuka a vzdělávání, 
orientace ve školní budově Město, dopravní 
prostředky, nákupy, prohlídka města Setkání s přáteli 
Vnější vzhled osob, oblékání Osobní vlastnosti lidí 
Turistika a cestování Roční období a počasí, ochrana 
životního prostředí Ubytování v hotelu Uvítání hosta

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá

Konverzace Tematické okruhy: Výuka a vzdělávání, 
orientace ve školní budově Město, dopravní 
prostředky, nákupy, prohlídka města Setkání s přáteli 
Vnější vzhled osob, oblékání Osobní vlastnosti lidí 
Turistika a cestování Roční období a počasí, ochrana 
životního prostředí Ubytování v hotelu Uvítání hosta

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

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

Konverzace Tematické okruhy: Výuka a vzdělávání, 
orientace ve školní budově Město, dopravní 
prostředky, nákupy, prohlídka města Setkání s přáteli 
Vnější vzhled osob, oblékání Osobní vlastnosti lidí 
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Turistika a cestování Roční období a počasí, ochrana 
životního prostředí Ubytování v hotelu Uvítání hosta
Konverzace Tematické okruhy: Výuka a vzdělávání, 
orientace ve školní budově Město, dopravní 
prostředky, nákupy, prohlídka města Setkání s přáteli 
Vnější vzhled osob, oblékání Osobní vlastnosti lidí 
Turistika a cestování Roční období a počasí, ochrana 
životního prostředí Ubytování v hotelu Uvítání hosta

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

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům

Reálie Základní informace o Moskvě a Petrohradu L. N. 
Tolstoj
Konverzace Tematické okruhy: Výuka a vzdělávání, 
orientace ve školní budově Město, dopravní 
prostředky, nákupy, prohlídka města Setkání s přáteli 
Vnější vzhled osob, oblékání Osobní vlastnosti lidí 
Turistika a cestování Roční období a počasí, ochrana 
životního prostředí Ubytování v hotelu Uvítání hosta

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

orientuje se v krátkém jednoduchém textu, pokud má k 
dispozici vizuální podporu a vyhledá v něm 
požadfovanou informaci

Reálie Základní informace o Moskvě a Petrohradu L. N. 
Tolstoj

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Mluvnice Slovesa: 1. a 2. časování v přítomném čase 
včetně sloves se změnou kmenové souhlásky časování 
zvratných sloves frekventovaná nepravidelná slovesa 
budoucí čas minulý čas Vykání Podstatná jména, 
zájmena, číslovky: skloňování podstatných jmen všech 
rodů podle vzorů skloňování osobních zájmen základní 
číslovky 1 - 1 000 v 1. pádě řadové číslovky, 
vyjadřování data

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

píše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

Mluvnice Slovesa: 1. a 2. časování v přítomném čase 
včetně sloves se změnou kmenové souhlásky časování 
zvratných sloves frekventovaná nepravidelná slovesa 
budoucí čas minulý čas Vykání Podstatná jména, 
zájmena, číslovky: skloňování podstatných jmen všech 
rodů podle vzorů skloňování osobních zájmen základní 
číslovky 1 - 1 000 v 1. pádě řadové číslovky, 
vyjadřování data



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

151

Ruský jazyk 8. ročník

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Mluvnice Slovesa: 1. a 2. časování v přítomném čase 
včetně sloves se změnou kmenové souhlásky časování 
zvratných sloves frekventovaná nepravidelná slovesa 
budoucí čas minulý čas Vykání Podstatná jména, 
zájmena, číslovky: skloňování podstatných jmen všech 
rodů podle vzorů skloňování osobních zájmen základní 
číslovky 1 - 1 000 v 1. pádě řadové číslovky, 
vyjadřování data

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Představení se, scénky, dialogy
Vnější vzhled člověka
Osobní vlastnosti lidí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vnější vzhled člověka
Osobní vlastnosti lidí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Osobní vlastnosti lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Turistika, cestování
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se 
každodenních témat

--> Český jazyk -> 8. ročník -> dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

jednoduchým způsobem sdělí základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

--> Český jazyk -> 8. ročník -> vyhledává informace v různých typech katalogů, v 
knihovně i v dalších informačních zdrojích

rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se 

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

152

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
každodenních témat
jednoduchým způsobem sdělí základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> vyhledává informace v různých typech katalogů, v 
knihovně i v dalších informačních zdrojích

  

Ruský jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

reaguje na jednoduché pokyny a otázky učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Zvuková a grafická stránka jazyka Procvičování a 
prohlubování základních výslovnostních a grafických 
návyků

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby

Zvuková a grafická stránka jazyka Procvičování a 
prohlubování základních výslovnostních a grafických 
návyků

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
ukázkách týkajících se každodenních témat

Zvuková a grafická stránka jazyka Procvičování a 
prohlubování základních výslovnostních a grafických 
návyků

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojuje se do jednoduchých rozhovorů Zvuková a grafická stránka jazyka Procvičování a 
prohlubování základních výslovnostních a grafických 
návyků

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

jednoduchým způsobem sdělí základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Konverzace Tematické okruhy: Setkávání známých, jak 
se komu daří, co je nového Vzhled člověka, jak kdo 
vypadá, kdo je komu podobný, jak se kdo obléká 
Osobní vlastnosti člověka, jeho povaha Počasí, roční 
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období Cestování, časové údaje Bydlení, zařízení bytu
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá

Konverzace Tematické okruhy: Setkávání známých, jak 
se komu daří, co je nového Vzhled člověka, jak kdo 
vypadá, kdo je komu podobný, jak se kdo obléká 
Osobní vlastnosti člověka, jeho povaha Počasí, roční 
období Cestování, časové údaje Bydlení, zařízení bytu

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

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

Konverzace Tematické okruhy: Setkávání známých, jak 
se komu daří, co je nového Vzhled člověka, jak kdo 
vypadá, kdo je komu podobný, jak se kdo obléká 
Osobní vlastnosti člověka, jeho povaha Počasí, roční 
období Cestování, časové údaje Bydlení, zařízení bytu
Konverzace Tematické okruhy: Setkávání známých, jak 
se komu daří, co je nového Vzhled člověka, jak kdo 
vypadá, kdo je komu podobný, jak se kdo obléká 
Osobní vlastnosti člověka, jeho povaha Počasí, roční 
období Cestování, časové údaje Bydlení, zařízení bytu

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

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům

Reálie Základní informace o ruské kultuře
Mluvnice Průběžné opakování učiva Slovesa: 
procvičování sloves - 1. a 2. časování zvratná slovesa 
minulý a budoucí čas

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

orientuje se v krátkém jednoduchém textu, pokud má k 
dispozici vizuální podporu a vyhledá v něm 
požadovanou informaci

Reálie Základní informace o ruské kultuře
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Mluvnice Průběžné opakování učiva Slovesa: 

procvičování sloves - 1. a 2. časování zvratná slovesa 
minulý a budoucí čas

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

píše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

Mluvnice Průběžné opakování učiva Slovesa: 
procvičování sloves - 1. a 2. časování zvratná slovesa 
minulý a budoucí čas

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Mluvnice Průběžné opakování učiva Slovesa: 
procvičování sloves - 1. a 2. časování zvratná slovesa 
minulý a budoucí čas

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Osobní vlastnosti člověka, jeho povaha
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Konverzační témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Vzhled člověka, jeho povaha
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Cestování
Bydlení
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zapojuje se do jednoduchých rozhovorů --> Český jazyk -> 9. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 

lidmi
rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se 
každodenních témat

--> Anglický jazyk -> 9. ročník -> jednoduchým způsobem se domluví v běžných 
každodenních situacích

jednoduchým způsobem sdělí základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

--> Anglický jazyk -> 9. ročník -> vyhledává informace, pracuje s jednoduchým 
návodem

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři --> Anglický jazyk -> 9. ročník -> vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
píše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

--> Anglický jazyk -> 9. ročník -> popisuje sebe, lidi, místa, předměty, co 
pravidelně dělá, dělal v minulosti, plánuje budoucnost

stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

--> Anglický jazyk -> 9. ročník -> napíše dopis, pozvání, poděkování, omluvu, 
stručný popis události

zapojuje se do jednoduchých rozhovorů <-- Český jazyk -> 9. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových ukázkách týkajících se 

<-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> jednoduchým způsobem se domluví v běžných 
každodenních situacích
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
každodenních témat
jednoduchým způsobem sdělí základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

<-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> vyhledává informace, pracuje s jednoduchým 
návodem

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři <-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
píše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

<-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> popisuje sebe, lidi, místa, předměty, co 
pravidelně dělá, dělal v minulosti, plánuje budoucnost

stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

<-- Anglický jazyk -> 9. ročník -> napíše dopis, pozvání, poděkování, omluvu, 
stručný popis události

   

5.4 Matematika

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

4 5 5 5 5 5 4 4 4 41
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních 

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných 
situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat 
matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. 
do 9. očníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné 
porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si 
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Název předmětu Matematika
postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém 
okruhu Čísla a
početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický 
okruh Číslo a
proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, 
algoritmické porozumění
(proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na 
reálné situace). Učí
se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem 
proměnná a s její
rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a 
geometricky
modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, 
uvědomují si vzájemné
polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod 
a obsah (resp.
povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení 
polohových a metrických
úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které 
jsou projevem
běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti 
známých jevů,
docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto 
změny a závislosti
žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují 
matematickým předpisem nebo
je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. 
Zkoumání těchto
závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
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Název předmětu Matematika
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení 
může být do
značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit 
logické myšlení. Žáci
se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a 
podmínky, provádět
situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti 
logického
uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, 
určité typy
výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří 
mají nedostatky v
numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se 
zdroji informací.
Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 1. ročníku 4 hodiny, ve 2. - 6. ročníku 5 hodin a v 7. - 9. 
ročníku 4 hodiny týdně.
Matematika se vyučuje převážně ve třídě, v počítačové učebně a v blízkém okolí školy.

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním 
reálných jevů, k vytvoření zásoby matematických nástrojů (pojmů, algoritmů, metod řešení), k využívání 
prostředků výpočetní techniky. Vedeme žáky k samostatnému řešení a závěrům, k plánování postupu a 
úkolů, k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k rozboru problému a plánu řešení, k odhadování výsledků, k volbě správného potupu při 
řešení slovních úloh a reálných problémů. S chybou žáci pracují jako s příležitostí ukázat cestu ke 
správnému řešení. Vedeme žáky k ověřování výsledjů. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, k přemýšlení o nich, reagování na ně a tvořivě 
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využívání ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. Vedeme žáky k rozborům, 
hledání možností, prezentacím vlastního postupu a výsledku práce, klademe důraz na správnost formulací, 
logickou strukturu a posloupnost argumentací jak v písemném, tak v mluveném projevu, klademe
důraz na respekt k práci druhého, při skupinové práci žáci pozorně naslouchají, argumentují, obhajují svůj 
postup, pomáháme žákům formulovat otázky, objasňovat nejasnosti.
Kompetence sociální a personální:
Organizujeme práci žáků ve skupinách, klademe důraz na respekt k práci druhého, při řešení úloh rozvíjíme 
důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti žáků.
Kompetence pracovní:
Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a 
dovednosti při profesní orientaci, udržujeme v hodinách matematiky pracovní atmosféru, povzbuzujeme 
aktivitu.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Matematika 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

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

Čísla 0 - 20 Čtení, psaní čísel Orientace na číselné ose 
Porovnávání, znaménka<, >, = Počítání zpaměti v 
daném oboru Součet (rozdíl) čísel bez přechodu přes 
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desítku Komutativnost sčítání Řešení a tvoření 
slovních úloh

zapíše čísla 0 - 20 Čísla 0 - 20 Čtení, psaní čísel Orientace na číselné ose 
Porovnávání, znaménka<, >, = Počítání zpaměti v 
daném oboru Součet (rozdíl) čísel bez přechodu přes 
desítku Komutativnost sčítání Řešení a tvoření 
slovních úloh

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

zobrazí číslo na číselné ose Čísla 0 - 20 Čtení, psaní čísel Orientace na číselné ose 
Porovnávání, znaménka<, >, = Počítání zpaměti v 
daném oboru Součet (rozdíl) čísel bez přechodu přes 
desítku Komutativnost sčítání Řešení a tvoření 
slovních úloh

řeší slovní úlohy Čísla 0 - 20 Čtení, psaní čísel Orientace na číselné ose 
Porovnávání, znaménka<, >, = Počítání zpaměti v 
daném oboru Součet (rozdíl) čísel bez přechodu přes 
desítku Komutativnost sčítání Řešení a tvoření 
slovních úloh

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě 
jejich reprezentaci

Geometrie Orientace v prostoru (vpravo, vlevo, nad, 
pod, nahoře) Rovinné obrazce - čtverec, kruh, 
obdélník, trojúhelník) Modelování tvarů Geometrie v 
prostoru Jednoduchá tělesa Stavba podle plánu Stavby 
z kostek Stavby podle návodu Geometrická 
představivost (souměrnost) Měření (porovnávání 
výšky osob)

orientuje se v prostoru Geometrie Orientace v prostoru (vpravo, vlevo, nad, 
pod, nahoře) Rovinné obrazce - čtverec, kruh, 
obdélník, trojúhelník) Modelování tvarů Geometrie v 
prostoru Jednoduchá tělesa Stavba podle plánu Stavby 
z kostek Stavby podle návodu Geometrická 
představivost (souměrnost) Měření (porovnávání 
výšky osob)

vytváří stavby z kostek podle plánu Geometrie Orientace v prostoru (vpravo, vlevo, nad, 
pod, nahoře) Rovinné obrazce - čtverec, kruh, 
obdélník, trojúhelník) Modelování tvarů Geometrie v 
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prostoru Jednoduchá tělesa Stavba podle plánu Stavby 
z kostek Stavby podle návodu Geometrická 
představivost (souměrnost) Měření (porovnávání 
výšky osob)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Vyhodnocování osobních pokroků a úspěchů - sebereflexe
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Posuzování vlastního úspěchu
Geometrická představivost - rozvoj
Porovnávání a měření výšky osob

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Různá řešení úloh
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
orientuje se v prostoru --> Prvouka -> 1. ročník -> vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 

školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
orientuje se v prostoru --> Prvouka -> 1. ročník -> orientuje se ve škole, ve třídě, určí své pracovní 

místo, udržuje pořádek
zapíše čísla 0 - 20 --> Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci
používá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

--> Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci

řeší slovní úlohy --> Český jazyk -> 1. ročník -> čte jednoduché věty
řeší slovní úlohy <-- Prvouka -> 1. ročník -> rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 

rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
orientuje se v prostoru <-- Prvouka -> 1. ročník -> vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 

školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
orientuje se v prostoru <-- Prvouka -> 1. ročník -> orientuje se ve škole, ve třídě, určí své pracovní 

místo, udržuje pořádek
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
orientuje se v prostoru <-- Prvouka -> 1. ročník -> uvede svoji adresu, zajímavosti a významné budovy v 

místní krajině
řeší slovní úlohy <-- Prvouka -> 1. ročník -> pojmenuje vybraná domácí zvířata a jejich mláďata, 

vhodné zacházení s nimi
zapíše čísla 0 - 20 <-- Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci
používá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci

řeší slovní úlohy <-- Český jazyk -> 1. ročník -> čte jednoduché věty
  

Matematika 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

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

Číselný obor 0 - 100 Čísla 0 - 100 Číselné řady, 
evidence tabulkou Porovnávání čísel, vztahy a 
znaménka =,<, >Vytváření souborů, předmětů s daným 
počtem prvků Sčítání a odčítání do 100 Zavedení 
pojmu součet, rozdíl Názorné zavedení násobení, 
Násobení jako opakované sčítání Záměna činitelů 
Řešení slovních úloh Propedeutika kmenových zlomků 
Tabulka násobilky Dvojnásobek, polovina, třetina, 
čtvrtina Číselné tabulky

doplňuje tabulky Číselný obor 0 - 100 Čísla 0 - 100 Číselné řady, 
evidence tabulkou Porovnávání čísel, vztahy a 
znaménka =,<, >Vytváření souborů, předmětů s daným 
počtem prvků Sčítání a odčítání do 100 Zavedení 
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pojmu součet, rozdíl Názorné zavedení násobení, 
Násobení jako opakované sčítání Záměna činitelů 
Řešení slovních úloh Propedeutika kmenových zlomků 
Tabulka násobilky Dvojnásobek, polovina, třetina, 
čtvrtina Číselné tabulky

porovnává čísla Číselný obor 0 - 100 Čísla 0 - 100 Číselné řady, 
evidence tabulkou Porovnávání čísel, vztahy a 
znaménka =,<, >Vytváření souborů, předmětů s daným 
počtem prvků Sčítání a odčítání do 100 Zavedení 
pojmu součet, rozdíl Názorné zavedení násobení, 
Násobení jako opakované sčítání Záměna činitelů 
Řešení slovních úloh Propedeutika kmenových zlomků 
Tabulka násobilky Dvojnásobek, polovina, třetina, 
čtvrtina Číselné tabulky

sčítá a odčítá do 100 Číselný obor 0 - 100 Čísla 0 - 100 Číselné řady, 
evidence tabulkou Porovnávání čísel, vztahy a 
znaménka =,<, >Vytváření souborů, předmětů s daným 
počtem prvků Sčítání a odčítání do 100 Zavedení 
pojmu součet, rozdíl Názorné zavedení násobení, 
Násobení jako opakované sčítání Záměna činitelů 
Řešení slovních úloh Propedeutika kmenových zlomků 
Tabulka násobilky Dvojnásobek, polovina, třetina, 
čtvrtina Číselné tabulky

řeší slovní úlohy Číselný obor 0 - 100 Čísla 0 - 100 Číselné řady, 
evidence tabulkou Porovnávání čísel, vztahy a 
znaménka =,<, >Vytváření souborů, předmětů s daným 
počtem prvků Sčítání a odčítání do 100 Zavedení 
pojmu součet, rozdíl Názorné zavedení násobení, 
Násobení jako opakované sčítání Záměna činitelů 
Řešení slovních úloh Propedeutika kmenových zlomků 
Tabulka násobilky Dvojnásobek, polovina, třetina, 
čtvrtina Číselné tabulky

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

popisuje jednoduché závislosti z praktického života, 
zapisuje údaje do tabulky

Závislosti, vztahy a práce s daty Orientace v čase 
Digitální tvary číslic Posloupnosti čísel
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M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

rozliší a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Geometrie Geometrické pojmy - vpravo, vlevo, nad, 
pod, před, větší, menší, stejný, široký, úzký, nižší, vyšší 
Rovinné obrazce - trojúhelník, čtverec, obdélník 
Krychle, sítě krychle Skládání obrazců z geometrických 
tvarů Stavby ze stavebnice Kombinatorika v rovinné a 
prostorové geometrii Rýsování a měření ve čtvercové 
síti Odhad délky úsečky Obsah obdélníku Obvod a 
obsah Geometrie na desce Mnohoúhelníky

vytváří síť krychle Geometrie Geometrické pojmy - vpravo, vlevo, nad, 
pod, před, větší, menší, stejný, široký, úzký, nižší, vyšší 
Rovinné obrazce - trojúhelník, čtverec, obdélník 
Krychle, sítě krychle Skládání obrazců z geometrických 
tvarů Stavby ze stavebnice Kombinatorika v rovinné a 
prostorové geometrii Rýsování a měření ve čtvercové 
síti Odhad délky úsečky Obsah obdélníku Obvod a 
obsah Geometrie na desce Mnohoúhelníky

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

porovnává velikosti geometrických útvarů, odhaduje 
délku úsečky

Geometrie Geometrické pojmy - vpravo, vlevo, nad, 
pod, před, větší, menší, stejný, široký, úzký, nižší, vyšší 
Rovinné obrazce - trojúhelník, čtverec, obdélník 
Krychle, sítě krychle Skládání obrazců z geometrických 
tvarů Stavby ze stavebnice Kombinatorika v rovinné a 
prostorové geometrii Rýsování a měření ve čtvercové 
síti Odhad délky úsečky Obsah obdélníku Obvod a 
obsah Geometrie na desce Mnohoúhelníky

určí obvod a obsah čtverce a obdélníku Geometrie Geometrické pojmy - vpravo, vlevo, nad, 
pod, před, větší, menší, stejný, široký, úzký, nižší, vyšší 
Rovinné obrazce - trojúhelník, čtverec, obdélník 
Krychle, sítě krychle Skládání obrazců z geometrických 
tvarů Stavby ze stavebnice Kombinatorika v rovinné a 
prostorové geometrii Rýsování a měření ve čtvercové 
síti Odhad délky úsečky Obsah obdélníku Obvod a 
obsah Geometrie na desce Mnohoúhelníky
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modeluje geometrické útvary na geodesce Geometrie Geometrické pojmy - vpravo, vlevo, nad, 
pod, před, větší, menší, stejný, široký, úzký, nižší, vyšší 
Rovinné obrazce - trojúhelník, čtverec, obdélník 
Krychle, sítě krychle Skládání obrazců z geometrických 
tvarů Stavby ze stavebnice Kombinatorika v rovinné a 
prostorové geometrii Rýsování a měření ve čtvercové 
síti Odhad délky úsečky Obsah obdélníku Obvod a 
obsah Geometrie na desce Mnohoúhelníky

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času

Závislosti, vztahy a práce s daty Orientace v čase 
Digitální tvary číslic Posloupnosti čísel

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Vyhodnocování osobních pokroků a úspěchů - sebereflexe
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Různá řešení úloh
Odhady

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Posuzování vlastního úspěchu
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
používá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

--> Český jazyk -> 2. ročník -> píše písmena a číslice podle normy

doplňuje tabulky --> Český jazyk -> 2. ročník -> píše písmena a číslice podle normy
porovnává čísla --> Český jazyk -> 2. ročník -> píše písmena a číslice podle normy
sčítá a odčítá do 100 <-- Prvouka -> 2. ročník -> popíše prevenci nemoci a úrazu
používá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

<-- Český jazyk -> 2. ročník -> píše písmena a číslice podle normy

doplňuje tabulky <-- Český jazyk -> 2. ročník -> píše písmena a číslice podle normy
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
porovnává čísla <-- Český jazyk -> 2. ročník -> píše písmena a číslice podle normy
  

Matematika 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá 
a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Číselný obor 0 - 1000 Číselná řada, zápis čísel 
(krokování) Počítání po stovkách, desítkách, 
jednotkách Číselná osa, posloupnost čísel 
Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky Porovnávání 
čísel Sčítání a odčítání, pamětné počítání - Hadi 
Výstaviště, rodokmen, rébusy Autobus, pavučiny 
Součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky Schody a 
rovnice Písemné sčítání, kontrola Písemné odčítání, 
kontrola Odhad a kontrola výsledku Automatizace 
spojů násobení a dělení v oboru násobilek Histogram, 
opakované půlení Polovina, čtvrtina Zvířátka dědy 
Lesoně Dělení se zbytkem Pojmy: součin, podíl, zbytek 
Užívání závorek, pořadí početních výkonů Indické 
násobení Biland Slovní úlohy - řešení i vytváření

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly v jednoduchých případech

Číselný obor 0 - 1000 Číselná řada, zápis čísel 
(krokování) Počítání po stovkách, desítkách, 
jednotkách Číselná osa, posloupnost čísel 
Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky Porovnávání 
čísel Sčítání a odčítání, pamětné počítání - Hadi 
Výstaviště, rodokmen, rébusy Autobus, pavučiny 
Součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky Schody a 
rovnice Písemné sčítání, kontrola Písemné odčítání, 
kontrola Odhad a kontrola výsledku Automatizace 
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spojů násobení a dělení v oboru násobilek Histogram, 
opakované půlení Polovina, čtvrtina Zvířátka dědy 
Lesoně Dělení se zbytkem Pojmy: součin, podíl, zbytek 
Užívání závorek, pořadí početních výkonů Indické 
násobení Biland Slovní úlohy - řešení i vytváření

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

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

Číselný obor 0 - 1000 Číselná řada, zápis čísel 
(krokování) Počítání po stovkách, desítkách, 
jednotkách Číselná osa, posloupnost čísel 
Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky Porovnávání 
čísel Sčítání a odčítání, pamětné počítání - Hadi 
Výstaviště, rodokmen, rébusy Autobus, pavučiny 
Součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky Schody a 
rovnice Písemné sčítání, kontrola Písemné odčítání, 
kontrola Odhad a kontrola výsledku Automatizace 
spojů násobení a dělení v oboru násobilek Histogram, 
opakované půlení Polovina, čtvrtina Zvířátka dědy 
Lesoně Dělení se zbytkem Pojmy: součin, podíl, zbytek 
Užívání závorek, pořadí početních výkonů Indické 
násobení Biland Slovní úlohy - řešení i vytváření

zaokrouhluje čísla na desítky a stovky Číselný obor 0 - 1000 Číselná řada, zápis čísel 
(krokování) Počítání po stovkách, desítkách, 
jednotkách Číselná osa, posloupnost čísel 
Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky Porovnávání 
čísel Sčítání a odčítání, pamětné počítání - Hadi 
Výstaviště, rodokmen, rébusy Autobus, pavučiny 
Součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky Schody a 
rovnice Písemné sčítání, kontrola Písemné odčítání, 
kontrola Odhad a kontrola výsledku Automatizace 
spojů násobení a dělení v oboru násobilek Histogram, 
opakované půlení Polovina, čtvrtina Zvířátka dědy 
Lesoně Dělení se zbytkem Pojmy: součin, podíl, zbytek 
Užívání závorek, pořadí početních výkonů Indické 
násobení Biland Slovní úlohy - řešení i vytváření

rozvíjí porozumění pro jednoduché kmenové zlomky Číselný obor 0 - 1000 Číselná řada, zápis čísel 
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(krokování) Počítání po stovkách, desítkách, 
jednotkách Číselná osa, posloupnost čísel 
Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky Porovnávání 
čísel Sčítání a odčítání, pamětné počítání - Hadi 
Výstaviště, rodokmen, rébusy Autobus, pavučiny 
Součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky Schody a 
rovnice Písemné sčítání, kontrola Písemné odčítání, 
kontrola Odhad a kontrola výsledku Automatizace 
spojů násobení a dělení v oboru násobilek Histogram, 
opakované půlení Polovina, čtvrtina Zvířátka dědy 
Lesoně Dělení se zbytkem Pojmy: součin, podíl, zbytek 
Užívání závorek, pořadí početních výkonů Indické 
násobení Biland Slovní úlohy - řešení i vytváření

rozliší rovnost (nerovnost) v různých kontextech (počet, 
délka, obsah, čas, peníze)

Číselný obor 0 - 1000 Číselná řada, zápis čísel 
(krokování) Počítání po stovkách, desítkách, 
jednotkách Číselná osa, posloupnost čísel 
Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky Porovnávání 
čísel Sčítání a odčítání, pamětné počítání - Hadi 
Výstaviště, rodokmen, rébusy Autobus, pavučiny 
Součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky Schody a 
rovnice Písemné sčítání, kontrola Písemné odčítání, 
kontrola Odhad a kontrola výsledku Automatizace 
spojů násobení a dělení v oboru násobilek Histogram, 
opakované půlení Polovina, čtvrtina Zvířátka dědy 
Lesoně Dělení se zbytkem Pojmy: součin, podíl, zbytek 
Užívání závorek, pořadí početních výkonů Indické 
násobení Biland Slovní úlohy - řešení i vytváření

porovnává trojciferná čísla pomocí číselné osy Číselný obor 0 - 1000 Číselná řada, zápis čísel 
(krokování) Počítání po stovkách, desítkách, 
jednotkách Číselná osa, posloupnost čísel 
Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky Porovnávání 
čísel Sčítání a odčítání, pamětné počítání - Hadi 
Výstaviště, rodokmen, rébusy Autobus, pavučiny 
Součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky Schody a 
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rovnice Písemné sčítání, kontrola Písemné odčítání, 
kontrola Odhad a kontrola výsledku Automatizace 
spojů násobení a dělení v oboru násobilek Histogram, 
opakované půlení Polovina, čtvrtina Zvířátka dědy 
Lesoně Dělení se zbytkem Pojmy: součin, podíl, zbytek 
Užívání závorek, pořadí početních výkonů Indické 
násobení Biland Slovní úlohy - řešení i vytváření

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

prohlubuje si znalosti o měření času v různých 
kontextech (minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce, roky)

Závislosti, vztahy, práce s daty Tabulkový záznam 
údajů Orientace v čase, odhad času - počítání s 
ciferníkem Harmonogram Náhodná procházka - 
vývojový diagram

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

eviduje složitější statistické údaje pomocí znaků, slov, 
tabulek, grafů

Závislosti, vztahy, práce s daty Tabulkový záznam 
údajů Orientace v čase, odhad času - počítání s 
ciferníkem Harmonogram Náhodná procházka - 
vývojový diagram

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

pracuje s daty, eviduje soubor dat Závislosti, vztahy, práce s daty Tabulkový záznam 
údajů Orientace v čase, odhad času - počítání s 
ciferníkem Harmonogram Náhodná procházka - 
vývojový diagram

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

používá tabulku jako nástroj organizace souboru 
objektů do 1000

Závislosti, vztahy, práce s daty Tabulkový záznam 
údajů Orientace v čase, odhad času - počítání s 
ciferníkem Harmonogram Náhodná procházka - 
vývojový diagram

pracuje s krychlovými stavbami a tělesy Geometrie Hygiena při práci v geometrii Cyklopark, 
kresba jedním tahem Obsahy, obvody, části - obsah 
čtverečkovaného útvaru Parkety Krychlová tělesa, 
stavby podle plánu, půdorys, nárys, přestavba 
krychlové stavby Rovnoramenné trojúhelníky na 
geodesce Měření výšky, rozpětí, objemu Kvádr, 
krychle - hrany, strany Kružnice, kruh Válec Koule 
Čtverec v mříži Jehlan, kužel Pravidelný šestiúhelník 
Sítě těles

rozlišuje jednoduché mnohoúhelníky, kruh, kružnici, Geometrie Hygiena při práci v geometrii Cyklopark, 
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kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel, kouli kresba jedním tahem Obsahy, obvody, části - obsah 
čtverečkovaného útvaru Parkety Krychlová tělesa, 
stavby podle plánu, půdorys, nárys, přestavba 
krychlové stavby Rovnoramenné trojúhelníky na 
geodesce Měření výšky, rozpětí, objemu Kvádr, 
krychle - hrany, strany Kružnice, kruh Válec Koule 
Čtverec v mříži Jehlan, kužel Pravidelný šestiúhelník 
Sítě těles

narýsuje rovinné útvary Geometrie Hygiena při práci v geometrii Cyklopark, 
kresba jedním tahem Obsahy, obvody, části - obsah 
čtverečkovaného útvaru Parkety Krychlová tělesa, 
stavby podle plánu, půdorys, nárys, přestavba 
krychlové stavby Rovnoramenné trojúhelníky na 
geodesce Měření výšky, rozpětí, objemu Kvádr, 
krychle - hrany, strany Kružnice, kruh Válec Koule 
Čtverec v mříži Jehlan, kužel Pravidelný šestiúhelník 
Sítě těles

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

V průběhu vzdělávání vede učitel vyučovací hodiny jako model otevřeného partnerství. Žák se stává partnerem učitele, rozvíjí se u něho tolerance a schopnost 
argumentovat.
Příklad konkrétního cvičení: Autobus, Rodina, Biland

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Některými úlohami může učitel podtrhnout jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Má možnost rozvíjet schopnost žáků udržovat tolerantní vztahy. 
V učebnici jsou použita jména naše i cizí.
Příklad konkrétního cvičení: Měření, Rodina, Biland
(Učebnice Fraus - Matematika prof. Hejného)

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Toto téma je zastoupeno úlohami, které vyžadují vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjení poznávání i sebepoznávání, schopnost řešit problémy a rozhodovat 
se.
Příklad konkrétního cvičení: Sova, Krokování, Evidence náhody, Měření výšky a rozpětí paží
Vyhodnocování osobních pokroků a úspěchů - sebereflexe

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Předkládáme úlohy, v nichž se uplatnily rodinné příběhy, zážitky, zkušenosti z Evropy i světa.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Rozvoj schopnosti statistické evidence, kterou může učitel využít v mezipředmětových vztazích při objevování okolního prostředí 
Příklad konkrétního cvičení: Statistická evidence, Zvířátka

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Úlohy s různými řešeními poskytují učiteli možnost vést žáky k identifikaci postoje a názoru řešitele. Učivem vyzýváme k tvorbě vlastních úloh, což učí žáky správně a 
jednoznačně tyto úlohy formulovat.
Vyskytuje se v různých prostředích i jednotlivých úlohách
  

Matematika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

využívá při pamětném počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání a násobení

Číselný obor 0 - 1 000 000 Čtení, zápis čísel Číselná osa 
Počítání po statisících, desetitisících, tisících, zápis 
čísel v desítkové soustavě Porovnávání čísel do 1 000 
000 Řešení jednoduchých nerovnic Sčítání a odčítání v 
daném oboru, vztahy mezi sčítáním a odčítáním 
Zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, 
stovky Násobení a dělení v daném oboru Pamětné 
násobení a dělení Dělení jednociferným dělitelem 
Dělení se zbytkem v oboru násobilky Písemné 
násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, 
kontrola výpočtu Dělení dvojciferného čísla 
jednociferným Práce s kalkulačkou, provádění kontroly 
Užívání závorek a pořadí početních výkonů Slovní 
úlohy

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru provádí písemné početní operace v oboru přirozených Číselný obor 0 - 1 000 000 Čtení, zápis čísel Číselná osa 
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přirozených čísel čísel Počítání po statisících, desetitisících, tisících, zápis 
čísel v desítkové soustavě Porovnávání čísel do 1 000 
000 Řešení jednoduchých nerovnic Sčítání a odčítání v 
daném oboru, vztahy mezi sčítáním a odčítáním 
Zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, 
stovky Násobení a dělení v daném oboru Pamětné 
násobení a dělení Dělení jednociferným dělitelem 
Dělení se zbytkem v oboru násobilky Písemné 
násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, 
kontrola výpočtu Dělení dvojciferného čísla 
jednociferným Práce s kalkulačkou, provádění kontroly 
Užívání závorek a pořadí početních výkonů Slovní 
úlohy

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

čte, zapisuje, porovnává a zaokrouhluje čísla do 1 000 
000

Číselný obor 0 - 1 000 000 Čtení, zápis čísel Číselná osa 
Počítání po statisících, desetitisících, tisících, zápis 
čísel v desítkové soustavě Porovnávání čísel do 1 000 
000 Řešení jednoduchých nerovnic Sčítání a odčítání v 
daném oboru, vztahy mezi sčítáním a odčítáním 
Zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, 
stovky Násobení a dělení v daném oboru Pamětné 
násobení a dělení Dělení jednociferným dělitelem 
Dělení se zbytkem v oboru násobilky Písemné 
násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, 
kontrola výpočtu Dělení dvojciferného čísla 
jednociferným Práce s kalkulačkou, provádění kontroly 
Užívání závorek a pořadí početních výkonů Slovní 
úlohy

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

řeší a tvoří slovní úlohy Číselný obor 0 - 1 000 000 Čtení, zápis čísel Číselná osa 
Počítání po statisících, desetitisících, tisících, zápis 
čísel v desítkové soustavě Porovnávání čísel do 1 000 
000 Řešení jednoduchých nerovnic Sčítání a odčítání v 
daném oboru, vztahy mezi sčítáním a odčítáním 
Zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, 
stovky Násobení a dělení v daném oboru Pamětné 
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násobení a dělení Dělení jednociferným dělitelem 
Dělení se zbytkem v oboru násobilky Písemné 
násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, 
kontrola výpočtu Dělení dvojciferného čísla 
jednociferným Práce s kalkulačkou, provádění kontroly 
Užívání závorek a pořadí početních výkonů Slovní 
úlohy

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

zjišťuje údaje z diagramu, sestaví jednoduchý diagram Diagramy Zjišťování údajů z diagramu Sestavení 
jednoduchého diagramu

zapisuje římské číslice Římské číslice Zápis římských číslic:I, V, X, L, C, D, M

názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku, řeší 
jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, 
čtvrtiny, pětiny, desetiny celku

Zlomky Zlomek, celek, část Polovina, čtvrtina, pětina, 
desetina Části celku Slovní úlohy Jednoduché případy 
sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

sečte zlomky se stejným jmenovatelem, tyto zlomky 
porovná

Zlomky Zlomek, celek, část Polovina, čtvrtina, pětina, 
desetina Části celku Slovní úlohy Jednoduché případy 
sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku

modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku

Zlomky Zlomek, celek, část Polovina, čtvrtina, pětina, 
desetina Části celku Slovní úlohy Jednoduché případy 
sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá 
jednoduché konstrukce

Geometrie Přímka, polopřímka, úsečka Vzájemná 
poloha 2 přímek Rovnoběžky, různoběžky, průsečík 
Délka lomené čáry Jednotky délky - převody Kolmice 
Rýsování kružnice s daným středem a poloměrem 
Rovinné obrazce Rovnoramenný a rovnostranný 
trojúhelník Čtverec, obdélník, označení stran, vrcholů 
Čtyřúhelníky Kružnice s daným středem a poloměrem 
Obvod rovinných obrazců Konstrukce souměrného 
útvaru ve čtvercové síti Modelování krychle, kvádru 
rozložením krabičky, ze sítě Jednotky obsahu

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

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

Geometrie Přímka, polopřímka, úsečka Vzájemná 
poloha 2 přímek Rovnoběžky, různoběžky, průsečík 
Délka lomené čáry Jednotky délky - převody Kolmice 
Rýsování kružnice s daným středem a poloměrem 
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Rovinné obrazce Rovnoramenný a rovnostranný 
trojúhelník Čtverec, obdélník, označení stran, vrcholů 
Čtyřúhelníky Kružnice s daným středem a poloměrem 
Obvod rovinných obrazců Konstrukce souměrného 
útvaru ve čtvercové síti Modelování krychle, kvádru 
rozložením krabičky, ze sítě Jednotky obsahu

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojí rovnoběžky a kolmice Geometrie Přímka, polopřímka, úsečka Vzájemná 
poloha 2 přímek Rovnoběžky, různoběžky, průsečík 
Délka lomené čáry Jednotky délky - převody Kolmice 
Rýsování kružnice s daným středem a poloměrem 
Rovinné obrazce Rovnoramenný a rovnostranný 
trojúhelník Čtverec, obdélník, označení stran, vrcholů 
Čtyřúhelníky Kružnice s daným středem a poloměrem 
Obvod rovinných obrazců Konstrukce souměrného 
útvaru ve čtvercové síti Modelování krychle, kvádru 
rozložením krabičky, ze sítě Jednotky obsahu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Vyhodnocování osobních pokroků a úspěchů - sebereflexe
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Rozvoj schopnosti statistické evidence
Zvířátka

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Úlohy s různými řešeními poskytují učiteli možnost vést žáky k identifikaci postoje a názoru řešitele. Učivem vyzýváme k tvorbě vlastních úloh, což učí žáky správně a 
jednoznačně tyto úlohy formulovat.
Vyskytuje se v různých prostředích i jednotlivých úlohách

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Model otevřeného partnerství - rozvoj a podpora vlastní argumentace
  

Matematika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

Přirozená čísla Číselná osa, posloupnost přirozených 
čísel Čtení, zápis a zobrazení čísla na číselné ose 
Porovnávání čísel Řešení jednoduchých nerovnic 
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení Písemné 
sčítání až čtyř přirozených čísel Písemné odčítání 
Písemné násobení až čtyřciferným činitelem Písemné 
dělení jedno a dvojciferným dělitelem Řešení slovních 
úloh ( až dva početní výkony) Odhad a posouzení 
reálnosti výsledku Práce s kalkulačkou Užití vlastnosti 
početních výkonů - komutativnost, asociativnost a 
distributivnost

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

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

Přirozená čísla Číselná osa, posloupnost přirozených 
čísel Čtení, zápis a zobrazení čísla na číselné ose 
Porovnávání čísel Řešení jednoduchých nerovnic 
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení Písemné 
sčítání až čtyř přirozených čísel Písemné odčítání 
Písemné násobení až čtyřciferným činitelem Písemné 
dělení jedno a dvojciferným dělitelem Řešení slovních 
úloh ( až dva početní výkony) Odhad a posouzení 
reálnosti výsledku Práce s kalkulačkou Užití vlastnosti 
početních výkonů - komutativnost, asociativnost a 
distributivnost

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

Přirozená čísla Číselná osa, posloupnost přirozených 
čísel Čtení, zápis a zobrazení čísla na číselné ose 
Porovnávání čísel Řešení jednoduchých nerovnic 
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení Písemné 
sčítání až čtyř přirozených čísel Písemné odčítání 
Písemné násobení až čtyřciferným činitelem Písemné 
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dělení jedno a dvojciferným dělitelem Řešení slovních 
úloh ( až dva početní výkony) Odhad a posouzení 
reálnosti výsledku Práce s kalkulačkou Užití vlastnosti 
početních výkonů - komutativnost, asociativnost a 
distributivnost

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

porovnává čísla, provádí písemné početní operace Přirozená čísla Číselná osa, posloupnost přirozených 
čísel Čtení, zápis a zobrazení čísla na číselné ose 
Porovnávání čísel Řešení jednoduchých nerovnic 
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení Písemné 
sčítání až čtyř přirozených čísel Písemné odčítání 
Písemné násobení až čtyřciferným činitelem Písemné 
dělení jedno a dvojciferným dělitelem Řešení slovních 
úloh ( až dva početní výkony) Odhad a posouzení 
reálnosti výsledku Práce s kalkulačkou Užití vlastnosti 
početních výkonů - komutativnost, asociativnost a 
distributivnost

přečte a přepíše větší čísla zapsaná římskými číslicemi a 
naopak

Římské číslice Přepis větších čísel zapsaných arabsky 
na římsky zapsané číslice

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává, sbírá a třídí data Tabulky, grafy, diagramy Řady čísel v tabulce Grafy, 
soustava souřadnic, doplňování tabulek Čtení a 
sestavování sloupkového diagramu

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Tabulky, grafy, diagramy Řady čísel v tabulce Grafy, 
soustava souřadnic, doplňování tabulek Čtení a 
sestavování sloupkového diagramu

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

přečte, zapíše a zobrazí na číselné ose desetinné číslo, 
zaokrouhlí desetinné číslo řádu desetin na celé číslo, 
písemně sečte a odečte desetinná čísla řádu desetin a 
setin

Zlomky, desetinná čísla Vyjádření setiny zlomkem a 
desetinným číslem Čtení, zápis a zobrazí na číselné ose 
Vyjádření části celku, zlomky se jmenovatelem 10, 100 
a jejich zápis desetinným číslem desetina, setina 
Praktické modely desetinných čísel (peníze) Písemné 
sčítání a odčítání desetinných čísel řádu desetin a setin 
Zaokrouhlování desetinných čísel řádu desetin na celé 
číslo

užívá desetinné číslo v praktických situacích Zlomky, desetinná čísla Vyjádření setiny zlomkem a 
desetinným číslem Čtení, zápis a zobrazí na číselné ose 
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Vyjádření části celku, zlomky se jmenovatelem 10, 100 
a jejich zápis desetinným číslem desetina, setina 
Praktické modely desetinných čísel (peníze) Písemné 
sčítání a odčítání desetinných čísel řádu desetin a setin 
Zaokrouhlování desetinných čísel řádu desetin na celé 
číslo

vyjádří části celku zlomkem porovná, sčítá a odčítá 
zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel

Zlomky, desetinná čísla Vyjádření setiny zlomkem a 
desetinným číslem Čtení, zápis a zobrazí na číselné ose 
Vyjádření části celku, zlomky se jmenovatelem 10, 100 
a jejich zápis desetinným číslem desetina, setina 
Praktické modely desetinných čísel (peníze) Písemné 
sčítání a odčítání desetinných čísel řádu desetin a setin 
Zaokrouhlování desetinných čísel řádu desetin na celé 
číslo

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu

Geometrie Konstrukce obdélníku a čtverce Výpočty 
obvodu a obsahu čtverce a obdélníku Další jednotky 
obsahu ( a, ha, km2, mm2 Rýsování rovnoramenného, 
rovnostranného a pravoúhlého trojúhelníku Rýsování 
kolmic a rovnoběžek daným bodem Výpočet povrchu 
krychle a kvádru sečtením obsahu jejich podstav a 
stěn

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

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

Geometrie Konstrukce obdélníku a čtverce Výpočty 
obvodu a obsahu čtverce a obdélníku Další jednotky 
obsahu ( a, ha, km2, mm2 Rýsování rovnoramenného, 
rovnostranného a pravoúhlého trojúhelníku Rýsování 
kolmic a rovnoběžek daným bodem Výpočet povrchu 
krychle a kvádru sečtením obsahu jejich podstav a 
stěn

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

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

Nestandardní aplikované úlohy a problémy Slovní 
úlohy Číselné a obrázkové řady Magické čtverce 
Prostorová představivost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Efektivní řešení problému, různé možnosti řešení problému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Různé formy práce a spolupráce ve skupině, vzájemná pomoc
Zastoupena ve všech dílech matematiky úlohami, které vyžadují vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí poznávání a sebepoznávání, schopnost řešit problémy 
a rozhodovat se (učebnice nakl. Fraus - Hejného metoda)
Sova
Krokování
Evidence náhody
Měření výšky a rozpětí paží

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Posuzování vlastního úspěchu

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
V průběhu vzdělávání vede učitel hodiny jako model otevřeného partnerství. Źák se stává rovnocenným partnerem učitele, rozvíjí se u něho tolerance a schopnost 
argumentovat
(učebnice nakl. Fraus - Hejného metoda)
Autobus
Rodina
Biland

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Úlohy s rodinnými příběhy, zážitky, zkušenostmi z Evropy i světa

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Úlohy s rodinnými příběhy, zážitky, zkušenostmi z Evropy i světa

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Úlohy s rodinnými příběhy, zážitky, zkušenostmi z Evropy i světa

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Některými úlohami lze podtrhnout jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Možnost rozvíjet schopnost žáků udržovat tolerantní vztahy. Byla použita 
česká i cizí jména.
(učebnice nakl. Fraus - Hejného metoda)
Měření
Rodina
Biland

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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Některými úlohami lze podtrhnout jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Možnost rozvíjet schopnost žáků udržovat tolerantní vztahy. Byla použita 
česká i cizí jména.
(učebnice nakl. Fraus - Hejného metoda)
Měření
Rodina
Biland

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Některými úlohami lze podtrhnout jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Možnost rozvíjet schopnost žáků udržovat tolerantní vztahy. Byla použita 
česká i cizí jména.
(učebnice nakl. Fraus - Hejného metoda)
Měření
Rodina
Biland

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Učebnice rozvíjí schopnost statistické evidence, kterou může učitel využít v mezipředmětových vztazích při objevování okolního prostředí.
Statistická evidence
Zvířátka

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Úlohy s různými řešeními poskytují učiteli možnost vést žáky k identifikaci postoje a názoru řešitele. Učebnice současně vyzývá k tvorbě vlastních úloh, což učí žáka 
správně a jednoznačně tyto úlohy formulovat. Vyvarování se hazardu (zákonitosti náhody)

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Úlohy s různými řešeními poskytují učiteli možnost vést žáky k identifikaci postoje a názoru řešitele. Učebnice současně vyzývá k tvorbě vlastních úloh, což učí žáka 
správně a jednoznačně tyto úlohy formulovat. Vyvarování se hazardu (zákonitosti náhody)

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Úlohy s různými řešeními poskytují učiteli možnost vést žáky k identifikaci postoje a názoru řešitele. Učebnice současně vyzývá k tvorbě vlastních úloh, což učí žáka 
správně a jednoznačně tyto úlohy formulovat. Vyvarování se hazardu (zákonitosti náhody)
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vyhledává, sbírá a třídí data --> Přírodověda -> 5. ročník -> vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 

osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a 
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vlastnického

čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

--> Přírodověda -> 5. ročník -> porovná podmínky života v různých podnebných 
pásech porovná energetické suroviny, posoudí obnovitelné a neobnovitelné 
přírodní zdroje

vyhledává, sbírá a třídí data --> Přírodověda -> 5. ročník -> stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z 
nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci 
prokáže schopnost se účinně chránit

čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

--> Tělesná výchova -> 5. ročník -> změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

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

--> Tělesná výchova -> 5. ročník -> změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

vyhledává, sbírá a třídí data --> Tělesná výchova -> 5. ročník -> změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

porovnává čísla, provádí písemné početní 
operace

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy jejich 
polohu na Zemi

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

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy jejich 
polohu na Zemi

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

--> Český jazyk -> 5. ročník -> reprodukuje obsah jednoduchého sdělení, 
zaznamená podstatné informace

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

--> Český jazyk -> 5. ročník -> píše stručně, účelně, čitelně do sešitů zápisy a 
pracovní poznámky

vyhledává, sbírá a třídí data --> Český jazyk -> 5. ročník -> chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
porovnává čísla, provádí písemné početní 
operace

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> používá čísla, určí čas

vyhledává, sbírá a třídí data --> Anglický jazyk -> 5. ročník -> vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
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informaci a vytvoří odpověď na otázku

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

--> Tělesná výchova -> 5. ročník -> změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky

vyhledává, sbírá a třídí data <-- Přírodověda -> 5. ročník -> vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického

čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> porovná podmínky života v různých podnebných 
pásech porovná energetické suroviny, posoudí obnovitelné a neobnovitelné 
přírodní zdroje

vyhledává, sbírá a třídí data <-- Přírodověda -> 5. ročník -> stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z 
nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci 
prokáže schopnost se účinně chránit

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

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat

čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

<-- Tělesná výchova -> 5. ročník -> změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

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

<-- Tělesná výchova -> 5. ročník -> změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

vyhledává, sbírá a třídí data <-- Tělesná výchova -> 5. ročník -> změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

porovnává čísla, provádí písemné početní 
operace

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy jejich 
polohu na Zemi

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

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy jejich 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
přirozených čísel polohu na Zemi
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> reprodukuje obsah jednoduchého sdělení, 
zaznamená podstatné informace

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

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> píše stručně, účelně, čitelně do sešitů zápisy a 
pracovní poznámky

vyhledává, sbírá a třídí data <-- Český jazyk -> 5. ročník -> chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
porovnává čísla, provádí písemné početní 
operace

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> používá čísla, určí čas

vyhledává, sbírá a třídí data <-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

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

<-- Tělesná výchova -> 5. ročník -> změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky

  

Matematika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
čte, zapisuje desetinná čísla Desetinná čísla Čtení, zápis desetinných čísel 

Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem 
Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel 
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 
Převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu) Sčítání, 
odčítání, násobení, dělení desetinných čísel Pořadí 
početních výkonů Slovní úlohy
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M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

užívá kvantitativní vyjádření vztahu celek - část 
desetinným zlomkem a desetinným číslem

Desetinná čísla Čtení, zápis desetinných čísel 
Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem 
Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel 
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 
Převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu) Sčítání, 
odčítání, násobení, dělení desetinných čísel Pořadí 
početních výkonů Slovní úlohy

znázorňuje desetinná čísla na číselné ose Desetinná čísla Čtení, zápis desetinných čísel 
Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem 
Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel 
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 
Převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu) Sčítání, 
odčítání, násobení, dělení desetinných čísel Pořadí 
početních výkonů Slovní úlohy

desetinná čísla porovnává a zaokrouhluje Desetinná čísla Čtení, zápis desetinných čísel 
Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem 
Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel 
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 
Převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu) Sčítání, 
odčítání, násobení, dělení desetinných čísel Pořadí 
početních výkonů Slovní úlohy

odhaduje výsledky při počítání s desetinnými čísly Desetinná čísla Čtení, zápis desetinných čísel 
Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem 
Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel 
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 
Převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu) Sčítání, 
odčítání, násobení, dělení desetinných čísel Pořadí 
početních výkonů Slovní úlohy

provádí písemné početní operace s desetinnými čísly Desetinná čísla Čtení, zápis desetinných čísel 
Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem 
Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel 
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 
Převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu) Sčítání, 
odčítání, násobení, dělení desetinných čísel Pořadí 
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početních výkonů Slovní úlohy
matematizuje jednoduché slovní úlohy z praxe a řeší je Desetinná čísla Čtení, zápis desetinných čísel 

Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem 
Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel 
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 
Převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu) Sčítání, 
odčítání, násobení, dělení desetinných čísel Pořadí 
početních výkonů Slovní úlohy

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor

při složitých výpočtech používá kalkulátor Desetinná čísla Čtení, zápis desetinných čísel 
Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem 
Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel 
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 
Převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu) Sčítání, 
odčítání, násobení, dělení desetinných čísel Pořadí 
početních výkonů Slovní úlohy

určí shodné útvary Osová souměrnost Shodnost geometrických útvarů 
Osa úsečky Obraz bodu, úsečky, přímky, rovinného 
obrazce v osové souměrnosti Osově souměrné 
obrazce - osově souměrné logické a netradiční geom. 
úlohy

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině

Osová souměrnost Shodnost geometrických útvarů 
Osa úsečky Obraz bodu, úsečky, přímky, rovinného 
obrazce v osové souměrnosti Osově souměrné 
obrazce - osově souměrné logické a netradiční geom. 
úlohy

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti Osová souměrnost Shodnost geometrických útvarů 
Osa úsečky Obraz bodu, úsečky, přímky, rovinného 
obrazce v osové souměrnosti Osově souměrné 
obrazce - osově souměrné logické a netradiční geom. 
úlohy

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce Osová souměrnost Shodnost geometrických útvarů 
Osa úsečky Obraz bodu, úsečky, přímky, rovinného 
obrazce v osové souměrnosti Osově souměrné 
obrazce - osově souměrné logické a netradiční geom. 
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úlohy
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Úhel a jeho velikosti Polorovina, rovina, úhel Úhel a 

jeho označení Přenášení úhlů Porovnávání úhlů, 
shodné úhly, pravý úhel Velikost úhlu, stupně, minuty 
Osa úhlu Rozdělení úhlu Rýsování úhlů dané velikosti 
Sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlu početně a 
graficky Násobek úhlu Úhly vrcholové a vedlejší Úhly 
souhlasné, střídavé

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem narýsuje úhel dané velikosti Úhel a jeho velikosti Polorovina, rovina, úhel Úhel a 
jeho označení Přenášení úhlů Porovnávání úhlů, 
shodné úhly, pravý úhel Velikost úhlu, stupně, minuty 
Osa úhlu Rozdělení úhlu Rýsování úhlů dané velikosti 
Sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlu početně a 
graficky Násobek úhlu Úhly vrcholové a vedlejší Úhly 
souhlasné, střídavé

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem rozliší úhel ostrý, tupý, pravý, přímý, vypuklý Úhel a jeho velikosti Polorovina, rovina, úhel Úhel a 
jeho označení Přenášení úhlů Porovnávání úhlů, 
shodné úhly, pravý úhel Velikost úhlu, stupně, minuty 
Osa úhlu Rozdělení úhlu Rýsování úhlů dané velikosti 
Sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlu početně a 
graficky Násobek úhlu Úhly vrcholové a vedlejší Úhly 
souhlasné, střídavé

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem graficky i výpočtem sčítá a odčítá úhly Úhel a jeho velikosti Polorovina, rovina, úhel Úhel a 
jeho označení Přenášení úhlů Porovnávání úhlů, 
shodné úhly, pravý úhel Velikost úhlu, stupně, minuty 
Osa úhlu Rozdělení úhlu Rýsování úhlů dané velikosti 
Sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlu početně a 
graficky Násobek úhlu Úhly vrcholové a vedlejší Úhly 
souhlasné, střídavé

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem vyznačí úhly vedlejší a vrcholové, určí jejich velikost Úhel a jeho velikosti Polorovina, rovina, úhel Úhel a 
jeho označení Přenášení úhlů Porovnávání úhlů, 
shodné úhly, pravý úhel Velikost úhlu, stupně, minuty 
Osa úhlu Rozdělení úhlu Rýsování úhlů dané velikosti 
Sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlu početně a 
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graficky Násobek úhlu Úhly vrcholové a vedlejší Úhly 
souhlasné, střídavé

určí násobky a dělitele daného čísla Dělitelnost přirozených čísel Násobek a dělitel daného 
čísla Znaky dělitelnosti Lichá, sudá čísla Prvočíslo a 
číslo složené Rozklad přirozeného čísla na součin 
prvočísel Čísla soudělná a nesoudělná Společný 
násobek a dělitel Dělitelnost číselné a obrázkové 
analogie

najde nejmenší společný násobek a největší společný 
dělitel dvou až tří čísel

Dělitelnost přirozených čísel Násobek a dělitel daného 
čísla Znaky dělitelnosti Lichá, sudá čísla Prvočíslo a 
číslo složené Rozklad přirozeného čísla na součin 
prvočísel Čísla soudělná a nesoudělná Společný 
násobek a dělitel Dělitelnost číselné a obrázkové 
analogie

rozpozná čísla soudělná a nesoudělná Dělitelnost přirozených čísel Násobek a dělitel daného 
čísla Znaky dělitelnosti Lichá, sudá čísla Prvočíslo a 
číslo složené Rozklad přirozeného čísla na součin 
prvočísel Čísla soudělná a nesoudělná Společný 
násobek a dělitel Dělitelnost číselné a obrázkové 
analogie

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

využívá dělitelnost přirozených čísel při řešení 
jednoduchých slovních úloh z praxe

Dělitelnost přirozených čísel Násobek a dělitel daného 
čísla Znaky dělitelnosti Lichá, sudá čísla Prvočíslo a 
číslo složené Rozklad přirozeného čísla na součin 
prvočísel Čísla soudělná a nesoudělná Společný 
násobek a dělitel Dělitelnost číselné a obrázkové 
analogie
Desetinná čísla Čtení, zápis desetinných čísel 
Desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem 
Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel 
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 
Převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu) Sčítání, 
odčítání, násobení, dělení desetinných čísel Pořadí 
početních výkonů Slovní úlohy

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

provádí početní operace s celými čísly, vyhledá a určí 
nejmenší a největší prvek, základní operace realizuje 
mentálně, písemně i s kalkulátorem

Dělitelnost přirozených čísel Násobek a dělitel daného 
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čísla Znaky dělitelnosti Lichá, sudá čísla Prvočíslo a 
číslo složené Rozklad přirozeného čísla na součin 
prvočísel Čísla soudělná a nesoudělná Společný 
násobek a dělitel Dělitelnost číselné a obrázkové 
analogie

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat

vyhledá, vyhodnocuje a zpracovává data, používá 
Vennovy diagramy jako nástroj k organizaci prvků 
množiny

Závislosti, vztahy, práce s daty Slovní úlohy Příklady 
závislosti z praktického života a jejich vlastnosti 
Vennovy diagramy

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data využívá tabulku jako nástroj k evidenci dat a hledání 
závislostí

Závislosti, vztahy, práce s daty Slovní úlohy Příklady 
závislosti z praktického života a jejich vlastnosti 
Vennovy diagramy

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

popisuje a třídí různé trojúhelníky Trojúhelníky Rozdělení trojúhelníků, jejich vlastnosti, 
trojúhelníková nerovnost Vnější a vnitřní úhly 
trojúhelníku Výška, těžnice, těžiště trojúhelníku 
Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná Konstrukce 
trojúhelníku

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí trojúhelníky podle vět: sss, sus, usu Trojúhelníky Rozdělení trojúhelníků, jejich vlastnosti, 
trojúhelníková nerovnost Vnější a vnitřní úhly 
trojúhelníku Výška, těžnice, těžiště trojúhelníku 
Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná Konstrukce 
trojúhelníku

sestrojí výšky, těžnice, střední příčky trojúhelníku, 
kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku

Trojúhelníky Rozdělení trojúhelníků, jejich vlastnosti, 
trojúhelníková nerovnost Vnější a vnitřní úhly 
trojúhelníku Výška, těžnice, těžiště trojúhelníku 
Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná Konstrukce 
trojúhelníku

určí velikost vnějších a vnitřních úhlů trojúhelníku Trojúhelníky Rozdělení trojúhelníků, jejich vlastnosti, 
trojúhelníková nerovnost Vnější a vnitřní úhly 
trojúhelníku Výška, těžnice, těžiště trojúhelníku 
Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná Konstrukce 
trojúhelníku

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

načrtne a sestrojí sítě základních těles Kvádr krychle Krychle, kvádr - popis modelu Zobrazení 
krychle, kvádru ve volném rovnoběžném promítání 
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Objem krychle, objem kvádru, jednotky objemu, jejich 
převody Síť krychle a kvádru Povrch krychle a kvádru 
Krychle, kvádr ve slovních úlohách

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině Kvádr krychle Krychle, kvádr - popis modelu Zobrazení 
krychle, kvádru ve volném rovnoběžném promítání 
Objem krychle, objem kvádru, jednotky objemu, jejich 
převody Síť krychle a kvádru Povrch krychle a kvádru 
Krychle, kvádr ve slovních úlohách

orientuje se v krychlových jednotkách, převádí jednotky 
krychlové a duté míry

Kvádr krychle Krychle, kvádr - popis modelu Zobrazení 
krychle, kvádru ve volném rovnoběžném promítání 
Objem krychle, objem kvádru, jednotky objemu, jejich 
převody Síť krychle a kvádru Povrch krychle a kvádru 
Krychle, kvádr ve slovních úlohách

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá objem a povrch kvádru a krychle Kvádr krychle Krychle, kvádr - popis modelu Zobrazení 
krychle, kvádru ve volném rovnoběžném promítání 
Objem krychle, objem kvádru, jednotky objemu, jejich 
převody Síť krychle a kvádru Povrch krychle a kvádru 
Krychle, kvádr ve slovních úlohách

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

zobrazí krychli a kvádr ve volném rovnoběžném 
promítání

Kvádr krychle Krychle, kvádr - popis modelu Zobrazení 
krychle, kvádru ve volném rovnoběžném promítání 
Objem krychle, objem kvádru, jednotky objemu, jejich 
převody Síť krychle a kvádru Povrch krychle a kvádru 
Krychle, kvádr ve slovních úlohách

převede zlomek na desetinné číslo a naopak Zlomky Zlomek, celek, část celku Krácení, rozšiřování, 
porovnávání zlomků Smíšené číslo Sčítání a odčítání 
zlomků a smíšených čísel

zobrazí zlomky na číselné ose Zlomky Zlomek, celek, část celku Krácení, rozšiřování, 
porovnávání zlomků Smíšené číslo Sčítání a odčítání 
zlomků a smíšených čísel

uvede zlomek na základní tvar, rozšiřuje, krátí, 
porovnává zlomky

Zlomky Zlomek, celek, část celku Krácení, rozšiřování, 
porovnávání zlomků Smíšené číslo Sčítání a odčítání 
zlomků a smíšených čísel

sčítá a odčítá zlomky Zlomky Zlomek, celek, část celku Krácení, rozšiřování, 
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porovnávání zlomků Smíšené číslo Sčítání a odčítání 
zlomků a smíšených čísel

řeší jednoduché úlohy z praxe s využitím sčítání a 
odčítání zlomků

Zlomky Zlomek, celek, část celku Krácení, rozšiřování, 
porovnávání zlomků Smíšené číslo Sčítání a odčítání 
zlomků a smíšených čísel

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Posuzování vlastního úspěchu
Přirozená čísla a operace s nimi

- Desetinná čísla a operace s nimi
- Bod, přímka, úsečka, mnohoúhelníky
- Obsah obrazce
- Dělitelnost přirozených čísel
- Zlomky
- Úhel, velikost úhlu
- Osová souměrnost
- Trojúhelník
- Krychle a kvádr

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Různá řešení slovních úloh

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Závislosti, vztahy, práce s daty

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Přirozená čísla a operace s nimi

- Desetinná čísla a operace s nimi
- Bod, přímka, úsečka, mnohoúhelníky
- Obsah obrazce
- Dělitelnost přirozených čísel
- Zlomky
- Úhel, velikost úhlu
- Osová souměrnost
- Trojúhelník
- Krychle a kvádr
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

c. Bod, přímka, úsečka, mnohoúhelník
- Obsah obrazce
- Osová souměrnost
- Trojúhelník
- Krychle a kvádr

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Dělitelnost přirozených čísel
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
čte, zapisuje desetinná čísla --> Anglický jazyk -> 6. ročník -> objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, cestu, 

poradí jiným
desetinná čísla porovnává a zaokrouhluje --> Anglický jazyk -> 6. ročník -> objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, cestu, 

poradí jiným
odhaduje výsledky při počítání s desetinnými 
čísly

--> Anglický jazyk -> 6. ročník -> objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, cestu, 
poradí jiným

desetinná čísla porovnává a zaokrouhluje --> Fyzika -> 6. ročník -> změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

načrtne a sestrojí sítě základních těles --> Fyzika -> 6. ročník -> předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty

čte, zapisuje desetinná čísla --> Fyzika -> 6. ročník -> změří sílu
čte, zapisuje desetinná čísla --> Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> seznámí se s principy 

tabulkových editorů
užívá kvantitativní vyjádření vztahu celek - 
část desetinným zlomkem a desetinným 
číslem

--> Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> seznámí se s principy 
tabulkových editorů

čte, zapisuje desetinná čísla <-- Anglický jazyk -> 6. ročník -> objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, cestu, 
poradí jiným

desetinná čísla porovnává a zaokrouhluje <-- Anglický jazyk -> 6. ročník -> objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, cestu, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
poradí jiným

odhaduje výsledky při počítání s desetinnými 
čísly

<-- Anglický jazyk -> 6. ročník -> objednává si jídlo a pití, zeptá se na cenu, cestu, 
poradí jiným

desetinná čísla porovnává a zaokrouhluje <-- Fyzika -> 6. ročník -> změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

načrtne a sestrojí sítě základních těles <-- Fyzika -> 6. ročník -> předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty

čte, zapisuje desetinná čísla <-- Fyzika -> 6. ročník -> změří sílu
čte, zapisuje desetinná čísla <-- Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> seznámí se s principy 

tabulkových editorů
užívá kvantitativní vyjádření vztahu celek - 
část desetinným zlomkem a desetinným 
číslem

<-- Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> seznámí se s principy 
tabulkových editorů

  

Matematika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

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

Zlomky Číslo převrácené Sčítání, odčítání, násobení a 
dělení zlomků Složený zlomek

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

konkretizuje užití záporných čísel v praxi Celá čísla, racionální čísla Znázornění na číselné ose 
Porovnávání celých čísel Čísla opačná Absolutní 
hodnota čísla Sčítání, odčítání, násobení, dělení celých 
čísel Záporná desetinná čísla Racionální čísla Slovní 
úlohy
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zapisuje kladná a záporná čísla, znázorňuje je na číselné 
ose, čísla porovnává

Celá čísla, racionální čísla Znázornění na číselné ose 
Porovnávání celých čísel Čísla opačná Absolutní 
hodnota čísla Sčítání, odčítání, násobení, dělení celých 
čísel Záporná desetinná čísla Racionální čísla Slovní 
úlohy

určí absolutní hodnotu čísel pomocí číselné osy Celá čísla, racionální čísla Znázornění na číselné ose 
Porovnávání celých čísel Čísla opačná Absolutní 
hodnota čísla Sčítání, odčítání, násobení, dělení celých 
čísel Záporná desetinná čísla Racionální čísla Slovní 
úlohy

sčítá, odčítá, násobí, dělí dvě celá čísla Celá čísla, racionální čísla Znázornění na číselné ose 
Porovnávání celých čísel Čísla opačná Absolutní 
hodnota čísla Sčítání, odčítání, násobení, dělení celých 
čísel Záporná desetinná čísla Racionální čísla Slovní 
úlohy

zobrazí na číselné ose racionální čísla, porovnává je, 
zaokrouhluje, sčítá, odčítá, násobí, dělí dvě racionální 
čísla

Celá čísla, racionální čísla Znázornění na číselné ose 
Porovnávání celých čísel Čísla opačná Absolutní 
hodnota čísla Sčítání, odčítání, násobení, dělení celých 
čísel Záporná desetinná čísla Racionální čísla Slovní 
úlohy

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

provádí odhady výsledků při počítání s racionálními čísly Celá čísla, racionální čísla Znázornění na číselné ose 
Porovnávání celých čísel Čísla opačná Absolutní 
hodnota čísla Sčítání, odčítání, násobení, dělení celých 
čísel Záporná desetinná čísla Racionální čísla Slovní 
úlohy

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel, užívá 
logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a 
problémů a nalézá různá řešení

Celá čísla, racionální čísla Znázornění na číselné ose 
Porovnávání celých čísel Čísla opačná Absolutní 
hodnota čísla Sčítání, odčítání, násobení, dělení celých 
čísel Záporná desetinná čísla Racionální čísla Slovní 
úlohy

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

získává zkušenosti s lineární závislostí v různých 
prostředích a ve slovních úlohách

Celá čísla, racionální čísla Znázornění na číselné ose 
Porovnávání celých čísel Čísla opačná Absolutní 
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hodnota čísla Sčítání, odčítání, násobení, dělení celých 
čísel Záporná desetinná čísla Racionální čísla Slovní 
úlohy
Závislosti, vztahy, práce s daty Příklady závislostí z 
praktického života

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

vyjádří vztah tabulkou, grafem Závislosti, vztahy, práce s daty Příklady závislostí z 
praktického života

vyjádří poměr dělením či zlomkem Poměr, přímá, nepřímá úměrnost Poměr, převrácený 
poměr Rozšiřování a krácení poměru Postupný poměr 
Měřítko mapy, plánu Přímá, nepřímá úměrnost 
Trojčlenka (užití poměru veličin)

porovná dvě veličiny poměrem, daný poměr krátí, 
rozšiřuje

Poměr, přímá, nepřímá úměrnost Poměr, převrácený 
poměr Rozšiřování a krácení poměru Postupný poměr 
Měřítko mapy, plánu Přímá, nepřímá úměrnost 
Trojčlenka (užití poměru veličin)

určí k danému poměru poměr převrácený Poměr, přímá, nepřímá úměrnost Poměr, převrácený 
poměr Rozšiřování a krácení poměru Postupný poměr 
Měřítko mapy, plánu Přímá, nepřímá úměrnost 
Trojčlenka (užití poměru veličin)

zvětší, zmenší danou hodnotu v daném poměru Poměr, přímá, nepřímá úměrnost Poměr, převrácený 
poměr Rozšiřování a krácení poměru Postupný poměr 
Měřítko mapy, plánu Přímá, nepřímá úměrnost 
Trojčlenka (užití poměru veličin)

rozdělí celek na části v daném poměru Poměr, přímá, nepřímá úměrnost Poměr, převrácený 
poměr Rozšiřování a krácení poměru Postupný poměr 
Měřítko mapy, plánu Přímá, nepřímá úměrnost 
Trojčlenka (užití poměru veličin)

řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru Poměr, přímá, nepřímá úměrnost Poměr, převrácený 
poměr Rozšiřování a krácení poměru Postupný poměr 
Měřítko mapy, plánu Přímá, nepřímá úměrnost 
Trojčlenka (užití poměru veličin)

využívá dané měřítko při čtení map, při zhotovení 
jednoduchého plánu

Poměr, přímá, nepřímá úměrnost Poměr, převrácený 
poměr Rozšiřování a krácení poměru Postupný poměr 
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Měřítko mapy, plánu Přímá, nepřímá úměrnost 
Trojčlenka (užití poměru veličin)

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé 
úměrnosti

Poměr, přímá, nepřímá úměrnost Poměr, převrácený 
poměr Rozšiřování a krácení poměru Postupný poměr 
Měřítko mapy, plánu Přímá, nepřímá úměrnost 
Trojčlenka (užití poměru veličin)

řeší slovní úlohy trojčlenkou Poměr, přímá, nepřímá úměrnost Poměr, převrácený 
poměr Rozšiřování a krácení poměru Postupný poměr 
Měřítko mapy, plánu Přímá, nepřímá úměrnost 
Trojčlenka (užití poměru veličin)

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

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

Procenta, úroky Procento - část celku Základ, 
procentová část, počet procent Úrok, jednoduché 
úrokování

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů

Shodnost, středová souměrnost Věty o shodnosti 
trojúhelníků Obraz bodu úsečky, přímky ve středové 
souměrnosti Obraz rovinného obrazce ve středové 
souměrnosti Středově souměrné obrazce

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

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

Shodnost, středová souměrnost Věty o shodnosti 
trojúhelníků Obraz bodu úsečky, přímky ve středové 
souměrnosti Obraz rovinného obrazce ve středové 
souměrnosti Středově souměrné obrazce

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

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

Čtyřúhelníky, hranoly Rovnoběžník a jeho vlastnosti 
Obvod, obsah rovnoběžníku, trojúhelníku Lichoběžník 
Obvod, obsah lichoběžníku Konstrukce čtyřúhelníků 
Čtyřboký a trojboký hranol Síť hranolu Objem a povrch 
hranolu

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou 
nebo lichoběžníkovou podstavou

Čtyřúhelníky, hranoly Rovnoběžník a jeho vlastnosti 
Obvod, obsah rovnoběžníku, trojúhelníku Lichoběžník 
Obvod, obsah lichoběžníku Konstrukce čtyřúhelníků 
Čtyřboký a trojboký hranol Síť hranolu Objem a povrch 
hranolu

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá pomocí vzorců povrch a objem hranolů, vytváří 
modely jednoduchých hranolů, řeší příklady z praxe 

Čtyřúhelníky, hranoly Rovnoběžník a jeho vlastnosti 
Obvod, obsah rovnoběžníku, trojúhelníku Lichoběžník 
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vedoucí k výpočtu objemu a povrchu hranolu Obvod, obsah lichoběžníku Konstrukce čtyřúhelníků 
Čtyřboký a trojboký hranol Síť hranolu Objem a povrch 
hranolu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Efektivní řešení problému, různé možnosti řešení problému
Celá čísla

- Zlomky
- Racionální čísla
- Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
- Procenta, promile, trojčlenka
- Shodnost
- Středová souměrnost
- Čtyřúhelníky
Hranoly

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Závislosti, vztahy, práce s daty

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Celá čísla

- Zlomky
- Racionální čísla
- Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
- Procenta, promile, trojčlenka
- Shodnost
- Středová souměrnost
- Čtyřúhelníky
- Hranoly

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

c. Shodnost
- Středová souměrnost
- Čtyřúhelníky
- Hranoly

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
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d. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
- Procenta, promile, trojčlenka
- Shodnost
- Středová souměrnost
- Hranoly

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
- Procenta, promile, trojčlenka

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
- Procenta, promile, trojčlenka

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Procenta, promile, trojčlenka
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel, 
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení

--> Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy

zapisuje kladná a záporná čísla, znázorňuje je 
na číselné ose, čísla porovnává

--> Fyzika -> 7. ročník -> změří velikost působící síly

sčítá, odčítá, násobí, dělí dvě celá čísla --> Fyzika -> 7. ročník -> určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso o 
určité hmotnosti

sčítá, odčítá, násobí, dělí dvě celá čísla --> Fyzika -> 7. ročník -> určí výslednici sil působících v jedné přímce
provádí odhady výsledků při počítání s 
racionálními čísly

--> Fyzika -> 7. ročník -> rozhodne, zda jsou dvě síly v rovnováze

provádí odhady výsledků při počítání s 
racionálními čísly

--> Fyzika -> 7. ročník -> odhadne polohu těžiště, experimentem určí těžiště

řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel, --> Fyzika -> 7. ročník -> využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení

vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles

vyjádří vztah tabulkou, grafem --> Fyzika -> 7. ročník -> porovná atmosferický tlak v různých výškách, popíše 
způsob jeho měření

zvětší, zmenší danou hodnotu v daném 
poměru

--> Fyzika -> 7. ročník -> rozliší druhy vybraných pohybů

porovná dvě veličiny poměrem, daný poměr 
krátí, rozšiřuje

--> Fyzika -> 7. ročník -> vyznačí graficky závislost dráhy na čase

řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel, 
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy

zapisuje kladná a záporná čísla, znázorňuje je 
na číselné ose, čísla porovnává

<-- Fyzika -> 7. ročník -> změří velikost působící síly

sčítá, odčítá, násobí, dělí dvě celá čísla <-- Fyzika -> 7. ročník -> určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso o 
určité hmotnosti

sčítá, odčítá, násobí, dělí dvě celá čísla <-- Fyzika -> 7. ročník -> určí výslednici sil působících v jedné přímce
provádí odhady výsledků při počítání s 
racionálními čísly

<-- Fyzika -> 7. ročník -> rozhodne, zda jsou dvě síly v rovnováze

provádí odhady výsledků při počítání s 
racionálními čísly

<-- Fyzika -> 7. ročník -> odhadne polohu těžiště, experimentem určí těžiště

řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel, 
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení

<-- Fyzika -> 7. ročník -> využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh 
vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles

zvětší, zmenší danou hodnotu v daném 
poměru

<-- Fyzika -> 7. ročník -> rozliší druhy vybraných pohybů

porovná dvě veličiny poměrem, daný poměr 
krátí, rozšiřuje

<-- Fyzika -> 7. ročník -> vyznačí graficky závislost dráhy na čase
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Druhá mocnina a odmocnina přirozeného čísla, 
desetinného čísla, zlomku Pythagorova věta

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

provádí početní operace v oboru celých a racionálních 
čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

Mocniny s přirozeným mocnitelem Pravidla pro 
počítání s mocninami Zápis čísla v desítkové soustavě 
Číselné a logické řady

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor

určí pomocí tabulek a kalkulátoru druhou mocninu a 
odmocninu

Druhá mocnina a odmocnina přirozeného čísla, 
desetinného čísla, zlomku Pythagorova věta

řeší úlohy z praxe s využitím druhé mocniny a 
odmocniny

Druhá mocnina a odmocnina přirozeného čísla, 
desetinného čísla, zlomku Pythagorova věta

používá Pythagorovu větu k výpočtu délky stran 
pravoúhlého trojúhelníku

Druhá mocnina a odmocnina přirozeného čísla, 
desetinného čísla, zlomku Pythagorova věta

řeší úlohy z praxe s využitím Pythagorovy věty Druhá mocnina a odmocnina přirozeného čísla, 
desetinného čísla, zlomku Pythagorova věta

určí pomocí tabulek a kalkulátoru třetí mocninu a 
odmocninu

Druhá mocnina a odmocnina přirozeného čísla, 
desetinného čísla, zlomku Pythagorova věta

zobrazí iracionální čísla na číselné ose Druhá mocnina a odmocnina přirozeného čísla, 
desetinného čísla, zlomku Pythagorova věta

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

rozliší číselný výraz a výraz s proměnnou Výrazy Číselný výraz a jeho hodnota Výraz s 
proměnnou Mnohočleny Sčítání, odčítání mnohočlenů 
Násobení, dělení mnohočlenu jednočlenem Násobení 
mnohočlenu mnohočlenem Vzorce pro druhou 
mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin Rozklad 
výrazu na součin Vytýkání Rozklad na součin pomocí 
vzorců

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 

určí hodnotu daného číselného výrazu Výrazy Číselný výraz a jeho hodnota Výraz s 
proměnnou Mnohočleny Sčítání, odčítání mnohočlenů 
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násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Násobení, dělení mnohočlenu jednočlenem Násobení 
mnohočlenu mnohočlenem Vzorce pro druhou 
mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin Rozklad 
výrazu na součin Vytýkání Rozklad na součin pomocí 
vzorců

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnou v 
jednoduchých případech

Výrazy Číselný výraz a jeho hodnota Výraz s 
proměnnou Mnohočleny Sčítání, odčítání mnohočlenů 
Násobení, dělení mnohočlenu jednočlenem Násobení 
mnohočlenu mnohočlenem Vzorce pro druhou 
mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin Rozklad 
výrazu na součin Vytýkání Rozklad na součin pomocí 
vzorců

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

dosazuje do výrazu s proměnnou Výrazy Číselný výraz a jeho hodnota Výraz s 
proměnnou Mnohočleny Sčítání, odčítání mnohočlenů 
Násobení, dělení mnohočlenu jednočlenem Násobení 
mnohočlenu mnohočlenem Vzorce pro druhou 
mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin Rozklad 
výrazu na součin Vytýkání Rozklad na součin pomocí 
vzorců

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

sčítá, odčítá celistvé výrazy Výrazy Číselný výraz a jeho hodnota Výraz s 
proměnnou Mnohočleny Sčítání, odčítání mnohočlenů 
Násobení, dělení mnohočlenu jednočlenem Násobení 
mnohočlenu mnohočlenem Vzorce pro druhou 
mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin Rozklad 
výrazu na součin Vytýkání Rozklad na součin pomocí 
vzorců

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

násobí mnohočlen jednočlenem i mnohočlenem Výrazy Číselný výraz a jeho hodnota Výraz s 
proměnnou Mnohočleny Sčítání, odčítání mnohočlenů 
Násobení, dělení mnohočlenu jednočlenem Násobení 
mnohočlenu mnohočlenem Vzorce pro druhou 
mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin Rozklad 
výrazu na součin Vytýkání Rozklad na součin pomocí 
vzorců

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s upraví výraz vytýkáním před závorku Výrazy Číselný výraz a jeho hodnota Výraz s 
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využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

proměnnou Mnohočleny Sčítání, odčítání mnohočlenů 
Násobení, dělení mnohočlenu jednočlenem Násobení 
mnohočlenu mnohočlenem Vzorce pro druhou 
mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin Rozklad 
výrazu na součin Vytýkání Rozklad na součin pomocí 
vzorců

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

na základě ekvivalentních úprav řeší lineární rovnice a 
ověřuje správnost svého výsledku

Lineární rovnice Rovnost Rovnice s jednou neznámou 
Ekvivalentní úpravy rovnic Slovní úlohy řešené rovnicí 
Výpočet neznámé ze vzorce

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k řešení lineární 
rovnice

Lineární rovnice Rovnost Rovnice s jednou neznámou 
Ekvivalentní úpravy rovnic Slovní úlohy řešené rovnicí 
Výpočet neznámé ze vzorce

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat

provádí jednoduchá statistická řešení, zapisuje výsledky 
do tabulky nebo je zapisuje sloupcovým či kruhovým 
diagramem

Závislosti, vztahy, práce s daty, základy statistiky 
Základy statistiky Statistické šetření, statistický soubor, 
statistická jednotka Četnost Medián, modus 
Aritmetický průměr Diagramy, grafy

vypočítá aritmetický průměr Závislosti, vztahy, práce s daty, základy statistiky 
Základy statistiky Statistické šetření, statistický soubor, 
statistická jednotka Četnost Medián, modus 
Aritmetický průměr Diagramy, grafy

určí z tabulky medián a modus Závislosti, vztahy, práce s daty, základy statistiky 
Základy statistiky Statistické šetření, statistický soubor, 
statistická jednotka Četnost Medián, modus 
Aritmetický průměr Diagramy, grafy

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

Závislosti, vztahy, práce s daty, základy statistiky 
Základy statistiky Statistické šetření, statistický soubor, 
statistická jednotka Četnost Medián, modus 
Aritmetický průměr Diagramy, grafy

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

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

Kruh, kružnice, válec Kruh, kružnice, vymezení pojmů 
Vzájemná poloha přímky a kružnice Vzájemná poloha 
dvou kružnic Délka kružnice Obvod a obsah kruhu Síť 
válce Objem a povrch válce

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové určuje a charakterizuje základní prostorové útvary Kruh, kružnice, válec Kruh, kružnice, vymezení pojmů 
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útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti Vzájemná poloha přímky a kružnice Vzájemná poloha 
dvou kružnic Délka kružnice Obvod a obsah kruhu Síť 
válce Objem a povrch válce

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Kruh, kružnice, válec Kruh, kružnice, vymezení pojmů 
Vzájemná poloha přímky a kružnice Vzájemná poloha 
dvou kružnic Délka kružnice Obvod a obsah kruhu Síť 
válce Objem a povrch válce

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

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

Konstrukční úlohy Množina bodů dané vlastnosti 
Základní konstrukční úlohy Thaletova kružnice, tečny z 
bodu ke kružnici Konstrukce trojúhelníků a 
čtyřúhelníků Logické a netradiční geometrické úlohy

užívá základní pravidla přesného rýsování Konstrukční úlohy Množina bodů dané vlastnosti 
Základní konstrukční úlohy Thaletova kružnice, tečny z 
bodu ke kružnici Konstrukce trojúhelníků a 
čtyřúhelníků Logické a netradiční geometrické úlohy

sestrojí tečnu z bodu ležícího vně kružnice pomocí 
Thaletovy věty

Konstrukční úlohy Množina bodů dané vlastnosti 
Základní konstrukční úlohy Thaletova kružnice, tečny z 
bodu ke kružnici Konstrukce trojúhelníků a 
čtyřúhelníků Logické a netradiční geometrické úlohy

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané různými 
prvky, provede rozbor úlohy a jednoduchý zápis 
konstrukce

Konstrukční úlohy Množina bodů dané vlastnosti 
Základní konstrukční úlohy Thaletova kružnice, tečny z 
bodu ke kružnici Konstrukce trojúhelníků a 
čtyřúhelníků Logické a netradiční geometrické úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

Závislosti, vztahy, práce s daty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Druhá mocnina a odmocnina
- Mocniny s prirozeným mocnitelem
- Pythagorova věta
- Výrazy
- Lineární rovnice
- Statistika
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- Kružnice, kruh
- Válec
- Konstrukční úlohy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Druhá mocnina a odmocnina

- Mocniny s prirozeným mocnitelem
- Pythagorova věta
- Výrazy
- Lineární rovnice
- Statistika
- Kružnice, kruh
- Válec

- Konstrukční úlohy   
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

c. Pythagorova věta
- Statistika
- Kružnice, kruh
- Válec
- Konstrukční úlohy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

d. Druhá mocnina a odmocnina
- Pythagorova věta
- Lineární rovnice
- Statistika
- Kružnice, kruh
- Válec
- Konstrukční úlohy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Statistika  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Pythagorova věta
- Kružnice, kruh
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Statistika    

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Statistika  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Pythagorova věta
- Kružnice, kruh

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Statistika
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu

--> Zeměpis -> 8. ročník -> posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 
světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a 
pohybu, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

vypočítá aritmetický průměr --> Zeměpis -> 8. ročník -> vyhledá hlavní soustředění osídlení, průmyslu, 
nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu

určí hodnotu daného číselného výrazu --> Chemie -> 8. ročník -> vysvětlí, co udává protonové číslo
dosazuje do výrazu s proměnnou --> Chemie -> 8. ročník -> zapíše chemickými rovnicemi vybrané chemické 

reakce
provádí jednoduchá statistická řešení, 
zapisuje výsledky do tabulky nebo je zapisuje 
sloupcovým či kruhovým diagramem

--> Chemie -> 8. ročník -> vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na 
životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet

provádí jednoduchá statistická řešení, 
zapisuje výsledky do tabulky nebo je zapisuje 
sloupcovým či kruhovým diagramem

--> Fyzika -> 8. ročník -> změří elektrické napětí voltmetrem mezi dvěma místy 
obvodu

vypočítá aritmetický průměr --> Fyzika -> 8. ročník -> rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku

čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

--> Fyzika -> 8. ročník -> posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku 
na životní prostředí
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čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

--> Fyzika -> 8. ročník -> využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu

--> Fyzika -> 8. ročník -> změří elektrické napětí voltmetrem mezi dvěma místy 
obvodu

provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu

--> Fyzika -> 8. ročník -> v tabulkách vyhledá teploty tání látek a rozhodne, v 
jakém skupenství je těleso z dané látky při určité teplotě

provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu

--> Tělesná výchova -> 8. ročník -> popíše způsob zpracování sportovních 
výkonů

určí hodnotu daného číselného výrazu --> Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> v tabulkách nalezne teploty tání a 
teploty varu vybraných látek

vypočítá aritmetický průměr --> Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> v tabulkách nalezne teploty tání a 
teploty varu vybraných látek

čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

--> Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> zpracuje protokol o cíli, průběhu a 
výsledcích své experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl

provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 
světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a 
pohybu, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

vypočítá aritmetický průměr <-- Zeměpis -> 8. ročník -> vyhledá hlavní soustředění osídlení, průmyslu, 
nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu

určí hodnotu daného číselného výrazu <-- Chemie -> 8. ročník -> vysvětlí, co udává protonové číslo
dosazuje do výrazu s proměnnou <-- Chemie -> 8. ročník -> zapíše chemickými rovnicemi vybrané chemické 

reakce
provádí jednoduchá statistická řešení, 
zapisuje výsledky do tabulky nebo je zapisuje 
sloupcovým či kruhovým diagramem

<-- Chemie -> 8. ročník -> vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na 
životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet

provádí jednoduchá statistická řešení, <-- Fyzika -> 8. ročník -> změří elektrické napětí voltmetrem mezi dvěma místy 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zapisuje výsledky do tabulky nebo je zapisuje 
sloupcovým či kruhovým diagramem

obvodu

vypočítá aritmetický průměr <-- Fyzika -> 8. ročník -> rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku

čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

<-- Fyzika -> 8. ročník -> posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku 
na životní prostředí

čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

<-- Fyzika -> 8. ročník -> využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu

<-- Fyzika -> 8. ročník -> změří elektrické napětí voltmetrem mezi dvěma místy 
obvodu

provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu

<-- Fyzika -> 8. ročník -> v tabulkách vyhledá teploty tání látek a rozhodne, v 
jakém skupenství je těleso z dané látky při určité teplotě

provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu

<-- Tělesná výchova -> 8. ročník -> popíše způsob zpracování sportovních 
výkonů

určí hodnotu daného číselného výrazu <-- Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> v tabulkách nalezne teploty tání a 
teploty varu vybraných látek

vypočítá aritmetický průměr <-- Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> v tabulkách nalezne teploty tání a 
teploty varu vybraných látek

čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

<-- Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> zpracuje protokol o cíli, průběhu a 
výsledcích své experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl

  

Matematika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich 
soustav

Lomený výraz, řešení lineárních rovnic s neznámou ve 
jmenovateli Lomený výraz, podmínky smyslu výrazu 
Rozšiřování a krácení lomených výrazů Početní 
operace s lomenými výrazy Rovnice s neznámou ve 
jmenovateli

krátí, rozšiřuje, sčítá, odčítá, násobí, dělí lomený výraz Lomený výraz, řešení lineárních rovnic s neznámou ve 
jmenovateli Lomený výraz, podmínky smyslu výrazu 
Rozšiřování a krácení lomených výrazů Početní 
operace s lomenými výrazy Rovnice s neznámou ve 
jmenovateli

převádí složený lomený výraz na násobení dvou 
lomených výrazů

Lomený výraz, řešení lineárních rovnic s neznámou ve 
jmenovateli Lomený výraz, podmínky smyslu výrazu 
Rozšiřování a krácení lomených výrazů Početní 
operace s lomenými výrazy Rovnice s neznámou ve 
jmenovateli

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve 
jmenovateli, řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým 
rovnicím s neznámou ve jmenovateli

Lomený výraz, řešení lineárních rovnic s neznámou ve 
jmenovateli Lomený výraz, podmínky smyslu výrazu 
Rozšiřování a krácení lomených výrazů Početní 
operace s lomenými výrazy Rovnice s neznámou ve 
jmenovateli

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Závislosti, vztahy, práce s daty Funkce Pojem funkce, 
definiční obor funkce, obor hodnot funkce Graf funkce 
Lineární funkce, vlastnosti Funkce rostoucí, klesající, 
konstantní Další funkce (kvadratická, nepřímá 
úměrnost) Podobnost Podobnost geometrických 
útvarů Poměr podobnosti Podobnost trojúhelníků 
Věty o podobnosti trojúhelníků Užití podobnosti 
Poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku Zavedení 
goniometrických funkcí Hodnoty goniometrických 
funkcí v tabulkách a na kalkulátoru Užití 
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goniometrických funkcí v praktických úlohách
M-9-2-02 porovnává soubory dat porovnává soubory dat Závislosti, vztahy, práce s daty Funkce Pojem funkce, 

definiční obor funkce, obor hodnot funkce Graf funkce 
Lineární funkce, vlastnosti Funkce rostoucí, klesající, 
konstantní Další funkce (kvadratická, nepřímá 
úměrnost) Podobnost Podobnost geometrických 
útvarů Poměr podobnosti Podobnost trojúhelníků 
Věty o podobnosti trojúhelníků Užití podobnosti 
Poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku Zavedení 
goniometrických funkcí Hodnoty goniometrických 
funkcí v tabulkách a na kalkulátoru Užití 
goniometrických funkcí v praktických úlohách

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti Závislosti, vztahy, práce s daty Funkce Pojem funkce, 
definiční obor funkce, obor hodnot funkce Graf funkce 
Lineární funkce, vlastnosti Funkce rostoucí, klesající, 
konstantní Další funkce (kvadratická, nepřímá 
úměrnost) Podobnost Podobnost geometrických 
útvarů Poměr podobnosti Podobnost trojúhelníků 
Věty o podobnosti trojúhelníků Užití podobnosti 
Poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku Zavedení 
goniometrických funkcí Hodnoty goniometrických 
funkcí v tabulkách a na kalkulátoru Užití 
goniometrických funkcí v praktických úlohách

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem Závislosti, vztahy, práce s daty Funkce Pojem funkce, 
definiční obor funkce, obor hodnot funkce Graf funkce 
Lineární funkce, vlastnosti Funkce rostoucí, klesající, 
konstantní Další funkce (kvadratická, nepřímá 
úměrnost) Podobnost Podobnost geometrických 
útvarů Poměr podobnosti Podobnost trojúhelníků 
Věty o podobnosti trojúhelníků Užití podobnosti 
Poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku Zavedení 
goniometrických funkcí Hodnoty goniometrických 
funkcí v tabulkách a na kalkulátoru Užití 
goniometrických funkcí v praktických úlohách



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

207

Matematika 9. ročník

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů

Závislosti, vztahy, práce s daty Funkce Pojem funkce, 
definiční obor funkce, obor hodnot funkce Graf funkce 
Lineární funkce, vlastnosti Funkce rostoucí, klesající, 
konstantní Další funkce (kvadratická, nepřímá 
úměrnost) Podobnost Podobnost geometrických 
útvarů Poměr podobnosti Podobnost trojúhelníků 
Věty o podobnosti trojúhelníků Užití podobnosti 
Poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku Zavedení 
goniometrických funkcí Hodnoty goniometrických 
funkcí v tabulkách a na kalkulátoru Užití 
goniometrických funkcí v praktických úlohách

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

rozezná podobné útvary v rovině i v prostoru, určí 
poměr podobnosti, užívá poměr podobnosti k výpočtu 
délek stran geometrických útvarů

Podobnost Podobnost geometrických útvarů poměr 
podobnosti podobnost trojúhelníků věty o podobnosti 
trojúhelníků užití podobnosti poměr stran v 
pravoúhlém trojúhelníku zavedení goniometrických 
funkcí, jejich hodnoty v tabulkách a na kalkulátoru 
užití goniometrických funkcí k řešení výpočtů v 
pravoúhlém trojúhelníku a v praktických úlohách

dokazuje podobnost trojúhelníků na základě vět o 
podobnosti

Podobnost Podobnost geometrických útvarů poměr 
podobnosti podobnost trojúhelníků věty o podobnosti 
trojúhelníků užití podobnosti poměr stran v 
pravoúhlém trojúhelníku zavedení goniometrických 
funkcí, jejich hodnoty v tabulkách a na kalkulátoru 
užití goniometrických funkcí k řešení výpočtů v 
pravoúhlém trojúhelníku a v praktických úlohách

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

užívá poměr podobnosti při práci s mapou, plánem Podobnost Podobnost geometrických útvarů poměr 
podobnosti podobnost trojúhelníků věty o podobnosti 
trojúhelníků užití podobnosti poměr stran v 
pravoúhlém trojúhelníku zavedení goniometrických 
funkcí, jejich hodnoty v tabulkách a na kalkulátoru 
užití goniometrických funkcí k řešení výpočtů v 
pravoúhlém trojúhelníku a v praktických úlohách

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

sestrojí grafy funkcí sinus, kosinus, tangens pro hodnoty 
v intervalu 0 - 90 stupňů, určuje hodnoty těchto funkcí 

Podobnost Podobnost geometrických útvarů poměr 
podobnosti podobnost trojúhelníků věty o podobnosti 
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M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

pomocí tabulek nebo kalkulátoru, užívá funkce při 
řešení úloh z praxe

trojúhelníků užití podobnosti poměr stran v 
pravoúhlém trojúhelníku zavedení goniometrických 
funkcí, jejich hodnoty v tabulkách a na kalkulátoru 
užití goniometrických funkcí k řešení výpočtů v 
pravoúhlém trojúhelníku a v praktických úlohách

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu

Jehlan, kužel, koule Jehlan, jeho síť a povrch objem 
jehlanu kužel, jeho síť a povrch objem kužele koule a 
její povrch objem koule

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

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

Jehlan, kužel, koule Jehlan, jeho síť a povrch objem 
jehlanu kužel, jeho síť a povrch objem kužele koule a 
její povrch objem koule

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles sestrojí síť, model jehlanu, vypočítá povrch a objem 
jehlanu, kužele a koule

Jehlan, kužel, koule Jehlan, jeho síť a povrch objem 
jehlanu kužel, jeho síť a povrch objem kužele koule a 
její povrch objem koule

vysvětlí pojmy: úrok, úroková míra, úroková doba, 
úrokové období,

Základy finanční matematiky Úrok, úroková míra, 
úroková doba, úrokové období Jistina Jednoduché 
úrokování Složené úrokování

provádí jednoduché, složené úrokování, vypočítá úrok z 
úroku

Základy finanční matematiky Úrok, úroková míra, 
úroková doba, úrokové období Jistina Jednoduché 
úrokování Složené úrokování

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

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

Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číselné a 
logické řady logické a netradiční geometrické úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Efektivní řešení problému, různé možnosti řešení problému
Lomený výrazy, řešení lin. rovnic s
neznámou ve jmenovateli

- Soustavy lin.rovnic se dvěma neznámými
- Funkce
- Podobnost
- Jehlan, kužel, koule

- Základy finanční matematiky    
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Závislosti, vztahy, práce s daty

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Posuzování vlastního pokroku

Lomený výrazy, řešení lin. rovnic s neznámou ve
jmenovateli

- Soustavy lin.rovnic se dvěma neznámými
- Funkce
- Podobnost
- Jehlan, kužel, koule
- Základy finanční matematiky

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

c. Funkce
- Podobnost
- Jehlan, kužel, koule
- Základy finanční matematiky

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

d. Lomený výrazy, řešení lin. rovnic s neznámou ve
jmenovateli
- Soustavy lin.rovnic se dvěma neznámými
- Funkce
- Základy finanční matematiky

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Základy finanční matematiky

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Funkce
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 
a jejich soustav

--> Chemie -> 9. ročník -> zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze vzorců jejich 
názvy ze zadání konkrétních výchozích látek určí názvy a vzorce produktů

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic <-- Chemie -> 9. ročník -> zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze vzorců jejich 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
a jejich soustav názvy ze zadání konkrétních výchozích látek určí názvy a vzorce produktů
   

5.5 Informační a komunikační technologie

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Povinný  Povinný   

  

Název předmětu Informační a komunikační technologie
Oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu Informační a komunikační technologie (IKT) má pro běžný praktický život žáků v současném, technicky 

vyspělém světě vzrůstající význam. Vzdělávací oblast ICT umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně 
informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních 
informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při 
dalším vzdělávání i v praktickém životě. Výuka IKT je součástí všech vzdělávacích oblastí základního 
vzdělávání. Klademe důraz na zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání informací 
pomocí internetu a jiných digitálních médií a zpracování v počítačových programech. Získané dovednosti by 
měly žákům pomoci v uplatnění na trhu práce.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět informatika je realizován ve 2.a 6. ročníku a to vždy s jednohodinovou týdenní dotací. 
Předmět je vyučován v počítačové učebně.

Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a 
komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, 
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím,
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Název předmětu Informační a komunikační technologie
k porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím 
dosahování větší věrohodnosti vyhledávaných informací,
k využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti 
a racionálnější organizace prác
Kompetence k řešení problémů:
Učíme žáky využivat při interakci s počítačem algoritmické myšlení,
chápat funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a 
procesů
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky schopnosti formulovat svůj požadavek,
tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na 
internetu či jiných médiích
Kompetence pracovní:
Učíme žáky šetrné práci s výpočetní technikou

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Informační a komunikační technologie 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie

Základní ovládání Spuštění - přihlášení, vypnutí - 
odhlášení Periferie - klávesnice, myš, monitor, tiskárna 
Ovládací zařízení - práce s myší, klávesnicí Základní 
ovládání prostředí Jednoduché spuštění programů Tisk 
a ukládání dokumentů na lokální disk

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady

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

Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik 
spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní 
techniky Jednoduchá údržba počítače Postupy při 
běžných problémech s hardware a software Virové 
nebezpečí

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik 
spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní 
techniky Jednoduchá údržba počítače Postupy při 
běžných problémech s hardware a software Virové 
nebezpečí

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém 
editoru

Základní funkce textového a grafického editoru 
Základní způsoby komunikace Grafika - tvorba 
obrázků, uložení, nástroje

seznámí se principy fungování počítačové sítě internet Internet Základní pojmy internetu Internetový 
prohlížeč (typy) Vyhledávání v Internetu E-mail 
(elektronická pošta) Způsoby práce s e-mailem

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty

ovládá některý z internetových prohlížečů Internet Základní pojmy internetu Internetový 
prohlížeč (typy) Vyhledávání v Internetu E-mail 
(elektronická pošta) Způsoby práce s e-mailem

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

vyhledává potřebné informace na internetu Internet Základní pojmy internetu Internetový 
prohlížeč (typy) Vyhledávání v Internetu E-mail 
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(elektronická pošta) Způsoby práce s e-mailem
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

seznámí se s principy e-mailové komunikace, ochranou 
dat

Internet Základní pojmy internetu Internetový 
prohlížeč (typy) Vyhledávání v Internetu E-mail 
(elektronická pošta) Způsoby práce s e-mailem

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

ovládá přečíst a napsat emailovou zprávu Internet Základní pojmy internetu Internetový 
prohlížeč (typy) Vyhledávání v Internetu E-mail 
(elektronická pošta) Způsoby práce s e-mailem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Bezpečností a hygienické předpisy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Grafické editory

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Internet

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Příspěvky do školního časopisu
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

--> Výtvarná výchova -> 2. ročník -> 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

pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

--> Výtvarná výchova -> 2. ročník -> interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

<-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> 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

pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

<-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

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

Vyhledávání informací a komunikace Vývojové trendy 
ICT Hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, nástroje a metody jejich ověřování Internet

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

ovládá práci s textovými a grafickými editory i s 
tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací

Vyhledávání informací a komunikace Vývojové trendy 
ICT Hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, nástroje a metody jejich ověřování Internet

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro 
práci s textem a obrazem

Vyhledávání informací a komunikace Vývojové trendy 
ICT Hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, nástroje a metody jejich ověřování Internet

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

používá informace z různých informačních zdrojů a 
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

Vyhledávání informací a komunikace Vývojové trendy 
ICT Hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, nástroje a metody jejich ověřování Internet

ovládá program pro vytváření prezentací Zpracování a využití informací Počítačová grafika 
Textové editory Tabulkové editory Prezentace 
Multimédia Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

uplatňuje při vytváření prezentací základní estetická a 
typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

Zpracování a využití informací Počítačová grafika 
Textové editory Tabulkové editory Prezentace 
Multimédia Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

využívá informace z různých informačních zdrojů a 
zpracuje z nich přehlednou prezentaci

Zpracování a využití informací Počítačová grafika 
Textové editory Tabulkové editory Prezentace 
Multimédia Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

seznámí se s principy tabulkových editorů Zpracování a využití informací Počítačová grafika 
Textové editory Tabulkové editory Prezentace 
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Multimédia Ochrana práv k duševnímu vlastnictví
ovládá práci s tabulkovým editorem Zpracování a využití informací Počítačová grafika 

Textové editory Tabulkové editory Prezentace 
Multimédia Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví

seznámí se s pojmy z oblasti ochrany autorských práv Autorská práva Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, 
copyright, informační etika Počítačové viry Jak se viry 
šíří a jak jim předejít Jak se viry prakticky projevují 
Antivirové programy

zná zásady bezpečného provozu a ochrany počítače Autorská práva Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, 
copyright, informační etika Počítačové viry Jak se viry 
šíří a jak jim předejít Jak se viry prakticky projevují 
Antivirové programy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Vyhledávání na internetu - porovnávání, rozdíly
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Hodnota a relevance informací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

Prezentace
Příspěvky do školního časopisu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Autorská práva
Ochrana práv

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Viry
Antivirové programy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vyhledávání informací

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Příspěvky do školního časopisu

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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Vyhledávání informací
Autorská práva
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich 
závažnost a vzájemnou návaznost

--> Český jazyk -> 6. ročník -> vyjadřuje své postoje ke sdělovanému obsahu

ovládá program pro vytváření prezentací --> Český jazyk -> 6. ročník -> účelně uspořádá informace v textu
používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy 
mezi údaji

--> Český jazyk -> 6. ročník -> účelně uspořádá informace v textu

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

--> Dějepis -> 6. ročník -> uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

využívá informace z různých informačních 
zdrojů a zpracuje z nich přehlednou 
prezentaci

--> Přírodopis -> 6. ročník -> třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek

využívá informace z různých informačních 
zdrojů a zpracuje z nich přehlednou 
prezentaci

--> Zeměpis -> 6. ročník -> zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy

seznámí se s principy tabulkových editorů --> Matematika -> 6. ročník -> čte, zapisuje desetinná čísla
seznámí se s principy tabulkových editorů --> Matematika -> 6. ročník -> užívá kvantitativní vyjádření vztahu celek - část 

desetinným zlomkem a desetinným číslem
seznámí se s pojmy z oblasti ochrany 
autorských práv

--> Hudební výchova -> 8. ročník -> orientuje se v základních principech a 
možnostech zvukového záznamu hudby

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

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> vyjadřuje své postoje ke sdělovanému obsahu

ovládá program pro vytváření prezentací <-- Český jazyk -> 6. ročník -> účelně uspořádá informace v textu
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používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy 
mezi údaji

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> účelně uspořádá informace v textu

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

<-- Dějepis -> 6. ročník -> uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

využívá informace z různých informačních 
zdrojů a zpracuje z nich přehlednou 
prezentaci

<-- Přírodopis -> 6. ročník -> třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek

využívá informace z různých informačních 
zdrojů a zpracuje z nich přehlednou 
prezentaci

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy

seznámí se s principy tabulkových editorů <-- Matematika -> 6. ročník -> čte, zapisuje desetinná čísla
seznámí se s principy tabulkových editorů <-- Matematika -> 6. ročník -> užívá kvantitativní vyjádření vztahu celek - část 

desetinným zlomkem a desetinným číslem
seznámí se s pojmy z oblasti ochrany 
autorských práv

<-- Hudební výchova -> 8. ročník -> orientuje se v základních principech a 
možnostech zvukového záznamu hudby

používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy 
mezi údaji

<-- Tělesná výchova -> 8. ročník -> popíše způsob zpracování sportovních 
výkonů

   

5.6 Prvouka

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 3 0 0 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný    
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Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Hlavním cílem tohoto 

předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v 
předškolním vzdělávání. Prvouka uvádí žáky do prostředí školy a řádu školního života. Žáci se učí pozorovat 
a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený 
obraz světa. Žáci si osvojují schopnosti sledovat život kolem sebe, orientovat se v něm, vnímat lidi a vztahy 
mezi nimi. Učí se vyjadřovat vlastní názory a respektovat názory druhých. Na základě poznání sebe a svých 
potřeb se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti. Snaží se porozumět současnému způsobu života, 
jeho přednostem i problémům. Vnímat současnost ve vztahu k minulosti i budoucnosti. 
Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových 
situací. Osvojování učiva je založeno především na různých činnostech a hrách podporujících tvořivé 
poznávání a osvojování potřebných dovedností. Základem je pozorování, pojmenovávání a porovnávání 
skutečnosti, její zachycení a hodnocení ve vlastních výtvorech a názorech. K tomu významně přispívá i 
osobní příklad učitele. Propojení výuky s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků výrazně pomáhá 
ve zvládání nových životních situací i nové role školáka. Pomáhá jim při nalézání svého postavení 
mezi vrstevníky a při upevňování pracovních a režimových návyků.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Učivo prvouky je rozděleno do kapitol:
Místo, kde žijeme - důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních 
skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků

-         vytváření správných mezilidských vztahů
-         poznávání nejbližšího okolí
Lidé kolem nás - postupné osvojování a upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, 

seznámení se se základními právy a povinnostmi, ale i problémy provázející soužití lidí
-         porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům
-         porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti, uvědomění si svého 

místa mezi lidmi
-         poznávání nejbližšího okolí

Lidé a čas - orientace v dějích a čase od nejznámějších událostí v rodině až k nejdůležitějším okamžikům 
v historii naší země

-         chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti
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Název předmětu Prvouka
Rozmanitosti přírody - poznávají na Zemi, jako planetě sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život, 
proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody

-         všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů
-         vytváření správných mezilidských vztahů
-         poznávání nejbližšího okolí
Člověk a jeho zdraví - základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o 

bezpečném chování v různých životních situacích. Poznávání sebe na základě poznávání člověka 
jako živé bytosti.

Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny 

týdně.
Organizační vymezení:

Výuka probíhá buď ve třídě, na vycházkách, v přírodě, při exkurzích nebo při besedách. Některá témata se 
realizují formou třídních nebo školních projektů.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k - rozšiřování svých poznatků, k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by 
v budoucnu mohli uspět:

-         poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
-         upevňování preventivního chování
-         orientace ve světě informací
Dbáme na časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací

Učitel umožňuje rozšiřovat poznatky na základě pozorování, pokusů, vycházek, třídění obrazového 
materiálu a vyhledávání informací,  hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok při 
zkoumání konkrétních úkolů
Učitel motivuje žáky pro celoživotní učení

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
Upevňujeme  účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i 
zdraví druhých žáků
Vedeme žáky k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti
Učitel vede žáky k využívání vlastního úsudku a zkušeností při řešení nejrůznějších problémových situací
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Název předmětu Prvouka
Učitel učí žáky vyhledávat informace a využívat různých informačních zdrojů při řešení zadaného problému
Učitel pomáhá při praktickém ověřování správnosti řešení problému
Kompetence komunikativní:
Rozšiřujeme slovní zásobu žáků v osvojovaných tématech.
Vedeme žáky

-         k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní bezproblémové a 
bezkonfliktní komunikaci, k naslouchání k promluvám druhých

-          k pojmenovávaní pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a 
výtvorech

-         k přirozenému vyjadřování pozitivní citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
Podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemné naslouchání se; 
zdůvodňování vlastních závěrů.
Dohlížíme na dodržování etiky komunikace.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k práci ve skupině kde

-         efektivně spolupracují na řešení problémů
-         učí se respektovat názory druhých, jsou ohleduplní, v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o 

ni požádají
-         přispívají k diskusi v malé skupině nebo k debatě celé třídy

Učitel učí žáky věcně argumentovat.
Učitel vede děti k oceňování vlastních názorů a přínosů a dodává jim sebedůvěru
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k respektování názorů druhých, odmítání hrubého zacházení a uvědomění si svých práv a 
povinností ve škole i mimo ni.
Učíme žáky schopnosti i dle svých možností poskytnou účinnou pomoc v situacích ohrožujících zdraví 
člověka.
Učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům.
Učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění.
Učitel vede žáky k respektování pravidel.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné činnosti.
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Název předmětu Prvouka
Učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje.
Učitel zohledňuje soudobý stav poznání a technického rozvoje.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Prvouka 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

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

Místo, kde žijeme Domov, prostředí domova 
Orientace v místě bydliště Škola a její prostředí, 
činnosti ve škole, orientace v jejím okolí Bezpečnost v 
dopravním provozu, cesta do školy Regionální 
památky

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

Místo, kde žijeme Domov, prostředí domova 
Orientace v místě bydliště Škola a její prostředí, 
činnosti ve škole, orientace v jejím okolí Bezpečnost v 
dopravním provozu, cesta do školy Regionální 
památky
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Prvouka 1. ročník

orientuje se ve škole, ve třídě, určí své pracovní místo, 
udržuje pořádek

Místo, kde žijeme Domov, prostředí domova 
Orientace v místě bydliště Škola a její prostředí, 
činnosti ve škole, orientace v jejím okolí Bezpečnost v 
dopravním provozu, cesta do školy Regionální 
památky

uvede svoji adresu, zajímavosti a významné budovy v 
místní krajině

Místo, kde žijeme Domov, prostředí domova 
Orientace v místě bydliště Škola a její prostředí, 
činnosti ve škole, orientace v jejím okolí Bezpečnost v 
dopravním provozu, cesta do školy Regionální 
památky

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

Lidé kolem nás Rodina, postavení jedince v rodině, 
role členů rodiny Blízké příbuzenské vztahy 
Mezigenerační vztahy Chování lidí, vlastnosti lidí 
Pravidla slušného chování Povolání, dobrá, špatná 
práce Lidé a technika - význam některých nástrojů, 
přístrojů, bezpečné zacházení s přístroji v domácnosti

toleruje přirozené odlišnosti spolužáků Lidé kolem nás Rodina, postavení jedince v rodině, 
role členů rodiny Blízké příbuzenské vztahy 
Mezigenerační vztahy Chování lidí, vlastnosti lidí 
Pravidla slušného chování Povolání, dobrá, špatná 
práce Lidé a technika - význam některých nástrojů, 
přístrojů, bezpečné zacházení s přístroji v domácnosti

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti

Lidé a čas Orientace v čase, měsíce, dny, celé hodiny 
Určování času, kalendář Režim dne Roční doby 
Vánoce, Velikonoce

rozlišuje čas k práci, k odpočinku Lidé a čas Orientace v čase, měsíce, dny, celé hodiny 
Určování času, kalendář Režim dne Roční doby 
Vánoce, Velikonoce

uvede svůj režim dne s čadovými údaji Lidé a čas Orientace v čase, měsíce, dny, celé hodiny 
Určování času, kalendář Režim dne Roční doby 
Vánoce, Velikonoce

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích

Rozmanitosti přírody Den a noc Změny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích Živočichové Práce na 
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zahradě
pojmenuje vybraná domácí zvířata a jejich mláďata, 
vhodné zacházení s nimi

Rozmanitosti přírody Den a noc Změny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích Živočichové Práce na 
zahradě

roztřídí vybrané přírodniny podle nápadných znaků Rozmanitosti přírody Den a noc Změny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích Živočichové Práce na 
zahradě

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle;

Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, základní stavba a 
funkce Péče o zdraví, pitný a pohybový režim, zdravá 
strava, nemoc, úraz, osobní hygiena Osobní bezpečí, 
ochrana proti zneužívání

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví

Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, základní stavba a 
funkce Péče o zdraví, pitný a pohybový režim, zdravá 
strava, nemoc, úraz, osobní hygiena Osobní bezpečí, 
ochrana proti zneužívání

popíše základní stavbu lidského těla Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, základní stavba a 
funkce Péče o zdraví, pitný a pohybový režim, zdravá 
strava, nemoc, úraz, osobní hygiena Osobní bezpečí, 
ochrana proti zneužívání

uvede základní zásady osobní hygieny, správné výživy a 
zdravého způsobu života

Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, základní stavba a 
funkce Péče o zdraví, pitný a pohybový režim, zdravá 
strava, nemoc, úraz, osobní hygiena Osobní bezpečí, 
ochrana proti zneužívání

odliší pojmy: zdraví, nemoc, úraz, na příkladech uvede, 
jak lze předcházet nemocím, úrazům a zneužívání své 
osoby

Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, základní stavba a 
funkce Péče o zdraví, pitný a pohybový režim, zdravá 
strava, nemoc, úraz, osobní hygiena Osobní bezpečí, 
ochrana proti zneužívání

v modelových situacích předvede první pomoc Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, základní stavba a 
funkce Péče o zdraví, pitný a pohybový režim, zdravá 
strava, nemoc, úraz, osobní hygiena Osobní bezpečí, 
ochrana proti zneužívání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Skupinová práce - vztahy ve skupině
Škola v přírodě - vztahy ve skupině, vzájemná pomoc

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Chování lidí, mezilidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Pravidla slušného chování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Denní režim
Člověk a jeho zdraví, péče o zdraví

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Příroda v jednotlivých ročních obdobích

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Prostředí školy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Projekt "Uklidíme Česko"
Práce na zahradě
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

--> Matematika -> 1. ročník -> řeší slovní úlohy

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

--> Matematika -> 1. ročník -> orientuje se v prostoru

orientuje se ve škole, ve třídě, určí své 
pracovní místo, udržuje pořádek

--> Matematika -> 1. ročník -> orientuje se v prostoru

uvede svoji adresu, zajímavosti a významné 
budovy v místní krajině

--> Matematika -> 1. ročník -> orientuje se v prostoru

využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v 
minulosti, přítomnosti a budoucnosti

--> Český jazyk -> 1. ročník -> naslouchá pohádkám, povídkám, příběhům
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

--> Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci

rozlišuje čas k práci, k odpočinku --> Tělesná výchova -> 1. ročník -> spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

v modelových situacích předvede první 
pomoc

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> uplatňuje pravidla bezpečnosti při TV, 
dodržuje pokyny učitele

projevuje vhodným chováním a činnostmi 
vztah ke zdraví

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> uplatňuje pravidla bezpečnosti při TV, 
dodržuje pokyny učitele

pojmenuje vybraná domácí zvířata a jejich 
mláďata, vhodné zacházení s nimi

--> Matematika -> 1. ročník -> řeší slovní úlohy

roztřídí vybrané přírodniny podle nápadných 
znaků

--> Pracovní výchova -> 1. ročník -> pečuje o nenáročné rostliny

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle;

--> Pracovní výchova -> 1. ročník -> udržuje pořádek a čistotu při přípravě 
pokrmů a stolování

roztřídí vybrané přírodniny podle nápadných 
znaků

--> Pracovní výchova -> 1. ročník -> vytváří obrázky z přírodnin

pojmenuje vybraná domácí zvířata a jejich 
mláďata, vhodné zacházení s nimi

--> Nepovinná angličtina -> 1. ročník -> pojmenuje vybraná zvířata

pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích

--> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> na základě vlastní zkušenosti nalézá obsah 
vizuálně obrazných vyjádření

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

--> Český jazyk -> 1. ročník -> naslouchá pohádkám, povídkám, příběhům

pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích

--> Český jazyk -> 1. ročník -> dramatizuje

toleruje přirozené odlišnosti spolužáků --> Český jazyk -> 1. ročník -> dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá ostatním
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a 

<-- Matematika -> 1. ročník -> orientuje se v prostoru
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
orientuje se ve škole, ve třídě, určí své 
pracovní místo, udržuje pořádek

<-- Matematika -> 1. ročník -> orientuje se v prostoru

rozlišuje čas k práci, k odpočinku <-- Tělesná výchova -> 1. ročník -> spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

roztřídí vybrané přírodniny podle nápadných 
znaků

<-- Pracovní výchova -> 1. ročník -> vytváří obrázky z přírodnin

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> naslouchá pohádkám, povídkám, příběhům

pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> dramatizuje

toleruje přirozené odlišnosti spolužáků <-- Český jazyk -> 1. ročník -> dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá ostatním
  

Prvouka 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě

Místo, kde žijeme Orientace v domě, v bytě, v místě 
bydliště, v okolí školy Členění domu, bytu Cesta na 
určené místo, dopravní značení, dopravní prostředky 
Důležitá telefonní čísla

dodržuje správné dopravní návyky chodce Místo, kde žijeme Orientace v domě, v bytě, v místě 
bydliště, v okolí školy Členění domu, bytu Cesta na 
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určené místo, dopravní značení, dopravní prostředky 
Důležitá telefonní čísla

rozliší různé dopravní prostředky Místo, kde žijeme Orientace v domě, v bytě, v místě 
bydliště, v okolí školy Členění domu, bytu Cesta na 
určené místo, dopravní značení, dopravní prostředky 
Důležitá telefonní čísla

zapíše svou adresu Místo, kde žijeme Orientace v domě, v bytě, v místě 
bydliště, v okolí školy Členění domu, bytu Cesta na 
určené místo, dopravní značení, dopravní prostředky 
Důležitá telefonní čísla

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 
činností

Lidé kolem nás Život a funkce rodiny Práce fyzická, 
duševní, zaměstnání Různé druhy materiálů Soužití 
lidí, mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným 
Obchod a firmy Chování lidí, předcházení konfliktům

v modelových situacích předvede základní pravidla 
slušného chování ve společnosti a rodině

Lidé kolem nás Život a funkce rodiny Práce fyzická, 
duševní, zaměstnání Různé druhy materiálů Soužití 
lidí, mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným 
Obchod a firmy Chování lidí, předcházení konfliktům

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

Lidé kolem nás Život a funkce rodiny Práce fyzická, 
duševní, zaměstnání Různé druhy materiálů Soužití 
lidí, mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným 
Obchod a firmy Chování lidí, předcházení konfliktům

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi Lidé kolem nás Život a funkce rodiny Práce fyzická, 
duševní, zaměstnání Různé druhy materiálů Soužití 
lidí, mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným 
Obchod a firmy Chování lidí, předcházení konfliktům

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

uvede povolání rodičů Lidé kolem nás Život a funkce rodiny Práce fyzická, 
duševní, zaměstnání Různé druhy materiálů Soužití 
lidí, mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným 
Obchod a firmy Chování lidí, předcházení konfliktům

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

uvede a popíše různá povolání a pracovní činnosti Lidé kolem nás Život a funkce rodiny Práce fyzická, 
duševní, zaměstnání Různé druhy materiálů Soužití 
lidí, mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným 
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Obchod a firmy Chování lidí, předcházení konfliktům
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

orientuje se v čase, na příkladech porovná minulost a 
současnost

Lidé a čas Současnost a minulost v našem životě 
Proměny způsobu života, bydlení Předměty denní 
potřeby Průběh lidského života Státní svátky, 
významné dny Režim dne, režimové návyky Vhodné 
chování ke spolužákům a učitelům

stanoví denní režim vhodný pro dítě, vymezí v něm 
vhodné pracovní i odpočinkové aktivity

Lidé a čas Současnost a minulost v našem životě 
Proměny způsobu života, bydlení Předměty denní 
potřeby Průběh lidského života Státní svátky, 
významné dny Režim dne, režimové návyky Vhodné 
chování ke spolužákům a učitelům

uvede příklady zvyků a práce lidí, soužití lidí Lidé a čas Současnost a minulost v našem životě 
Proměny způsobu života, bydlení Předměty denní 
potřeby Průběh lidského života Státní svátky, 
významné dny Režim dne, režimové návyky Vhodné 
chování ke spolužákům a učitelům

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě

Rozmanitosti přírody Roční období a změny v přírodě 
Ochrana přírody, odpovědnost lidí

popíše ohleduplné chování k přírodě Rozmanitosti přírody Roční období a změny v přírodě 
Ochrana přírody, odpovědnost lidí

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, funkce, pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj jedince Péče o 
zdraví, drobné úrazy a poranění První pomoc Osobní 
bezpečí, chování v rizikovém prostředí Nevhodná 
manipulace s elektrickými přístroji

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 

vysvětlí péči o své zdraví Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, funkce, pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj jedince Péče o 
zdraví, drobné úrazy a poranění První pomoc Osobní 
bezpečí, chování v rizikovém prostředí Nevhodná 
manipulace s elektrickými přístroji
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jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

posoudí rozdíly předškolního, školního a dospělého 
věku

Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, funkce, pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj jedince Péče o 
zdraví, drobné úrazy a poranění První pomoc Osobní 
bezpečí, chování v rizikovém prostředí Nevhodná 
manipulace s elektrickými přístroji

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

popíše prevenci nemoci a úrazu Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, funkce, pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj jedince Péče o 
zdraví, drobné úrazy a poranění První pomoc Osobní 
bezpečí, chování v rizikovém prostředí Nevhodná 
manipulace s elektrickými přístroji

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

předvede ošetření drobného poranění Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, funkce, pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj jedince Péče o 
zdraví, drobné úrazy a poranění První pomoc Osobní 
bezpečí, chování v rizikovém prostředí Nevhodná 
manipulace s elektrickými přístroji

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

uvede příklady správného chování chodce a cyklisty Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, funkce, pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj jedince Péče o 
zdraví, drobné úrazy a poranění První pomoc Osobní 
bezpečí, chování v rizikovém prostředí Nevhodná 
manipulace s elektrickými přístroji

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

uvede, jak se chovat v situaci obecného ohrožení Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, funkce, pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj jedince Péče o 
zdraví, drobné úrazy a poranění První pomoc Osobní 
bezpečí, chování v rizikovém prostředí Nevhodná 
manipulace s elektrickými přístroji

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

Místo, kde žijeme - domov, obec, škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Lidé kolem nás, soužití lidí, chování lidí
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Rodina
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Režim dne
Průběh lidského života
Lidské tělo
Osobní bezpečí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Život v rodině

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Různá zaměstnání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Předcházení konfliktům

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana přírody, odpovědnost lidí
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností

--> Výtvarná výchova -> 2. ročník -> 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

roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

--> Výtvarná výchova -> 2. ročník -> výtvarně zpracovává přírodní materiál

popíše ohleduplné chování k přírodě --> Výtvarná výchova -> 2. ročník -> výtvarně zpracovává přírodní materiál
uplatňuje základní pravidla účastníků 
silničního provozu

--> Tělesná výchova -> 2. ročník -> uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

popíše prevenci nemoci a úrazu --> Tělesná výchova -> 2. ročník -> uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

popíše prevenci nemoci a úrazu --> Matematika -> 2. ročník -> sčítá a odčítá do 100
odvodí význam a potřebu různých povolání a --> Český jazyk -> 2. ročník -> vyjadřuje své pocity z přečteného textu
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pracovních činností
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

--> Český jazyk -> 2. ročník -> píše jednoduché texty

popíše role rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi

--> Český jazyk -> 2. ročník -> píše jednoduché texty

popíše role rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi

--> Český jazyk -> 2. ročník -> na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

v modelových situacích předvede základní 
pravidla slušného chování ve společnosti a 
rodině

--> Český jazyk -> 2. ročník -> užívá oslovení, prosbu, poděkování

orientuje se v čase, na příkladech porovná 
minulost a současnost

--> Český jazyk -> 2. ročník -> čte s porozuměním nahlas i potichu

popíše role rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi

--> Český jazyk -> 2. ročník -> vyjadřuje své pocity z přečteného textu

zapíše svou adresu --> Český jazyk -> 2. ročník -> píše jednoduché texty
uvede povolání rodičů --> Český jazyk -> 2. ročník -> píše jednoduché texty
uvede, jak se chovat v situaci obecného 
ohrožení

--> Český jazyk -> 2. ročník -> na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

vysvětlí péči o své zdraví --> Český jazyk -> 2. ročník -> na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

popíše ohleduplné chování k přírodě --> Český jazyk -> 2. ročník -> na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

uvede a popíše různá povolání a pracovní 
činnosti

--> Český jazyk -> 2. ročník -> spojuje obsah textu s ilustrací

orientuje se v čase, na příkladech porovná 
minulost a současnost

--> Český jazyk -> 2. ročník -> spojuje obsah textu s ilustrací

popíše role rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi

<-- Český jazyk -> 2. ročník -> vyjadřuje své pocity z přečteného textu

zapíše svou adresu <-- Český jazyk -> 2. ročník -> píše jednoduché texty
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uvede povolání rodičů <-- Český jazyk -> 2. ročník -> píše jednoduché texty
uvede příklady správného chování chodce a 
cyklisty

<-- Český jazyk -> 2. ročník -> na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

vysvětlí péči o své zdraví <-- Český jazyk -> 2. ročník -> na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

popíše ohleduplné chování k přírodě <-- Český jazyk -> 2. ročník -> na základě vlastních zážitků vytvoří krátký 
mluvený projev

v modelových situacích předvede základní 
pravidla slušného chování ve společnosti a 
rodině

<-- Český jazyk -> 2. ročník -> užívá oslovení, prosbu, poděkování

uvede a popíše různá povolání a pracovní 
činnosti

<-- Český jazyk -> 2. ročník -> spojuje obsah textu s ilustrací

orientuje se v čase, na příkladech porovná 
minulost a současnost

<-- Český jazyk -> 2. ročník -> spojuje obsah textu s ilustrací

  

Prvouka 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

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

Místo, kde žijeme Orientace v místě bydliště a okolní 
krajině, možná nebezpečí Cesta do školy, adresa školy 
Obec, místní krajina, její část, poloha v krajině 
(vycházka) Minulost, současnost obce Kulturní a 
historické památky Významné budovy Dopravní síť, 
pravidla pro chodce a cyklisty Dopravní značení, 
semafory Spolužáci, pravidla slušného chování 
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Poznáváme své město (Rakovník) Přírodní a umělé 
prvky v krajině Výrobní podniky, obchody, služby 
Vzdělávací a kulturní zařízení, sportovní centra 
Důležitá tel. čísla ČR, hlavní město, prezident, vláda, 
parlament Povrch ČR, práce s mapou, využití krajiny 
Voda v krajině, vodní toky Orientace v krajině, práce s 
kompasem Státní symboly EU, místa, která jsme 
navštívili Naši sousedé

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

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

Místo, kde žijeme Orientace v místě bydliště a okolní 
krajině, možná nebezpečí Cesta do školy, adresa školy 
Obec, místní krajina, její část, poloha v krajině 
(vycházka) Minulost, současnost obce Kulturní a 
historické památky Významné budovy Dopravní síť, 
pravidla pro chodce a cyklisty Dopravní značení, 
semafory Spolužáci, pravidla slušného chování 
Poznáváme své město (Rakovník) Přírodní a umělé 
prvky v krajině Výrobní podniky, obchody, služby 
Vzdělávací a kulturní zařízení, sportovní centra 
Důležitá tel. čísla ČR, hlavní město, prezident, vláda, 
parlament Povrch ČR, práce s mapou, využití krajiny 
Voda v krajině, vodní toky Orientace v krajině, práce s 
kompasem Státní symboly EU, místa, která jsme 
navštívili Naši sousedé

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

vyznačí na jednoduchém plánu místo svého bydliště, 
cestu na určené místo

Místo, kde žijeme Orientace v místě bydliště a okolní 
krajině, možná nebezpečí Cesta do školy, adresa školy 
Obec, místní krajina, její část, poloha v krajině 
(vycházka) Minulost, současnost obce Kulturní a 
historické památky Významné budovy Dopravní síť, 
pravidla pro chodce a cyklisty Dopravní značení, 
semafory Spolužáci, pravidla slušného chování 
Poznáváme své město (Rakovník) Přírodní a umělé 
prvky v krajině Výrobní podniky, obchody, služby 
Vzdělávací a kulturní zařízení, sportovní centra 
Důležitá tel. čísla ČR, hlavní město, prezident, vláda, 
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parlament Povrch ČR, práce s mapou, využití krajiny 
Voda v krajině, vodní toky Orientace v krajině, práce s 
kompasem Státní symboly EU, místa, která jsme 
navštívili Naši sousedé

uvede příklady možnosti využití různých dopravních 
prostředků v nejbližším regionu

Místo, kde žijeme Orientace v místě bydliště a okolní 
krajině, možná nebezpečí Cesta do školy, adresa školy 
Obec, místní krajina, její část, poloha v krajině 
(vycházka) Minulost, současnost obce Kulturní a 
historické památky Významné budovy Dopravní síť, 
pravidla pro chodce a cyklisty Dopravní značení, 
semafory Spolužáci, pravidla slušného chování 
Poznáváme své město (Rakovník) Přírodní a umělé 
prvky v krajině Výrobní podniky, obchody, služby 
Vzdělávací a kulturní zařízení, sportovní centra 
Důležitá tel. čísla ČR, hlavní město, prezident, vláda, 
parlament Povrch ČR, práce s mapou, využití krajiny 
Voda v krajině, vodní toky Orientace v krajině, práce s 
kompasem Státní symboly EU, místa, která jsme 
navštívili Naši sousedé

doporučí spolužákům vhodná místa pro volný čas, 
kulturu, služby, sport

Místo, kde žijeme Orientace v místě bydliště a okolní 
krajině, možná nebezpečí Cesta do školy, adresa školy 
Obec, místní krajina, její část, poloha v krajině 
(vycházka) Minulost, současnost obce Kulturní a 
historické památky Významné budovy Dopravní síť, 
pravidla pro chodce a cyklisty Dopravní značení, 
semafory Spolužáci, pravidla slušného chování 
Poznáváme své město (Rakovník) Přírodní a umělé 
prvky v krajině Výrobní podniky, obchody, služby 
Vzdělávací a kulturní zařízení, sportovní centra 
Důležitá tel. čísla ČR, hlavní město, prezident, vláda, 
parlament Povrch ČR, práce s mapou, využití krajiny 
Voda v krajině, vodní toky Orientace v krajině, práce s 
kompasem Státní symboly EU, místa, která jsme 
navštívili Naši sousedé
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ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a 
současnost

Lidé a čas Seznámení s některými rodáky Kulturní a 
historické památky Místní pověsti Vánoce, Advent, 
Mikuláš, Tři králové Vánoce v cizích zemích

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu, interpretuje 
některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

Lidé a čas Seznámení s některými rodáky Kulturní a 
historické památky Místní pověsti Vánoce, Advent, 
Mikuláš, Tři králové Vánoce v cizích zemích

uvede významné kulturní a historické památky a 
události Rakovnicka, interpretuje některé pověsti spjaté 
s místem, kde žije

Lidé a čas Seznámení s některými rodáky Kulturní a 
historické památky Místní pověsti Vánoce, Advent, 
Mikuláš, Tři králové Vánoce v cizích zemích

při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty (IKT)

Lidé a čas Seznámení s některými rodáky Kulturní a 
historické památky Místní pověsti Vánoce, Advent, 
Mikuláš, Tři králové Vánoce v cizích zemích

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, 
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a 
přístrojů

Rozmanitosti přírody Látky a jejich vlastnosti, změny 
skupenství látek, jejich vlastnosti Živá, neživá příroda 
Lidské výtvory Měření základních veličin pomocí 
jednoduchých přístrojů a nástrojů Životní podmínky - 
voda, vzduch, jejich vlastnosti Půda - její význam, 
složení Hospodářsky významné horniny a nerosty 
Rostliny, houby, živočichové, výskyt v regionu, význam 
v přírodě a pro člověka Ekosystémy (na zahradě, na 
poli, na louce, v parku, u rybníka) Ochrana životního 
prostředí, likvidace odpadů Ohrožené druhy rostlin a 
živočichů

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

uvede základní vlastnosti látek, provádí jednoduché 
pokusy, určuje společné a rozdílné vlastnosti

Rozmanitosti přírody Látky a jejich vlastnosti, změny 
skupenství látek, jejich vlastnosti Živá, neživá příroda 
Lidské výtvory Měření základních veličin pomocí 
jednoduchých přístrojů a nástrojů Životní podmínky - 
voda, vzduch, jejich vlastnosti Půda - její význam, 
složení Hospodářsky významné horniny a nerosty 
Rostliny, houby, živočichové, výskyt v regionu, význam 
v přírodě a pro člověka Ekosystémy (na zahradě, na 
poli, na louce, v parku, u rybníka) Ochrana životního 
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prostředí, likvidace odpadů Ohrožené druhy rostlin a 
živočichů

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

uvede příklady změn látek, popíše na příkladech význam 
vzduchu a vody pro člověka

Rozmanitosti přírody Látky a jejich vlastnosti, změny 
skupenství látek, jejich vlastnosti Živá, neživá příroda 
Lidské výtvory Měření základních veličin pomocí 
jednoduchých přístrojů a nástrojů Životní podmínky - 
voda, vzduch, jejich vlastnosti Půda - její význam, 
složení Hospodářsky významné horniny a nerosty 
Rostliny, houby, živočichové, výskyt v regionu, význam 
v přírodě a pro člověka Ekosystémy (na zahradě, na 
poli, na louce, v parku, u rybníka) Ochrana životního 
prostředí, likvidace odpadů Ohrožené druhy rostlin a 
živočichů

rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí, popíše části rostlin Rozmanitosti přírody Látky a jejich vlastnosti, změny 
skupenství látek, jejich vlastnosti Živá, neživá příroda 
Lidské výtvory Měření základních veličin pomocí 
jednoduchých přístrojů a nástrojů Životní podmínky - 
voda, vzduch, jejich vlastnosti Půda - její význam, 
složení Hospodářsky významné horniny a nerosty 
Rostliny, houby, živočichové, výskyt v regionu, význam 
v přírodě a pro člověka Ekosystémy (na zahradě, na 
poli, na louce, v parku, u rybníka) Ochrana životního 
prostředí, likvidace odpadů Ohrožené druhy rostlin a 
živočichů

vymezuje nejznámější hospodářské a léčivé rostliny, 
nejde tyto rostliny v okolí školy

Rozmanitosti přírody Látky a jejich vlastnosti, změny 
skupenství látek, jejich vlastnosti Živá, neživá příroda 
Lidské výtvory Měření základních veličin pomocí 
jednoduchých přístrojů a nástrojů Životní podmínky - 
voda, vzduch, jejich vlastnosti Půda - její význam, 
složení Hospodářsky významné horniny a nerosty 
Rostliny, houby, živočichové, výskyt v regionu, význam 
v přírodě a pro člověka Ekosystémy (na zahradě, na 
poli, na louce, v parku, u rybníka) Ochrana životního 
prostředí, likvidace odpadů Ohrožené druhy rostlin a 
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živočichů
zařadí domácí a hospodářská zvířata, zjistí živočichy a 
rostliny žijící ve svém okolí

Rozmanitosti přírody Látky a jejich vlastnosti, změny 
skupenství látek, jejich vlastnosti Živá, neživá příroda 
Lidské výtvory Měření základních veličin pomocí 
jednoduchých přístrojů a nástrojů Životní podmínky - 
voda, vzduch, jejich vlastnosti Půda - její význam, 
složení Hospodářsky významné horniny a nerosty 
Rostliny, houby, živočichové, výskyt v regionu, význam 
v přírodě a pro člověka Ekosystémy (na zahradě, na 
poli, na louce, v parku, u rybníka) Ochrana životního 
prostředí, likvidace odpadů Ohrožené druhy rostlin a 
živočichů

navrhne správný způsob likvidace odpadů v d 
omácnostech a význam třídění odpadů

Rozmanitosti přírody Látky a jejich vlastnosti, změny 
skupenství látek, jejich vlastnosti Živá, neživá příroda 
Lidské výtvory Měření základních veličin pomocí 
jednoduchých přístrojů a nástrojů Životní podmínky - 
voda, vzduch, jejich vlastnosti Půda - její význam, 
složení Hospodářsky významné horniny a nerosty 
Rostliny, houby, živočichové, výskyt v regionu, význam 
v přírodě a pro člověka Ekosystémy (na zahradě, na 
poli, na louce, v parku, u rybníka) Ochrana životního 
prostředí, likvidace odpadů Ohrožené druhy rostlin a 
živočichů

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, životní potřeby a 
projevy, základní stavba a funkce Růst a vývoj člověka 
Péče o zdraví Osobní bezpečí Úraz, nemoci 
Mimořádné události

zdůvodní význam správného držení těla, vysvětlí intimní 
a duševní hygienu, sestaví svůj denní režim

Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, životní potřeby a 
projevy, základní stavba a funkce Růst a vývoj člověka 
Péče o zdraví Osobní bezpečí Úraz, nemoci 
Mimořádné události

popíše správnou volbu oblečení a obuvi pro různé 
modelové situace, vysvětlí význam péče o zdraví, 
otužování

Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, životní potřeby a 
projevy, základní stavba a funkce Růst a vývoj člověka 
Péče o zdraví Osobní bezpečí Úraz, nemoci 
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Mimořádné události
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Místo, kde žijeme - okolní krajina, obec, město
Kulturní a historické památky

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Pravidla slušného chování
Projekt "Bezpečný chodec"

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ČR, hlavní město, vláda, parlament, prezident
Státní symboly
Škola, Domov, Náš svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Okolní krajina, voda v krajině, využití krajiny
Projekt: "Uklidíme Česko"
Projekt: "Sběr papíru"

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Místa, která jsme navštívili
EU
Naši sousedé

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Škola, Domov, Náš svět, Vánoce, Podmínky života, Život v přírodě, Zdraví, Prázdniny v přírodě

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Podmínky života, život v přírodě

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Vyhledávání informací

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Projekt "Uklidíme Česko

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Okolní krajina, voda v krajině, využití krajiny
Projekt: "Uklidíme Česko"
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Projekt: "Sběr papíru"
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
doporučí spolužákům vhodná místa pro volný 
čas, kulturu, služby, sport

--> Český jazyk -> 3. ročník -> užívá v mluveném projevu správné gramatické 
tvary sloves

doporučí spolužákům vhodná místa pro volný 
čas, kulturu, služby, sport

--> Český jazyk -> 3. ročník -> užívá vhodné jazykové prostředky

pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události 
regionu, interpretuje některé pověsti nebo 
báje spjaté s místem, v němž žije

--> Český jazyk -> 3. ročník -> reprodukuje text přiměřený věku

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává minulost a současnost

--> Český jazyk -> 3. ročník -> popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a 
činnosti

vymezuje nejznámější hospodářské a léčivé 
rostliny, nejde tyto rostliny v okolí školy

--> Český jazyk -> 3. ročník -> užívá četbu jako zdroj informací

uvede příklady možnosti využití různých 
dopravních prostředků v nejbližším regionu

--> Český jazyk -> 3. ročník -> užívá vhodné jazykové prostředky

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává minulost a současnost

--> Český jazyk -> 3. ročník -> užívá vhodné jazykové prostředky

doporučí spolužákům vhodná místa pro volný 
čas, kulturu, služby, sport

--> Český jazyk -> 3. ročník -> člení projev, sestaví nadpis

uvede příklady možnosti využití různých 
dopravních prostředků v nejbližším regionu

--> Český jazyk -> 3. ročník -> popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a 
činnosti

při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty (IKT)

--> Český jazyk -> 3. ročník -> popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a 
činnosti
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty (IKT)

--> Český jazyk -> 3. ročník -> požádá o informaci, podá stručnou informaci

uvede příklady možnosti využití různých 
dopravních prostředků v nejbližším regionu

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> užívá vhodné jazykové prostředky

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává minulost a současnost

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> užívá vhodné jazykové prostředky

doporučí spolužákům vhodná místa pro volný 
čas, kulturu, služby, sport

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> člení projev, sestaví nadpis

pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události 
regionu, interpretuje některé pověsti nebo 
báje spjaté s místem, v němž žije

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> reprodukuje text přiměřený věku

uvede příklady možnosti využití různých 
dopravních prostředků v nejbližším regionu

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a 
činnosti

při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty (IKT)

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a 
činnosti

při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty (IKT)

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> požádá o informaci, podá stručnou informaci

   

5.7 Přírodověda

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
 Povinný Povinný   
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Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané 

poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání takových vědomostí a 
dovedností, které žákům umožní dále aktivně poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět, ve kterém 
člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní 
ochrany životního prostředí.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Učivo Přírodovědy je rozvrženo do tematických okruhů:
Rozmanitosti přírody 

-         Země jako planeta sluneční soustavy
-         Rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, 

životní potřeby a podmínky
-         Rovnováha v přírodě
-         Vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné 

pohromy, ekologické katastrofy
Člověk a jeho zdraví
-         lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské 

reprodukce
-         partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
-         péče o zdraví, první pomoc
-         odpovědnost člověka za své zdraví
-         situace hromadného ohrožení
Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován 1 hodinu týdně ve 4. ročníku a 2 hodiny týdně v 5. 

ročníku.
Výuka Přírodovědy probíhá ve třídách i mimo budovu školy, přímo v terénu (tematické vycházky, 

exkurze). Potřebné vědomosti a dovednosti získávají žáci především pozorováním a řešením 
modelových situací.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

Kompetence k učení:
Učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu.
Vedeme žáky k získávání informací o přírodě, učíme je pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit 
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Název předmětu Přírodověda
výsledky svého pozorování
Kompetence k řešení problémů:
Učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci.
Učíme žáky  řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace 
vhodné k řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k používání správné terminologie.
Vedeme žáky k rozšiřování  slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných 
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech.
Učíme žáky  vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Kompetence sociální a personální:
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně
Vedeme žáky k práci  ve skupině, učíme je spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektovat 
názory a zkušenosti druhých
Učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků.
Kompetence občanské:
Učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě.
Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování.
Učíme žáky  poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učíme je tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové 
a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých
Umožňujeme každému žákovi zažít úspěch.

kompetence žáků

Kompetence pracovní:
Umožňujeme žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat.
Vedeme žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky.
Vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti.
Vedeme žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržování 
vymezených pravidel.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
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Název předmětu Přírodověda
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými test
  

Přírodověda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
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vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí

vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

porovnává na základě pozorování základní projevy 
života na konkrétních organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
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přírodními vlivy a ochrana před nimi
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

na konkrétních příkladech uvede vzájemné vztahy 
živých organismů a neživé přírody, uvede znaky života, 
životní potřeby, stavbu těla konkrétních rostlin a 
živočichů

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

využívá jednoduchách klíčů, atlasů a odborných 
publikací k zařazení konkrétních rostlin a živočichů do 
známých skupin

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
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přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

zhodnotí dopad některých konkrétních činností člověka 
na přírodu, rozliší, které z nich mohou prostředí a zdraví 
člověka podporovat, a které poškozovat

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v 
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
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rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

uvede zástupce různých přírodních společenstev ve 
vybraných lokalitách regionu

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

provede pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí 
a vysvětlí výsledky pokusu

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
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prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

zhodnotí příčiny a důsledky u konkrétních vybraných 
živelných pohrom a ekologických katastrof, uvede 
zásady bezpečného chování a jednání v těchto situacích

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

provede vybrané praktické činnosti v terénu (sbírka 
přírodnin, vypěstování rostliny, založení herbáře...), 
provede pozorování a jeho záznam

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
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Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)

poukáže na změny a problémy v nejbližším prostředí, 
navrhne možnosti zlepšení

Rozmanitosti přírody Neživá příroda Látky a jejich 
vlastnosti, třídění látek, změny látek a skupenství 
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým užitím 
základních jednotek Voda, vzduch, význam pro přírodu 
a člověka, oběh vody v přírodě, skupenství vody Živá 
příroda - třídění rostlin, hub, živočichů, podmínky 
života na Zemi, jejich rozmanitosti - slunce, voda, 
půda, vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny a jejich 
orgány, výživa rostlin Živočichové, stavba jejich těla 
Stopy zvířat Přírodní společenstva Význam lesů pro 
člověka Přizpůsobení rostlin a živočichů změnám 
prostředí během roku Význam zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství pro člověka Vzájemné vztahy 
rostlin, hub a živočichů Ochrana přírody, likvidace 
odpadů Živelné pohromy, přírodní katastrofy Rizika v 
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezonními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Rozmanitosti přírody, pozorování
Živá příroda
Životní podmínky rostlin a živočichů
Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí a jeho změnám

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Neživá příroda
Ochrana přírody

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana přírody
Rizika v přírodě
Mimořádné události

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Rizika v přírodě
Projekt: "Uklidíme Česko"
Projekt: "Sběr papíru"
Příspěvky do školního časopisu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Živelné pohromy, přírodní katastrofy
Rizika v přírodě

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Živelné pohromy, přírodní katastrofy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Živelné pohromy, přírodní katastrofy
Rizika v přírodě

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Živelné pohromy, přírodní katastrofy
Rizika v přírodě

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Živelné pohromy, přírodní katastrofy
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem 
přírody a činností člověka

--> Český jazyk -> 4. ročník -> užívá vhodných jazykových prostředků
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
na konkrétních příkladech uvede vzájemné 
vztahy živých organismů a neživé přírody, 
uvede znaky života, životní potřeby, stavbu 
těla konkrétních rostlin a živočichů

--> Český jazyk -> 4. ročník -> sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na 
odstavce

uvede zástupce různých přírodních 
společenstev ve vybraných lokalitách regionu

--> Český jazyk -> 4. ročník -> popisuje rostliny, zvířata, věci

poukáže na změny a problémy v nejbližším 
prostředí, navrhne možnosti zlepšení

--> Český jazyk -> 4. ročník -> sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na 
odstavce

uvede zástupce různých přírodních 
společenstev ve vybraných lokalitách regionu

<-- Český jazyk -> 4. ročník -> popisuje rostliny, zvířata, věci

poukáže na změny a problémy v nejbližším 
prostředí, navrhne možnosti zlepšení

<-- Český jazyk -> 4. ročník -> sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na 
odstavce

  

Přírodověda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, správního a vlastnického

Rozmanitosti přírody Slunce, sluneční soustava 
Vesmírná tělesa - hvězdy, přirozené družice, planety, 
komety, meteory, meteority Země ve vesmíru, její 
pohyby Gravitační síla Střídání dne a noci, ročních 
období Globus Rozmanitosti života na Zemi Nerosty, 
horniny, půda, jejich význam Člověk a energie 
Zvětrávání Vznik půdy, význam pro život na Zemi

poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne 

Rozmanitosti přírody Slunce, sluneční soustava 
Vesmírná tělesa - hvězdy, přirozené družice, planety, 
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možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) komety, meteory, meteority Země ve vesmíru, její 
pohyby Gravitační síla Střídání dne a noci, ročních 
období Globus Rozmanitosti života na Zemi Nerosty, 
horniny, půda, jejich význam Člověk a energie 
Zvětrávání Vznik půdy, význam pro život na Zemi

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako 
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období

Rozmanitosti přírody Slunce, sluneční soustava 
Vesmírná tělesa - hvězdy, přirozené družice, planety, 
komety, meteory, meteority Země ve vesmíru, její 
pohyby Gravitační síla Střídání dne a noci, ročních 
období Globus Rozmanitosti života na Zemi Nerosty, 
horniny, půda, jejich význam Člověk a energie 
Zvětrávání Vznik půdy, význam pro život na Zemi

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat

Rozmanitosti přírody Slunce, sluneční soustava 
Vesmírná tělesa - hvězdy, přirozené družice, planety, 
komety, meteory, meteority Země ve vesmíru, její 
pohyby Gravitační síla Střídání dne a noci, ročních 
období Globus Rozmanitosti života na Zemi Nerosty, 
horniny, půda, jejich význam Člověk a energie 
Zvětrávání Vznik půdy, význam pro život na Zemi

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Rozmanitosti přírody Slunce, sluneční soustava 
Vesmírná tělesa - hvězdy, přirozené družice, planety, 
komety, meteory, meteority Země ve vesmíru, její 
pohyby Gravitační síla Střídání dne a noci, ročních 
období Globus Rozmanitosti života na Zemi Nerosty, 
horniny, půda, jejich význam Člověk a energie 
Zvětrávání Vznik půdy, význam pro život na Zemi

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

porovná podmínky života v různých podnebných pásech 
porovná energetické suroviny, posoudí obnovitelné a 
neobnovitelné přírodní zdroje

Rozmanitosti přírody Slunce, sluneční soustava 
Vesmírná tělesa - hvězdy, přirozené družice, planety, 
komety, meteory, meteority Země ve vesmíru, její 
pohyby Gravitační síla Střídání dne a noci, ročních 
období Globus Rozmanitosti života na Zemi Nerosty, 
horniny, půda, jejich význam Člověk a energie 
Zvětrávání Vznik půdy, význam pro život na Zemi

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich Rozmanitosti přírody Slunce, sluneční soustava 
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jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v 
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

Vesmírná tělesa - hvězdy, přirozené družice, planety, 
komety, meteory, meteority Země ve vesmíru, její 
pohyby Gravitační síla Střídání dne a noci, ročních 
období Globus Rozmanitosti života na Zemi Nerosty, 
horniny, půda, jejich význam Člověk a energie 
Zvětrávání Vznik půdy, význam pro život na Zemi

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické principy

Člověk a jeho zdraví Stavba lidského těla Funkce 
některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou Zásady lidské reprodukce 
Vývoj jedince Základy sexuální výchovy Partnerství, 
manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy, 
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS) , 
prevence nemocí a úrazů Partnerství a rodičovství 
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná výživa, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim Denní režim 
Intimní a duševní hygiena Návykové látky, , hrací 
automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií Bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek Situace hromadného ohrožení 
První pomoc při drobných poraněních Dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 

využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře 

Člověk a jeho zdraví Stavba lidského těla Funkce 
některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní 
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soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života vlastního zdravého způsobu života rozdíly mezi mužem a ženou Zásady lidské reprodukce 
Vývoj jedince Základy sexuální výchovy Partnerství, 
manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy, 
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS) , 
prevence nemocí a úrazů Partnerství a rodičovství 
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná výživa, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim Denní režim 
Intimní a duševní hygiena Návykové látky, , hrací 
automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií Bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek Situace hromadného ohrožení 
První pomoc při drobných poraněních Dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po jeho narození

Člověk a jeho zdraví Stavba lidského těla Funkce 
některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou Zásady lidské reprodukce 
Vývoj jedince Základy sexuální výchovy Partnerství, 
manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy, 
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS) , 
prevence nemocí a úrazů Partnerství a rodičovství 
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná výživa, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
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vhodná skladba stravy, pitný režim Denní režim 
Intimní a duševní hygiena Návykové látky, , hrací 
automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií Bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek Situace hromadného ohrožení 
První pomoc při drobných poraněních Dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek

Člověk a jeho zdraví Stavba lidského těla Funkce 
některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou Zásady lidské reprodukce 
Vývoj jedince Základy sexuální výchovy Partnerství, 
manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy, 
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS) , 
prevence nemocí a úrazů Partnerství a rodičovství 
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná výživa, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim Denní režim 
Intimní a duševní hygiena Návykové látky, , hrací 
automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií Bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek Situace hromadného ohrožení 
První pomoc při drobných poraněních Dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
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duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc, rozliší 
život ohrožující zranění

Člověk a jeho zdraví Stavba lidského těla Funkce 
některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou Zásady lidské reprodukce 
Vývoj jedince Základy sexuální výchovy Partnerství, 
manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy, 
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS) , 
prevence nemocí a úrazů Partnerství a rodičovství 
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná výživa, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim Denní režim 
Intimní a duševní hygiena Návykové látky, , hrací 
automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií Bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek Situace hromadného ohrožení 
První pomoc při drobných poraněních Dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku

uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

Člověk a jeho zdraví Stavba lidského těla Funkce 
některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou Zásady lidské reprodukce 
Vývoj jedince Základy sexuální výchovy Partnerství, 
manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy, 
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
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infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS) , 
prevence nemocí a úrazů Partnerství a rodičovství 
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná výživa, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim Denní režim 
Intimní a duševní hygiena Návykové látky, , hrací 
automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií Bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek Situace hromadného ohrožení 
První pomoc při drobných poraněních Dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

Člověk a jeho zdraví Stavba lidského těla Funkce 
některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou Zásady lidské reprodukce 
Vývoj jedince Základy sexuální výchovy Partnerství, 
manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy, 
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS) , 
prevence nemocí a úrazů Partnerství a rodičovství 
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná výživa, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim Denní režim 
Intimní a duševní hygiena Návykové látky, , hrací 
automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií Bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek Situace hromadného ohrožení 
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První pomoc při drobných poraněních Dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události

Člověk a jeho zdraví Stavba lidského těla Funkce 
některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou Zásady lidské reprodukce 
Vývoj jedince Základy sexuální výchovy Partnerství, 
manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy, 
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS) , 
prevence nemocí a úrazů Partnerství a rodičovství 
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná výživa, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim Denní režim 
Intimní a duševní hygiena Návykové látky, , hrací 
automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií Bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek Situace hromadného ohrožení 
První pomoc při drobných poraněních Dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

posoudí negativní vliv návykových látek na kvalitu 
lidského života

Člověk a jeho zdraví Stavba lidského těla Funkce 
některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou Zásady lidské reprodukce 
Vývoj jedince Základy sexuální výchovy Partnerství, 
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manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy, 
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS) , 
prevence nemocí a úrazů Partnerství a rodičovství 
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná výživa, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim Denní režim 
Intimní a duševní hygiena Návykové látky, , hrací 
automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií Bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek Situace hromadného ohrožení 
První pomoc při drobných poraněních Dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

naplánuje svůj čas pro učení, práci i odpočinek Člověk a jeho zdraví Stavba lidského těla Funkce 
některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou Zásady lidské reprodukce 
Vývoj jedince Základy sexuální výchovy Partnerství, 
manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy, 
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS) , 
prevence nemocí a úrazů Partnerství a rodičovství 
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná výživa, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim Denní režim 
Intimní a duševní hygiena Návykové látky, , hrací 
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automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií Bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek Situace hromadného ohrožení 
První pomoc při drobných poraněních Dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Země ve vesmíru
Člověk a energie

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Lidské tělo, stavba lidského těla
Člověk a jeho zdraví

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Člověk a jeho zdraví
Zdravý životní styl

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Bezpečné chování v rizikovém prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Rozmanitosti života na Zemi

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Rozmanitosti života na Zemi

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Rozmanitosti života na Zemi

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Rozmanitosti života na Zemi - vyhledávání a zpracování informací

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

261

Přírodověda 5. ročník

Prezentace
Rozmanitosti života na Zemi - vyhledávání a zpracování informací

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Rozmanitosti života na Zemi - vyhledávání a zpracování informací

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Rozmanitosti života na Zemi - vyhledávání a zpracování informací

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Člověk a energie

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Základy sexuální výchovy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vylepšování vzájemných vztahů
Předcházení konfliktům, spolupráce v týmu
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

--> Český jazyk -> 5. ročník -> rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

porovná podmínky života v různých 
podnebných pásech porovná energetické 
suroviny, posoudí obnovitelné a 
neobnovitelné přírodní zdroje

--> Český jazyk -> 5. ročník -> užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 
projevu je obměňuje

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy 
a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit

--> Český jazyk -> 5. ročník -> píše stručně, účelně, čitelně do sešitů zápisy a 
pracovní poznámky

porovná podmínky života v různých 
podnebných pásech porovná energetické 
suroviny, posoudí obnovitelné a 

--> Český jazyk -> 5. ročník -> komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
neobnovitelné přírodní zdroje
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události

--> Český jazyk -> 5. ročník -> posuzuje úplnost jednoduchých sdělení

poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce (města)

--> Pracovní výchova -> 5. ročník -> vytváří výrobky z různých materiálů

ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou 
pomoc, rozliší život ohrožující zranění

--> Pracovní výchova -> 5. ročník -> dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku

--> Pracovní výchova -> 5. ročník -> dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce (města)

--> Výtvarná výchova -> 5. ročník -> zpracovává výtvarně přírodní materiály

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického

--> Matematika -> 5. ročník -> vyhledává, sbírá a třídí data

porovná podmínky života v různých 
podnebných pásech porovná energetické 
suroviny, posoudí obnovitelné a 
neobnovitelné přírodní zdroje

--> Matematika -> 5. ročník -> čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy 
a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže 

--> Matematika -> 5. ročník -> vyhledává, sbírá a třídí data
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
schopnost se účinně chránit
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

--> Matematika -> 5. ročník -> řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech 
a algoritmech školské matematiky

naplánuje svůj čas pro učení, práci i 
odpočinek

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

naplánuje svůj čas pro učení, práci i 
odpočinek

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného,rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a 
podobné otázky pokládá

naplánuje svůj čas pro učení, práci i 
odpočinek

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> pohovoří o svých plánech

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události

--> Tělesná výchova -> 5. ročník -> snaží se předcházet různým nebezpečím při 
hrách

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

--> Pracovní výchova -> 5. ročník -> provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu

--> Pracovní výchova -> 5. ročník -> provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou

--> Pracovní výchova -> 5. ročník -> dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

porovná podmínky života v různých 
podnebných pásech porovná energetické 
suroviny, posoudí obnovitelné a 
neobnovitelné přírodní zdroje

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 
narození

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> pohovoří o svých plánech

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> posuzuje úplnost jednoduchých sdělení

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického

<-- Matematika -> 5. ročník -> vyhledává, sbírá a třídí data

porovná podmínky života v různých 
podnebných pásech porovná energetické 
suroviny, posoudí obnovitelné a 
neobnovitelné přírodní zdroje

<-- Matematika -> 5. ročník -> čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy 
a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit

<-- Matematika -> 5. ročník -> vyhledává, sbírá a třídí data

naplánuje svůj čas pro učení, práci i 
odpočinek

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

naplánuje svůj čas pro učení, práci i 
odpočinek

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného,rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a 
podobné otázky pokládá

naplánuje svůj čas pro učení, práci i <-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> pohovoří o svých plánech
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
odpočinek
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události

<-- Tělesná výchova -> 5. ročník -> snaží se předcházet různým nebezpečím při 
hrách

založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu

<-- Pracovní výchova -> 5. ročník -> provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou

<-- Pracovní výchova -> 5. ročník -> dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

porovná podmínky života v různých 
podnebných pásech porovná energetické 
suroviny, posoudí obnovitelné a 
neobnovitelné přírodní zdroje

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 
narození

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> pohovoří o svých plánech

   

5.8 Vlastivěda

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

  

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
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Název předmětu Vlastivěda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací 

předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, 
společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje 
žáky s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních, národních a evropských dějin. Integruje 
poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s dalšími informacemi z tisku, 
rozhlasu, televize, uvádí je do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje. Vzdělávací obsah předmětu směřuje 
k tomu, aby si žáci přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah k rodině, škole, obci, regionu a zemi, 
ve které žijí a současně aby nabyli povědomí sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy a s jinými 
demokratickými zeměmi světa. Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho 
osobní a národní identity a vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější orientaci a uplatnění.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Učivo vlastivědy je rozděleno do tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas.
Vyučovací předmět vlastivěda se vyučuje ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. i v 5. ročníku (celkem 4 
hodiny).
Výuka probíhá převážně ve kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy (tematické 
vycházky, exkurze, návštěvy památek, muzea, veřejné knihovny atd.).
Velký význam má cílené vedení žáků k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z 
různých dostupných zdrojů.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní učení. 
Učíme žáky pozorovat věci kolem sebe, vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z různých 
zdrojů.
Učíme vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo a začlenit obec 
(město) do příslušného kraje.
Vedeme  žáky k užívání správné terminologie a symboliky.
Kompetence k řešení problémů:
Učíme  rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině
Umožňujeme, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi…
Umožňujeme každému žákovi zažít úspěch. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Učíme žáky vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny.
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Název předmětu Vlastivěda
Objasňujeme využívání časových údajů při řešení různých situací, rozlišování dějů v minulosti, přítomnosti a 
budoucností.
Vedeme žáky k ověřování výsledků.
Podněcujeme žáky k argumentaci.
Kompetence sociální a personální:
Učíme rozlišování vztahů mezi lidmi, národy.
Vedeme k odvození významu a potřeb různých povolání a pracovních činností.
Vytváříme  příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem 
záznamů.
Vytváříme heterogenní pracovní skupiny.
Kompetence občanské:
Vedeme k pojmenování některých rodáků, kulturních či historických památek, významných událostí 
v oblastech ČR (případně ve státech Evropy).
Učíme projevovat toleranci k přirozeným odlišnostem lidské společnosti.
Umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků.
Vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků.
Kompetence pracovní:
Učíme uplatňování elementárních poznatků o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech 
porovnávání minulost a současnost
Zajímáme se  o náměty, názory a zkušenosti žáků.
Vedeme žáky k plánování úkolů a postupů.
Zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými test
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Vlastivěda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

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

Místo, kde žijeme Místní oblast, region - zdroje, 
výroba, služby Poloha a povrch ČR Grafické znázornění 
povrchu - mapy, plány Orientační body a linie Světové 
strany Zvláštnosti krajů a oblastí ČR Státní zřízení a 
politický systém ČR Státní správa a samospráva Státní 
symboly, armáda ČR

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě

Místo, kde žijeme Místní oblast, region - zdroje, 
výroba, služby Poloha a povrch ČR Grafické znázornění 
povrchu - mapy, plány Orientační body a linie Světové 
strany Zvláštnosti krajů a oblastí ČR Státní zřízení a 
politický systém ČR Státní správa a samospráva Státní 
symboly, armáda ČR

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí

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

Místo, kde žijeme Místní oblast, region - zdroje, 
výroba, služby Poloha a povrch ČR Grafické znázornění 
povrchu - mapy, plány Orientační body a linie Světové 
strany Zvláštnosti krajů a oblastí ČR Státní zřízení a 
politický systém ČR Státní správa a samospráva Státní 
symboly, armáda ČR

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích

Místo, kde žijeme Místní oblast, region - zdroje, 
výroba, služby Poloha a povrch ČR Grafické znázornění 
povrchu - mapy, plány Orientační body a linie Světové 
strany Zvláštnosti krajů a oblastí ČR Státní zřízení a 
politický systém ČR Státní správa a samospráva Státní 
symboly, armáda ČR

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti uvede významné podniky a hospodářské aktivity Místo, kde žijeme Místní oblast, region - zdroje, 
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Vlastivěda 4. ročník

přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického

regionu výroba, služby Poloha a povrch ČR Grafické znázornění 
povrchu - mapy, plány Orientační body a linie Světové 
strany Zvláštnosti krajů a oblastí ČR Státní zřízení a 
politický systém ČR Státní správa a samospráva Státní 
symboly, armáda ČR

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

popíše polohu ČR v Evropě, předvede dovednost práce s 
mapou

Místo, kde žijeme Místní oblast, region - zdroje, 
výroba, služby Poloha a povrch ČR Grafické znázornění 
povrchu - mapy, plány Orientační body a linie Světové 
strany Zvláštnosti krajů a oblastí ČR Státní zřízení a 
politický systém ČR Státní správa a samospráva Státní 
symboly, armáda ČR

uvede základní informace o podnebí ČR, vyhledá na 
mapě hlavní vodní toky, pohoří a nížiny ČR

Místo, kde žijeme Místní oblast, region - zdroje, 
výroba, služby Poloha a povrch ČR Grafické znázornění 
povrchu - mapy, plány Orientační body a linie Světové 
strany Zvláštnosti krajů a oblastí ČR Státní zřízení a 
politický systém ČR Státní správa a samospráva Státní 
symboly, armáda ČR

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

uvede hlavní orgány státní moci, symboly našeho státu 
a jejich význam

Místo, kde žijeme Místní oblast, region - zdroje, 
výroba, služby Poloha a povrch ČR Grafické znázornění 
povrchu - mapy, plány Orientační body a linie Světové 
strany Zvláštnosti krajů a oblastí ČR Státní zřízení a 
politický systém ČR Státní správa a samospráva Státní 
symboly, armáda ČR

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

Lidé kolem nás Žákovská samospráva jako modelová 
situace Základní lidská práva a práva dítěte Práva a 
povinnosti žáků školy Právní ochrana občanů a 
majetku Podoby a projevy kultury, kulturní instituce

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení

rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při 
konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí 
svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení 
se spolužáky

Lidé kolem nás Žákovská samospráva jako modelová 
situace Základní lidská práva a práva dítěte Práva a 
povinnosti žáků školy Právní ochrana občanů a 
majetku Podoby a projevy kultury, kulturní instituce

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob

Lidé kolem nás Žákovská samospráva jako modelová 
situace Základní lidská práva a práva dítěte Práva a 
povinnosti žáků školy Právní ochrana občanů a 
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majetku Podoby a projevy kultury, kulturní instituce
uvede základní lidská práva a práva dítěte Lidé kolem nás Žákovská samospráva jako modelová 

situace Základní lidská práva a práva dítěte Práva a 
povinnosti žáků školy Právní ochrana občanů a 
majetku Podoby a projevy kultury, kulturní instituce

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického

uvede různé podoby a projevy kultury ve svém okolí, 
pojmenuje vybrané kulturní instituce

Lidé kolem nás Žákovská samospráva jako modelová 
situace Základní lidská práva a práva dítěte Práva a 
povinnosti žáků školy Právní ochrana občanů a 
majetku Podoby a projevy kultury, kulturní instituce

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích

Lidé kolem nás Žákovská samospráva jako modelová 
situace Základní lidská práva a práva dítěte Práva a 
povinnosti žáků školy Právní ochrana občanů a 
majetku Podoby a projevy kultury, kulturní instituce

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

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

Lidé a čas Orientace v čase a časový řád, určování času 
Dějiny jako časový sled událostí Kalendáře, letopočet, 
generace Proměny způsobu života v našem regionu 
Lidé a obory zkoumající minulost Státní svátky a 
významné dny Báje, mýty, pověsti - minulost kraje, 
předků, domov, vlast Staré pověsti české Nejstarší 
osídlení naší vlasti Vláda Přemyslovců Pověsti o 
založení Rakovníka, Křivoklátu Václav II. a založení 
Rakovníka Český stát za vlády Lucemburků Život ve 
středověku Karel IV., Jan Hus - vliv na místní region Jan 
Žižka Období po husitských válkách První Habsburkové 
na českém trůnu

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní 
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i 
movitých kulturních památek

Lidé a čas Orientace v čase a časový řád, určování času 
Dějiny jako časový sled událostí Kalendáře, letopočet, 
generace Proměny způsobu života v našem regionu 
Lidé a obory zkoumající minulost Státní svátky a 
významné dny Báje, mýty, pověsti - minulost kraje, 
předků, domov, vlast Staré pověsti české Nejstarší 
osídlení naší vlasti Vláda Přemyslovců Pověsti o 
založení Rakovníka, Křivoklátu Václav II. a založení 
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Rakovníka Český stát za vlády Lucemburků Život ve 
středověku Karel IV., Jan Hus - vliv na místní region Jan 
Žižka Období po husitských válkách První Habsburkové 
na českém trůnu

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik

rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik

Lidé a čas Orientace v čase a časový řád, určování času 
Dějiny jako časový sled událostí Kalendáře, letopočet, 
generace Proměny způsobu života v našem regionu 
Lidé a obory zkoumající minulost Státní svátky a 
významné dny Báje, mýty, pověsti - minulost kraje, 
předků, domov, vlast Staré pověsti české Nejstarší 
osídlení naší vlasti Vláda Přemyslovců Pověsti o 
založení Rakovníka, Křivoklátu Václav II. a založení 
Rakovníka Český stát za vlády Lucemburků Život ve 
středověku Karel IV., Jan Hus - vliv na místní region Jan 
Žižka Období po husitských válkách První Habsburkové 
na českém trůnu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Místo, kde žijeme
Místní oblast, region
Zvláštnosti krajů ČR
Státní správa, samospráva

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Dějiny našich zemí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Základní lidská práva
Podoby a projevy kultury

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Učivo švp

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Učivo švp

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Učivo švp
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

Nejstarší dějiny
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě)

--> Český jazyk -> 4. ročník -> sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové 
posloupnosti

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

--> Anglický jazyk -> 4. ročník -> popíše věci, dům, byt, odpovídá, kde věci jsou

vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě)

--> Anglický jazyk -> 4. ročník -> vyjmenuje své koníčky, rozliší, co umí / neumí, 
pokládá otázky, na otázky odpovídá

vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě)

<-- Český jazyk -> 4. ročník -> sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové 
posloupnosti

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

<-- Anglický jazyk -> 4. ročník -> popíše věci, dům, byt, odpovídá, kde věci jsou

vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě)

<-- Anglický jazyk -> 4. ročník -> vyjmenuje své koníčky, rozliší, co umí / neumí, 
pokládá otázky, na otázky odpovídá

  

Vlastivěda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

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

Místo, kde žijeme Vlastní zkušenosti žáků z cestování 
do cizích zemí Evropa a svět - kontinenty Poloha a 
povrch Evropy Sousedé ČR a evropské státy Rostliny a 
živočichové Evropy EU - evropský občan, cestování 
Kulturní památky evropských zemí

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

zprostředkuje ostatním spolužákům zkušenosti, zážitky z 
vlastních cest, porovná způsob života a přírodu naší 
vlasti s jinými zeměmi

Místo, kde žijeme Vlastní zkušenosti žáků z cestování 
do cizích zemí Evropa a svět - kontinenty Poloha a 
povrch Evropy Sousedé ČR a evropské státy Rostliny a 
živočichové Evropy EU - evropský občan, cestování 
Kulturní památky evropských zemí

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

vyhledá na mapě evropské státy a významná evropská 
města porovná světadíly a oceány, popíše podle mapy 
jejich polohu na Zemi

Místo, kde žijeme Vlastní zkušenosti žáků z cestování 
do cizích zemí Evropa a svět - kontinenty Poloha a 
povrch Evropy Sousedé ČR a evropské státy Rostliny a 
živočichové Evropy EU - evropský občan, cestování 
Kulturní památky evropských zemí

vysvětlí pojem Evropská unie, uvede některé výhody 
členství ČR v EU

Místo, kde žijeme Vlastní zkušenosti žáků z cestování 
do cizích zemí Evropa a svět - kontinenty Poloha a 
povrch Evropy Sousedé ČR a evropské státy Rostliny a 
živočichové Evropy EU - evropský občan, cestování 
Kulturní památky evropských zemí

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

orientuje se v základních formách vlastnictví; používá 
peníze v běžných situacích

Lidé kolem nás Základní globální problémy - sociální, 
konzumní společnost, přírodní prostředí Vlastnictví - 
soukromé, veřejné, osobní, společné Hmotný a 
nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a výdaje 
domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení, banka jako správce peněz,úspory, 
půjčky, peníze
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při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty

Lidé kolem nás Základní globální problémy - sociální, 
konzumní společnost, přírodní prostředí Vlastnictví - 
soukromé, veřejné, osobní, společné Hmotný a 
nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a výdaje 
domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení, banka jako správce peněz,úspory, 
půjčky, peníze

vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích

Lidé kolem nás Základní globální problémy - sociální, 
konzumní společnost, přírodní prostředí Vlastnictví - 
soukromé, veřejné, osobní, společné Hmotný a 
nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a výdaje 
domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení, banka jako správce peněz,úspory, 
půjčky, peníze

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik

Lidé a čas Významné události nových českých dějin 
Doba pobělohorská Život v barokní době J. A. 
Komenský Život v 18. století Národní obrození První 
světová válka Vznik československého státu ČSR Druhá 
světová válka Komunistická vláda, ČSSR "Sametová 
revoluce"

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů

objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a 
významných dnů

Lidé a čas Významné události nových českých dějin 
Doba pobělohorská Život v barokní době J. A. 
Komenský Život v 18. století Národní obrození První 
světová válka Vznik československého státu ČSR Druhá 
světová válka Komunistická vláda, ČSSR "Sametová 
revoluce"

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Vlastní zkušenosti z cestování
Evropa a svět - kontinenty
EU - evropský občan, cestování

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Rostliny a živočichové Evropy
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Základní globální problémy
EU - evropský občan, cestování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Majetek, vlastnictví

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Globální problémy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Globální problémy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Učivo švp

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Učivo švp

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Učivo švp

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Učivo švp

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Učivo švp

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Učivo švp

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Učivo švp

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Evropa a svět
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zprostředkuje ostatním spolužákům 
zkušenosti, zážitky z vlastních cest, porovná 

--> Český jazyk -> 5. ročník -> rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
způsob života a přírodu naší vlasti s jinými 
zeměmi
vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, 
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi

--> Český jazyk -> 5. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích, zejména v reklamě

vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, 
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi

--> Matematika -> 5. ročník -> porovnává čísla, provádí písemné početní 
operace

vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, 
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi

--> Matematika -> 5. ročník -> řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel

vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

--> Český jazyk -> 5. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích, zejména v reklamě

vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

--> Český jazyk -> 5. ročník -> využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie

vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

--> Český jazyk -> 5. ročník -> komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení

vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

--> Český jazyk -> 5. ročník -> zhodnotí kulturní život regionu

zprostředkuje ostatním spolužákům 
zkušenosti, zážitky z vlastních cest, porovná 
způsob života a přírodu naší vlasti s jinými 
zeměmi

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> rozumí obsahu a smyslu jednoduchých 
autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a 
využívá je při své práci

vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, 
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, 

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> pohovoří o svých plánech
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

--> Hudební výchova -> 5. ročník -> seznámí se s původem státní hymny

zprostředkuje ostatním spolužákům 
zkušenosti, zážitky z vlastních cest, porovná 
způsob života a přírodu naší vlasti s jinými 
zeměmi

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, 
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích, zejména v reklamě

vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, 
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi

<-- Matematika -> 5. ročník -> porovnává čísla, provádí písemné početní 
operace

vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, 
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi

<-- Matematika -> 5. ročník -> řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel

vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích, zejména v reklamě

vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení

vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> zhodnotí kulturní život regionu

zprostředkuje ostatním spolužákům 
zkušenosti, zážitky z vlastních cest, porovná 
způsob života a přírodu naší vlasti s jinými 
zeměmi

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> rozumí obsahu a smyslu jednoduchých 
autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a 
využívá je při své práci

vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, 
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku

vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města porovná světadíly a oceány, 
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> pohovoří o svých plánech

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

<-- Hudební výchova -> 5. ročník -> seznámí se s původem státní hymny

   

5.9 Dějepis

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk společnost. Přináší žákům základní 

poznatky o životě člověka v minulosti. Zlepšuje historické povědomí jedince a udržuje historickou paměť. 
Významné je především poznávání dějů, skutků a jevů, jež zásadním významem ovlivnily vývoj společnosti. 
Také seznamuje s významnými osobnostmi a hybateli dějin. Stěžejním obdobím je 19. a 20. století, kde jsou 
kořeny současných společenských jevů. A stěžejním jsou též principy základních hodnot evropské civilizace.
Vzdělávací obsah předmětu rozvijí časové a prostorové představy, vcítění, které umožňují žákům lépe 
proniknout k pochopení historických faktů a jevů. A též vede i k poznání, že historie není jen uzavřenou 
minulostí, ale že se díky ní můžeme dovídat leccos o svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. 
Obecné pojmy jsou vyjasňovány a upřesňovány prostřednictvím dějin místních. Hlavním cílem předmětu je 
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Název předmětu Dějepis
vybavit žáky historickým a časovým povědomím (základy) pro jeho pozdější orientaci a uplatnění, ale také 
budovat osobní a národní identitu se zřetelem na lidství, kulturu a pokoru.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje ve 2 hodinové týdenní dotaci od 6. - 9. ročníku (celkem 8 hodin na II. 
stupni).
Výuka probíhá převážně ve třídách k tomu určených, důležitá část i mimo budovu školy (na exkurzích, 
návštěvách památek, muzeí, apod.). Velký význam má cílené vedení žáků
k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z různých dostupných zdrojů.

Integrace předmětů • Dějepis
Kompetence k učení:
Podporujeme rozvíjení aktivního zájmu žáků o poznávání historie své vlasti, Evropy, světa.
Vedeme žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých zdrojů a k používání správné terminologie.
Zadáváme úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů.
Vedeme žáky k zamyšlení nad historickým vývojem.
Kompetence k řešení problémů:
Učíme žáky - chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti historických faktů
                 - poznatky zobecňovat a hledat podobné případy v historii
                 - základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z analýzy historických faktů.
Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
Podporujeme samostatnost a logické myšlení.
Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.
Učíme žáky vnášet do hodin vlastní otázky související s tématem a řešený problém propojovat s reálnou 
situací.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování.
Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup, výsledky a závěry svých 
zjištění.
Klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu.
Ve výuce podporujeme používání výpočetní techniky.
Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
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Název předmětu Dějepis
Učíme žáky vhodně používat historické termíny.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
Učíme žáky pracovat v týmech.
Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu.
Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k poznání možností praktického využití znalostí z historie pro život v současném světě a 
k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti.
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.
Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel chování ve škole a na mimoškolních akcích.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Učíme žáky optimálně plánovat a provádět jejich pracovní činnosti a získaná data zpracovávat a 
vyhodnocovat a v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, 
postupy, pomůcky a techniku.
Podporujeme využívání výpočetní techniky a internetu.
Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich pracovních povinností a závazků.
Různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým vztahem 
k dějepisu.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
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• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Dějepis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků

uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků

Úvod do dějepisu Historie Mýty, legendy, pověsti 
Historické prameny a pracoviště Jak měříme čas

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje 
instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Úvod do dějepisu Historie Mýty, legendy, pověsti 
Historické prameny a pracoviště Jak měříme čas

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí 
hlavní historické epochy v chronologickém sledu

Úvod do dějepisu Historie Mýty, legendy, pověsti 
Historické prameny a pracoviště Jak měříme čas

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 
materiální a duchovní kulturu

Starověk - nejstarší státy Starší doba kamenná 
(vývojové typy člověka) Mladší a pozdní doba 
kamenná Doba bronzová a železná Naše země v 
pravěku Nejstarší státy (Mezopotámie, Egypt, Čína, 
Indie) Kultura starověkých civilizací

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování 
kovů pro lidskou společnost

Starověk - nejstarší státy Starší doba kamenná 
(vývojové typy člověka) Mladší a pozdní doba 
kamenná Doba bronzová a železná Naše země v 
pravěku Nejstarší státy (Mezopotámie, Egypt, Čína, 
Indie) Kultura starověkých civilizací

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území

uvede příklady archeologických kultur na našem území Starověk - nejstarší státy Starší doba kamenná 
(vývojové typy člověka) Mladší a pozdní doba 
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kamenná Doba bronzová a železná Naše země v 
pravěku Nejstarší státy (Mezopotámie, Egypt, Čína, 
Indie) Kultura starověkých civilizací

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací

Starověk - nejstarší státy Starší doba kamenná 
(vývojové typy člověka) Mladší a pozdní doba 
kamenná Doba bronzová a železná Naše země v 
pravěku Nejstarší státy (Mezopotámie, Egypt, Čína, 
Indie) Kultura starověkých civilizací

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví

uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly 
součástí světového kulturního dědictví

Starověké Řecko Kréta, Mykény, Athény, Sparta, 
Makedonie
Starověké Řecko Kréta, Mykény, Athény, Sparta, 
Makedonie

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické 
kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou 
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem Starověký Řím Království, republika, císařství 

Křesťanství Antická kultura, náboženství Stěhování 
národů
Starověké Řecko Kréta, Mykény, Athény, Sparta, 
Makedonie

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

porovná formy vlády a postavení společenských skupin 
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie Starověký Řím Království, republika, císařství 

Křesťanství Antická kultura, náboženství Stěhování 
národů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Mýty, báje, legendy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Nejstarší dějiny
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

Učivo švp
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

Učivo švp
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Učivo švp
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Království, republika, císařství
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

--> Český jazyk -> 6. ročník -> účelně uspořádá informace v textu

charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

--> Český jazyk -> 6. ročník -> vhodně užívá verbální i nonverbální prostředky v 
mluveném projevu

uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

--> Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> ověřuje věrohodnost 
informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost

uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> účelně uspořádá informace v textu

charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> vhodně užívá verbální i nonverbální prostředky v 
mluveném projevu

uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

<-- Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> ověřuje věrohodnost 
informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost

  

Dějepis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

popíše podstatnou změnu evropské situace, která 
nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace 
a vzniku států

Raný středověk Evropa po rozpadu Západořímské říše 
Franská, Arabská, Byzantská říše Vznik a vývoj raně 
středověkých států Šíření křesťanství Křížové výpravy 
První státní útvary na našem území Struktura 
středověké společnosti Románská a gotická kultura 
Renesance a humanismus Náboženská reformace

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské kulturní oblasti

Raný středověk Evropa po rozpadu Západořímské říše 
Franská, Arabská, Byzantská říše Vznik a vývoj raně 
středověkých států Šíření křesťanství Křížové výpravy 
První státní útvary na našem území Struktura 
středověké společnosti Románská a gotická kultura 
Renesance a humanismus Náboženská reformace

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 
českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech

Raný středověk Evropa po rozpadu Západořímské říše 
Franská, Arabská, Byzantská říše Vznik a vývoj raně 
středověkých států Šíření křesťanství Křížové výpravy 
První státní útvary na našem území Struktura 
středověké společnosti Románská a gotická kultura 
Renesance a humanismus Náboženská reformace

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého 
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah 
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám

Raný středověk Evropa po rozpadu Západořímské říše 
Franská, Arabská, Byzantská říše Vznik a vývoj raně 
středověkých států Šíření křesťanství Křížové výpravy 
První státní útvary na našem území Struktura 
středověké společnosti Románská a gotická kultura 
Renesance a humanismus Náboženská reformace

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

Raný středověk Evropa po rozpadu Západořímské říše 
Franská, Arabská, Byzantská říše Vznik a vývoj raně 
středověkých států Šíření křesťanství Křížové výpravy 
První státní útvary na našem území Struktura 
středověké společnosti Románská a gotická kultura 
Renesance a humanismus Náboženská reformace

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové 
myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve 
na tyto požadavky

Raný středověk Evropa po rozpadu Západořímské říše 
Franská, Arabská, Byzantská říše Vznik a vývoj raně 
středověkých států Šíření křesťanství Křížové výpravy 
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První státní útvary na našem území Struktura 
středověké společnosti Románská a gotická kultura 
Renesance a humanismus Náboženská reformace

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

vymezí význam husitské tradice pro český politický a 
kulturní život

Vrcholný a pozdní středověk, raný novověk Husitství 
Zámořské objevy a jejich důsledky Přemyslovci, 
Jagellonci, Lucemburkové na českém trůnu Třicetiletá 
válka Diferenciace společenského vývoje v evropských 
zemích

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky

popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky

Vrcholný a pozdní středověk, raný novověk Husitství 
Zámořské objevy a jejich důsledky Přemyslovci, 
Jagellonci, Lucemburkové na českém trůnu Třicetiletá 
válka Diferenciace společenského vývoje v evropských 
zemích

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy 
rozdělené do řady mocenských a náboženských center a 
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

Vrcholný a pozdní středověk, raný novověk Husitství 
Zámořské objevy a jejich důsledky Přemyslovci, 
Jagellonci, Lucemburkové na českém trůnu Třicetiletá 
válka Diferenciace společenského vývoje v evropských 
zemích

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a 
posoudí její důsledky

Vrcholný a pozdní středověk, raný novověk Husitství 
Zámořské objevy a jejich důsledky Přemyslovci, 
Jagellonci, Lucemburkové na českém trůnu Třicetiletá 
válka Diferenciace společenského vývoje v evropských 
zemích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Učivo ŠVP
Zámořské objevy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Společenský vývoj v evropských zemích 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Společenský vývoj v evropských zemích 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Vyhledávání a zpracování informací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

Vyhledávání a zpracování informací
Prezentace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Prezentace vlastních názorů, aktivní naslouchání
  

Dějepis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a 
uvede jejich představitele a příklady významných 
kulturních památek

Osvícenství Osvícenství - rozvoj vzdělanosti, vědy, 
techniky a umění, podmínky vzniku osvícenství 
Barokní kultura Vývoj v Anglii, kolonie Vznik USA Vývoj 
v Německu, vzestup Polska Habsburská monarchie a 
české země v 18. století Reformy Marie Terezie a 
Josefa II. Hospodářský a kulturní rozvoj českých zemí 
Vývoj v Rusku

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti

Osvícenství Osvícenství - rozvoj vzdělanosti, vědy, 
techniky a umění, podmínky vzniku osvícenství 
Barokní kultura Vývoj v Anglii, kolonie Vznik USA Vývoj 
v Německu, vzestup Polska Habsburská monarchie a 
české země v 18. století Reformy Marie Terezie a 
Josefa II. Hospodářský a kulturní rozvoj českých zemí 
Vývoj v Rusku

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého 
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 

Osvícenství Osvícenství - rozvoj vzdělanosti, vědy, 
techniky a umění, podmínky vzniku osvícenství 
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hnutími vybraných evropských národů evropských národů Barokní kultura Vývoj v Anglii, kolonie Vznik USA Vývoj 
v Německu, vzestup Polska Habsburská monarchie a 
české země v 18. století Reformy Marie Terezie a 
Josefa II. Hospodářský a kulturní rozvoj českých zemí 
Vývoj v Rusku

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé

objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce 
a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím 
starých společenských struktur v Evropě na straně 
druhé

Dějiny od konce 18. století do konce 70. let 19. století 
Velká francouzská revoluce Vliv revoluce a 
napoleonských válek na evropské země Evropa po 
Vídeňském kongresu Průmyslová revoluce a zrod obč. 
společnosti Hospodářský liberalismus a počátky 
socialistických teorií Vývoj v některých evropských 
zemí v období průmyslové revoluce Vznik rakouského 
císařství Metternichův absolutismus Charakteristika 
národního obrození Průběh revoluce 1848 v Evropě a 
v našich zemích Výsledky revoluce 1848 Viktoriánská 
Anglie Francie v 2.polovině 19.století Sjednocení Itálie 
a Německa České země v době Bachovského 
absolutismu Vývoj Českých zemí ve 2.pol. 19.stol. 
Hospodářské a nár. poměry v Rakousku–Uhersku 
Česká politika a hospodářství koncem 19.stol. a 
počátkem 20. stol. Charakteristika vývoje v Evropě, 
USA a Japonsku Rozvoj vědy a techniky Kapitalistická 
společnost na přelomu 19. a 20.stol Kultura a umění 
České země před 1. světovou válkou Ruské revoluce 
1.sv.válka – příčiny vypuknutí 1.sv.válka – průběh bojů 
a výsledky /informativně/

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích

charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních 
skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných 
evropských revolucích

Dějiny od konce 18. století do konce 70. let 19. století 
Velká francouzská revoluce Vliv revoluce a 
napoleonských válek na evropské země Evropa po 
Vídeňském kongresu Průmyslová revoluce a zrod obč. 
společnosti Hospodářský liberalismus a počátky 
socialistických teorií Vývoj v některých evropských 
zemí v období průmyslové revoluce Vznik rakouského 
císařství Metternichův absolutismus Charakteristika 
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národního obrození Průběh revoluce 1848 v Evropě a 
v našich zemích Výsledky revoluce 1848 Viktoriánská 
Anglie Francie v 2.polovině 19.století Sjednocení Itálie 
a Německa České země v době Bachovského 
absolutismu Vývoj Českých zemí ve 2.pol. 19.stol. 
Hospodářské a nár. poměry v Rakousku–Uhersku 
Česká politika a hospodářství koncem 19.stol. a 
počátkem 20. stol. Charakteristika vývoje v Evropě, 
USA a Japonsku Rozvoj vědy a techniky Kapitalistická 
společnost na přelomu 19. a 20.stol Kultura a umění 
České země před 1. světovou válkou Ruské revoluce 
1.sv.válka – příčiny vypuknutí 1.sv.válka – průběh bojů 
a výsledky /informativně/

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy

na vybraných příkladech demonstruje základní politické 
proudy

Dějiny od konce 18. století do konce 70. let 19. století 
Velká francouzská revoluce Vliv revoluce a 
napoleonských válek na evropské země Evropa po 
Vídeňském kongresu Průmyslová revoluce a zrod obč. 
společnosti Hospodářský liberalismus a počátky 
socialistických teorií Vývoj v některých evropských 
zemí v období průmyslové revoluce Vznik rakouského 
císařství Metternichův absolutismus Charakteristika 
národního obrození Průběh revoluce 1848 v Evropě a 
v našich zemích Výsledky revoluce 1848 Viktoriánská 
Anglie Francie v 2.polovině 19.století Sjednocení Itálie 
a Německa České země v době Bachovského 
absolutismu Vývoj Českých zemí ve 2.pol. 19.stol. 
Hospodářské a nár. poměry v Rakousku–Uhersku 
Česká politika a hospodářství koncem 19.stol. a 
počátkem 20. stol. Charakteristika vývoje v Evropě, 
USA a Japonsku Rozvoj vědy a techniky Kapitalistická 
společnost na přelomu 19. a 20.stol Kultura a umění 
České země před 1. světovou válkou Ruské revoluce 
1.sv.válka – příčiny vypuknutí 1.sv.válka – průběh bojů 
a výsledky /informativně/
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D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost 
vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 
vymezí význam kolonií

Dějiny od konce 18. století do konce 70. let 19. století 
Velká francouzská revoluce Vliv revoluce a 
napoleonských válek na evropské země Evropa po 
Vídeňském kongresu Průmyslová revoluce a zrod obč. 
společnosti Hospodářský liberalismus a počátky 
socialistických teorií Vývoj v některých evropských 
zemí v období průmyslové revoluce Vznik rakouského 
císařství Metternichův absolutismus Charakteristika 
národního obrození Průběh revoluce 1848 v Evropě a 
v našich zemích Výsledky revoluce 1848 Viktoriánská 
Anglie Francie v 2.polovině 19.století Sjednocení Itálie 
a Německa České země v době Bachovského 
absolutismu Vývoj Českých zemí ve 2.pol. 19.stol. 
Hospodářské a nár. poměry v Rakousku–Uhersku 
Česká politika a hospodářství koncem 19.stol. a 
počátkem 20. stol. Charakteristika vývoje v Evropě, 
USA a Japonsku Rozvoj vědy a techniky Kapitalistická 
společnost na přelomu 19. a 20.stol Kultura a umění 
České země před 1. světovou válkou Ruské revoluce 
1.sv.válka – příčiny vypuknutí 1.sv.válka – průběh bojů 
a výsledky /informativně/

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus

Osvícenství Osvícenství - rozvoj vzdělanosti, vědy, 
techniky a umění, podmínky vzniku osvícenství 
Barokní kultura Vývoj v Anglii, kolonie Vznik USA Vývoj 
v Německu, vzestup Polska Habsburská monarchie a 
české země v 18. století Reformy Marie Terezie a 
Josefa II. Hospodářský a kulturní rozvoj českých zemí 
Vývoj v Rusku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Učivo ŠVP - světové dějiny
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Učivo ŠVP - světové dějiny
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Učivo ŠVP - světové dějiny

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Učivo ŠVP - světové dějiny

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Učivo ŠVP - světové dějiny

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Učivo ŠVP - světové dějiny

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Učivo ŠVP - světové dějiny

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Učivo ŠVP - světové dějiny

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Učivo ŠVP - světové dějiny

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Učivo ŠVP - světové dějiny
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a 
příklady významných kulturních památek

--> Český jazyk -> 8. ročník -> rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svěj 
názor doloží argumenty

rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a 
příklady významných kulturních památek

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svěj 
názor doloží argumenty

  

Dějepis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky

2. světová válka Průběh válečných bojů, bojové fronty 
Život vojáka ve válce, technické vynálezy Mírové 
smlouvy Ruská revoluce, dopad na vývoj Ruska a v 
Evropě Význam 1. světové války pro vývoj Evropy i 
světa

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů Svět mezi válkami Versailleský systém, dopad na 
Evropu Úloha USA ve světě Hospodářská krize a její 
důsledky, vznik fašismu Totalitní systémy,pojmy 
fašismus, nacismus, komunismus Demokracie v 
Československu, nár. a soc. problémy Mnichovský 
diktát, vznik druhé republiky Kultura mezi válkami

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 
nastolení v širších ekonomických a politických 
souvislostechv a důsledky jejich existence pro svět, 
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu

Svět mezi válkami Versailleský systém, dopad na 
Evropu Úloha USA ve světě Hospodářská krize a její 
důsledky, vznik fašismu Totalitní systémy,pojmy 
fašismus, nacismus, komunismus Demokracie v 
Československu, nár. a soc. problémy Mnichovský 
diktát, vznik druhé republiky Kultura mezi válkami
Svět ve válce 1939 - 1945 Počátek 2.sv.války, příčiny, 
záminka, vývoj do r. 1941 Napadení SSSR, vývoj bojů 
do r. 1943 Obrat ve válce, osvobozovací boje, porážka 
Německa Otázka lidských práv, rasismus, 
antisemitismus, holocaust Kapitulace Německa a 
Japonska Shrnutí poznatků o průběhu válečných bojů

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska lidských práv

Československo v období 2. světové války Dějiny 
Protektorátu od vzniku do r. 1941 Otázka lidských práv 
Běžný život v Protektorátu Dějiny Protektorátu v 
období 1941 -1944 Osvobození republiky
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Svět a Československo po 2. světové válce Změny ve 
společnosti po 2.sv.v., potrestání vál. zločinců 
Poválečný vývoj, vznik studené války, supervelmoci 
Vývoj Československa do r. 1948, rozdělení světa do 
bloků Kultura a společnost – 50. léta 20. století

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její 
vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní 
prostředí

Vývoj Československa do r. 1989 Vývoj Československa 
do r. 1968 Rok 1968 v Československu, nástup 
normalizace Kultura,sport,věda v 
Československu,srovnání se světem

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

prokáže základní orientaci v problémech současného 
světa

Studená válka Studená válka, rozdělení světa do moc. 
a voj. bloků Srovnání vývoje zemí Z a V bloku ve 
2.pol.20.stol. Karibská a Berlínská krize Rozpad 
koloniálního systému, mimoevropský svět

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí posoudí postavení rozvojových zemí Studená válka Studená válka, rozdělení světa do moc. 
a voj. bloků Srovnání vývoje zemí Z a V bloku ve 
2.pol.20.stol. Karibská a Berlínská krize Rozpad 
koloniálního systému, mimoevropský svět

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické 
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce

Krize sovětského impéria Perestrojka, rozpad 
východního bloku Sametová revoluce, vznik České 
republiky Budování demokracie, vývoj do 90.let 
20.stol. Přehled kulturního vývoje 2.pol.20.stol. Věda a 
technika 2.pol.20.stol., vliv na vývoj společnosti

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; 
uvede příklady střetávání obou bloků

Krize sovětského impéria Perestrojka, rozpad 
východního bloku Sametová revoluce, vznik České 
republiky Budování demokracie, vývoj do 90.let 
20.stol. Přehled kulturního vývoje 2.pol.20.stol. Věda a 
technika 2.pol.20.stol., vliv na vývoj společnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

Učivo ŠVP - rasismus, antisemitismus
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Světové dějiny
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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V\hledávání a zpracování informací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

V\hledávání a zpracování informací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

V\hledávání a zpracování informací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

V\hledávání a zpracování informací
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

Učivo švp
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Učivo švp
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Učivo švp
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Učivo švp
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě

Učivo švp
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Učivo švp
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

Učivo švp
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

Učivo švp
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5.10 Občanská výchova

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Občanská výchova
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Občanská výchova 

je součástí oblasti, která vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi pro aktivní zapojení do života 
demokratické společnosti. Napomáhá orientaci v sociální realitě, v začleňování do společenských vztahů a 
vazeb, orientaci v různých životních situacích. Seznamuje žáka se vztahy v rodině, v společenstvích, s 
hospodářským životem, činností politických orgánů a institucí. Učí respektovat a uplatňovat mravní principy 
a pravidla společenského soužití, přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování i jednání. Rozvíjí 
občanské a právní vědomí.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět Občanská výchova je vyučován v 6. - 9. ročníku vždy 1 hodinu týdně (celkem 4 hodiny 
na II. stupni).
Výuka probíhá zpravidla v běžné učebně, popřípadě v počítačové učebně. Ve výuce se také uplatňují různé 
exkurze a besedy.
Velký význam má cílené vedení žáků k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z 
různých dostupných zdrojů.

Integrace předmětů • Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Necháváme žáky hledat informace v různých pramenech, které připravíme – slovníky, encyklopedie, 
internet (samostatná práce i skupinová).
Necháváme žáky prezentovat jejich práce – např. formou  „panelů", vystoupení před třídou…
Cvičíme porozumění čtenému textu.
Učíme žáky vybírat podstatné informace.
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Název předmětu Občanská výchova
Jasně stanovujeme cíle a témata hodin, vysvětlujeme užitečnost získaných informací pro život.
Kompetence k řešení problémů:
Dáváme učivo jednotlivých oborů do souvislostí
Navozujeme problémové situace a vedeme k jejich řešení.
Umožňujeme žákům prezentaci jejich práce a názorů, vedeme je k tomu, aby byli schopni obhájit svůj 
názor.
Kompetence komunikativní:
Dáváme žákům prostor k projevu.
Vedeme žáky k jasnému a přesnému vyjadřování.
Ukazujeme žákům důležitost neverbální komunikace.
Zdůrazňujeme dodržování norem slušnosti v komunikaci.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k toleranci.
Dbáme na jednání v rámci zásad slušného chování.
Do výuky zařazujeme skupinovou práci, učíme zásadám skupin. práce.
Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni hodnotit práci svou i ostatních.
Vedeme žáky k tomu, aby dokázali obhájit svůj názor.
Vedeme žáky k pomoci handicapovaným žákům.
Kompetence občanské:
Posilujeme sebevědomí kladným hodnocením.
Návštěvou kulturních představení, vhodně zvolenými výlety a podporu žáků při účasti na různých soutěžích 
vytváříme v žácích smysl pro kulturu, tvořivost a smysluplné trávení volného času.
Osobním příkladem vedeme žáky ke slušnému chování.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k reálnému zhodnocení možností a schopností.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 
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Název předmětu Občanská výchova
vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy

• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 
systematičnosti v práci žáků

  

Občanská výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Člověk ve společnosti, člověk v rytmu času Čas a jeho 
vnímání Přírodní cyklus

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby 
jejich používání

Naše vlast Pojem vlasti a vlastenectví, zajímavá a 
památná místa, co nás proslavilo Významné osobnosti 
naší historie; státní svátky, významné dny Naši 
prezidenti Hlavní město
Člověk ve společnosti, člověk v rytmu času Čas a jeho 
vnímání Přírodní cyklus

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu

Naše vlast Pojem vlasti a vlastenectví, zajímavá a 
památná místa, co nás proslavilo Významné osobnosti 
naší historie; státní svátky, významné dny Naši 
prezidenti Hlavní město
Člověk ve společnosti, člověk v rytmu času Čas a jeho 
vnímání Přírodní cyklus

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech 
porovná jejich znaky

Naše vlast Pojem vlasti a vlastenectví, zajímavá a 
památná místa, co nás proslavilo Významné osobnosti 
naší historie; státní svátky, významné dny Naši 
prezidenti Hlavní město
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Člověk ve společnosti, člověk v rytmu času Čas a jeho 
vnímání Přírodní cyklus

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní 
moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady 
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů 
a státu

Obec, region, kraj Místo, kde žijeme, obec, obecní 
zřízení Demokratický právní stát
Člověk ve společnosti, člověk v rytmu času Čas a jeho 
vnímání Přírodní cyklus
Obec, region, kraj Místo, kde žijeme, obec, obecní 
zřízení Demokratický právní stát

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 
pro každodenní život občanů

Naše vlast Pojem vlasti a vlastenectví, zajímavá a 
památná místa, co nás proslavilo Významné osobnosti 
naší historie; státní svátky, významné dny Naši 
prezidenti Hlavní město
Člověk ve společnosti, člověk v rytmu času Čas a jeho 
vnímání Přírodní cyklus
Obec, region, kraj Místo, kde žijeme, obec, obecní 
zřízení Demokratický právní stát

orientuje se ve svém regionu, seznamuje se s jeho 
minulostí a současností, uvede příklady 
nejvýznamnějších míst, událostí a osobností z naší vlasti

Naše vlast Pojem vlasti a vlastenectví, zajímavá a 
památná místa, co nás proslavilo Významné osobnosti 
naší historie; státní svátky, významné dny Naši 
prezidenti Hlavní město

seznamuje se s rozmanitostí kulturních projevů, 
kulturními hodnotami, tradicemi kulturních institucí, 
rozpozná masovou kulturu, masmédia, prostředky 
masové komunikace

Člověk ve společnosti, člověk v rytmu času Čas a jeho 
vnímání Přírodní cyklus

Člověk ve společnosti, člověk v rytmu času Čas a jeho 
vnímání Přírodní cyklus

seznámí se se situacemi hromadného ohrožení, popíše 
způsob chování v takových situacích

Ochrana člověka za mimořádných událostí Mimořádné 
události Všeobecná výstraha Komunikace s operačním 
střediskem Způsoby ochrany První pomoc

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství

Rodina, rodinný život Postavení rodiny v dnešní 
společnosti Vznik manželství Funkce rodiny Vliv rodiny 
na výchovu dítěte Náhradní výchova
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obrany státu
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

Vztahy mezi lidmi Osobní a neosobní vztahy, 
mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských 
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti Lidská práva
Rodina, rodinný život Postavení rodiny v dnešní 
společnosti Vznik manželství Funkce rodiny Vliv rodiny 
na výchovu dítěte Náhradní výchova

objasní vnímání, prožívání, poznávání a posuzování 
skutečnosti, sebe i jiných, objasní systém hodnot, 
sebehodnocení

Naše škola Život ve škole Práva a povinnosti žáků, 
význam žákovské samosprávy, společná pravidla a 
normy
Rodina, rodinný život Postavení rodiny v dnešní 
společnosti Vznik manželství Funkce rodiny Vliv rodiny 
na výchovu dítěte Náhradní výchova
Naše škola Život ve škole Práva a povinnosti žáků, 
význam žákovské samosprávy, společná pravidla a 
normy

rozlišuje životní cíle a plány, životní perspektivu, 
rozpozná význam motivace, aktivity, vůle a kázně

Vztahy mezi lidmi Osobní a neosobní vztahy, 
mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských 
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti Lidská práva

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

přiměřeně uplatňuje svá práva Vztahy mezi lidmi Osobní a neosobní vztahy, 
mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských 
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti Lidská práva

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

vyloží smysl voleb do zastupitelstev Obec, region, kraj Místo, kde žijeme, obec, obecní 
zřízení Demokratický právní stát

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Člověk ve společnosti, Rodina, členové rodiny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Osobnost člověka za mimořádných událostí, chování lidí
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Rodina
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Člověk a čas; přírodní cykly
Místo, kde žijeme

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Obec, obecní zřízení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rodina
Manželství

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Rodina
Manželství
Život ve škole

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Děti – pokračování života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Děti – pokračování života

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
ČR – demokratický právní stát

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Všichni jsme lidé
Lidská práva

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Všichni jsme lidé

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Všichni jsme lidé
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
seznamuje se s rozmanitostí kulturních 
projevů, kulturními hodnotami, tradicemi 

--> Český jazyk -> 6. ročník -> posoudí kvalitu přečtené knihy
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
kulturních institucí, rozpozná masovou 
kulturu, masmédia, prostředky masové 
komunikace
objasní účel důležitých symbolů našeho státu 
a způsoby jejich používání

--> Český jazyk -> 8. ročník -> využívá základy studijního čtení

objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

--> Český jazyk -> 8. ročník -> využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová 
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

rozlišuje životní cíle a plány, životní 
perspektivu, rozpozná význam motivace, 
aktivity, vůle a kázně

--> Anglický jazyk -> 6. ročník -> popíše sebe, svou rodinu, jiné lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, nějakou událost

seznamuje se s rozmanitostí kulturních 
projevů, kulturními hodnotami, tradicemi 
kulturních institucí, rozpozná masovou 
kulturu, masmédia, prostředky masové 
komunikace

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> posoudí kvalitu přečtené knihy

objasní účel důležitých symbolů našeho státu 
a způsoby jejich používání

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> využívá základy studijního čtení

objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová 
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

rozlišuje životní cíle a plány, životní 
perspektivu, rozpozná význam motivace, 
aktivity, vůle a kázně

<-- Anglický jazyk -> 6. ročník -> popíše sebe, svou rodinu, jiné lidi, místa a 
předměty, co pravidelně dělá, nějakou událost

  

Občanská výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

301

Občanská výchova 7. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje

zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně 
proti němu vystupuje

Člověk ve společnosti Kulturní život, umění, kam za 
kulturou Víra a náboženství Nejstarší formy 
náboženství Lidská setkávání, vliv rodiny, školy, mezi 
vrstevníky Vztahy mezi lidmi, komunikace Zásady 
lidského soužití

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá 
akce, které ho zajímají

Člověk ve společnosti Kulturní život, umění, kam za 
kulturou Víra a náboženství Nejstarší formy 
náboženství Lidská setkávání, vliv rodiny, školy, mezi 
vrstevníky Vztahy mezi lidmi, komunikace Zásady 
lidského soužití

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní život občanů

Člověk ve společnosti Kulturní život, umění, kam za 
kulturou Víra a náboženství Nejstarší formy 
náboženství Lidská setkávání, vliv rodiny, školy, mezi 
vrstevníky Vztahy mezi lidmi, komunikace Zásady 
lidského soužití
Člověk ve společnosti Kulturní život, umění, kam za 
kulturou Víra a náboženství Nejstarší formy 
náboženství Lidská setkávání, vliv rodiny, školy, mezi 
vrstevníky Vztahy mezi lidmi, komunikace Zásady 
lidského soužití

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany 
lidských práv a svobod

Člověk, stát a právo Principy demokracie - znaky 
demokratického způsobu rozhodování a řízení státu - 
význam a formy voleb do zastupitelstev Lidská práva- 
základní lidská práva Lidská práva v dokumentech 
Rovnost, nerovnost, svoboda Morálka, mravnost 
Všeobecná deklarace lidských práv
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VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede 
jejich příklady objasní potřebu dodržování zásad 
ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje 
ve svém jednání

Stát a hospodářství Majetek, vlastnictví Stát, cesta k 
demokracii, volby, začlenění do veřejného života 
Spolupráce mezi zeměmi Evropy Tolerance k 
národnostním menšinám Nadnárodní organizace 
Rovnost, nerovnost, svoboda Morálka a mravnost 
Všeobecná deklarace lidských práv

dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní 
způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným 
majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi

Stát a hospodářství Majetek, vlastnictví Stát, cesta k 
demokracii, volby, začlenění do veřejného života 
Spolupráce mezi zeměmi Evropy Tolerance k 
národnostním menšinám Nadnárodní organizace 
Rovnost, nerovnost, svoboda Morálka a mravnost 
Všeobecná deklarace lidských práv

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít

vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům 
nabízejí

Stát a hospodářství Majetek, vlastnictví Stát, cesta k 
demokracii, volby, začlenění do veřejného života 
Spolupráce mezi zeměmi Evropy Tolerance k 
národnostním menšinám Nadnárodní organizace 
Rovnost, nerovnost, svoboda Morálka a mravnost 
Všeobecná deklarace lidských práv

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané

rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají 
občané

Stát a hospodářství Majetek, vlastnictví Stát, cesta k 
demokracii, volby, začlenění do veřejného života 
Spolupráce mezi zeměmi Evropy Tolerance k 
národnostním menšinám Nadnárodní organizace 
Rovnost, nerovnost, svoboda Morálka a mravnost 
Všeobecná deklarace lidských práv

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, 
uvede příklady jejich součinnosti

Stát a hospodářství Majetek, vlastnictví Stát, cesta k 
demokracii, volby, začlenění do veřejného života 
Spolupráce mezi zeměmi Evropy Tolerance k 
národnostním menšinám Nadnárodní organizace 
Rovnost, nerovnost, svoboda Morálka a mravnost 
Všeobecná deklarace lidských práv

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 

na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu

Stát a hospodářství Majetek, vlastnictví Stát, cesta k 
demokracii, volby, začlenění do veřejného života 
Spolupráce mezi zeměmi Evropy Tolerance k 
národnostním menšinám Nadnárodní organizace 
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zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz Rovnost, nerovnost, svoboda Morálka a mravnost 
Všeobecná deklarace lidských práv

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení

Stát a hospodářství Majetek, vlastnictví Stát, cesta k 
demokracii, volby, začlenění do veřejného života 
Spolupráce mezi zeměmi Evropy Tolerance k 
národnostním menšinám Nadnárodní organizace 
Rovnost, nerovnost, svoboda Morálka a mravnost 
Všeobecná deklarace lidských práv

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s 
volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

Stát a hospodářství Majetek, vlastnictví Stát, cesta k 
demokracii, volby, začlenění do veřejného života 
Spolupráce mezi zeměmi Evropy Tolerance k 
národnostním menšinám Nadnárodní organizace 
Rovnost, nerovnost, svoboda Morálka a mravnost 
Všeobecná deklarace lidských práv

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události

Ochrana člověka za mimořádných událostí Mimořádné 
události Všeobecná výstraha Ochrana člověka 
Komunikace s operačním střediskem První pomoc

uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Mimořádné 
události Všeobecná výstraha Ochrana člověka 
Komunikace s operačním střediskem První pomoc

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Osobnost člověka za mimořádných událostí
Víra a náboženství
Principy demokracie

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vliv rodiny
Sociální skupiny

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Vliv rodiny
Sociální skupiny

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Mezi vrstevníky
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

Mezi vrstevníky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Učivo švp - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Učivo švp - Média
Kultura, umění, víra, náboženství

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Učivo švp - Média
Kultura, umění, víra, náboženství

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Učivo švp - Média
Kultura, umění, víra, náboženství

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Kultura, umění, víra, náboženství

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Nejstarší formy náboženství
Kulturní rozdíly

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Nejstarší formy náboženství

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Etiketa
Kulturní rozdíly

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Etiketa
Kulturní rozdíly

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Krásy naší země
Ochrana prostředí
Architektura
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Majetek a vlastnictví
Potřeby
  

Občanská výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a 
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

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

Člověk ve společnosti Podobnost a odlišnost lidí – 
projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání, 
osobní vlastnosti a dovednosti, schopnosti, charakter, 
vrozené předpoklady, osobní potenciál Vnitřní svět 
člověka – vnímání, prožívání,poznávání a posuzování 
skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních 
hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování 
druhých lidí Osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní 
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna, 
význam motivace a aktivity, vůle a osobní kázně při 
seberozvoji

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

Člověk ve společnosti Podobnost a odlišnost lidí – 
projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání, 
osobní vlastnosti a dovednosti, schopnosti, charakter, 
vrozené předpoklady, osobní potenciál Vnitřní svět 
člověka – vnímání, prožívání,poznávání a posuzování 
skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních 
hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování 
druhých lidí Osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní 
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perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna, 
význam motivace a aktivity, vůle a osobní kázně při 
seberozvoji

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek

Člověk ve společnosti Podobnost a odlišnost lidí – 
projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání, 
osobní vlastnosti a dovednosti, schopnosti, charakter, 
vrozené předpoklady, osobní potenciál Vnitřní svět 
člověka – vnímání, prožívání,poznávání a posuzování 
skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních 
hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování 
druhých lidí Osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní 
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna, 
význam motivace a aktivity, vůle a osobní kázně při 
seberozvoji

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj 
postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí

Člověk, stát a hospodářství Principy tržního 
hospodářství Nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, 
inflace, podstata fungování trhu, nejčastější právní 
formy podnikání Výroba, obchod, služby – jejich 
funkce a návaznost Rodinný rozpočet

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich uplatňování

Člověk, stát a hospodářství Principy tržního 
hospodářství Nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, 
inflace, podstata fungování trhu, nejčastější právní 
formy podnikání Výroba, obchod, služby – jejich 
funkce a návaznost Rodinný rozpočet

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích

uvede některé významné mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam 
ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi 
státy

Člověk, stát a hospodářství Principy tržního 
hospodářství Nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, 
inflace, podstata fungování trhu, nejčastější právní 
formy podnikání Výroba, obchod, služby – jejich 
funkce a návaznost Rodinný rozpočet

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz

Člověk, stát a hospodářství Principy tržního 
hospodářství Nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, 
inflace, podstata fungování trhu, nejčastější právní 
formy podnikání Výroba, obchod, služby – jejich 
funkce a návaznost Rodinný rozpočet
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VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy - osobní přeprava; koupě, 
oprava či pronájem věci

Člověk, stát a právo Právní základy státu - Ústava ČR - 
složky státní moci, jejich orgány a instituce - obrana 
státu Principy demokracie - politický pluralismus - 
sociální dialog a jeho význam - význam a formy voleb 
do zastupitelstev Lidská práva – základní lidská práva, 
práva dítěte, jejich ochrana, úprava lidských práv a 
práv dětí v dokumentech, poškozování lidských práv, 
šikana, diskriminace Právo v Evropě

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a 
uvědomuje si rizika jejich porušování

Člověk, stát a právo Právní základy státu - Ústava ČR - 
složky státní moci, jejich orgány a instituce - obrana 
státu Principy demokracie - politický pluralismus - 
sociální dialog a jeho význam - význam a formy voleb 
do zastupitelstev Lidská práva – základní lidská práva, 
práva dítěte, jejich ochrana, úprava lidských práv a 
práv dětí v dokumentech, poškozování lidských práv, 
šikana, diskriminace Právo v Evropě

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich činností a spolupráce při 
postihování trestných činů

Člověk, stát a právo Právní základy státu - Ústava ČR - 
složky státní moci, jejich orgány a instituce - obrana 
státu Principy demokracie - politický pluralismus - 
sociální dialog a jeho význam - význam a formy voleb 
do zastupitelstev Lidská práva – základní lidská práva, 
práva dítěte, jejich ochrana, úprava lidských práv a 
práv dětí v dokumentech, poškozování lidských práv, 
šikana, diskriminace Právo v Evropě

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný 
čin, uvede jejich příklady

Člověk, stát a právo Právní základy státu - Ústava ČR - 
složky státní moci, jejich orgány a instituce - obrana 
státu Principy demokracie - politický pluralismus - 
sociální dialog a jeho význam - význam a formy voleb 
do zastupitelstev Lidská práva – základní lidská práva, 
práva dítěte, jejich ochrana, úprava lidských práv a 
práv dětí v dokumentech, poškozování lidských práv, 
šikana, diskriminace Právo v Evropě

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 

sestaví jednoduchý rodinný rozpočet Člověk, stát a hospodářství Principy tržního 
hospodářství Nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, 
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jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

inflace, podstata fungování trhu, nejčastější právní 
formy podnikání Výroba, obchod, služby – jejich 
funkce a návaznost Rodinný rozpočet

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Podobnost a odlišnost lidí
Vnitřní svět člověka
Osobní rozvoj
Osobnost

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Osobní rozvoj
Osobnost

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Osobní rozvoj
Osobnost
Sebehodnocení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Dělba práce
Potřeby
Peníze
Etika a právo

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Tržní ekonomika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Právní systém ČR
Ústava
Státní symboly
Listina základních práv a svobod

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
EU a právo
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí

--> Český jazyk -> 8. ročník -> využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová 
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí

--> Český jazyk -> 8. ročník -> odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s 
dostupnými zdroji

kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová 
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s 
dostupnými zdroji

  

Občanská výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při 
řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v 
rodině, ve škole, v obci

Člověk ve společnosti Kulturní život Občan - součást 
obce, státu, EU Rodina, rodiče, děti

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 

rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a 

Člověk ve společnosti Kulturní život Občan - součást 
obce, státu, EU Rodina, rodiče, děti
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kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání

vhodně koriguje své chování a jednání

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

Člověk ve společnosti Kulturní život Občan - součást 
obce, státu, EU Rodina, rodiče, děti

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích, případné neshody či 
konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem

Člověk, stát a právo Právní řád ČR Protiprávní jednání 
Právo v každodenním životě Odvětví práva ČR, 
občanskoprávní vztahy, vlastnictví, ochrana majetku 
Smlouvy, odpovědnost za škodu Orgány právní 
ochrany Přestupky a správní řízení Občanské soudní 
řízení, trestní právo Pracovní poměr, brigáda, 
zaměstnání Rodina a zákony Hospodaření - národní 
hospodářství, státní rozpočet Záchytná sociální síť 
Peněžní ústavy

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám

Člověk, stát a právo Právní řád ČR Protiprávní jednání 
Právo v každodenním životě Odvětví práva ČR, 
občanskoprávní vztahy, vlastnictví, ochrana majetku 
Smlouvy, odpovědnost za škodu Orgány právní 
ochrany Přestupky a správní řízení Občanské soudní 
řízení, trestní právo Pracovní poměr, brigáda, 
zaměstnání Rodina a zákony Hospodaření - národní 
hospodářství, státní rozpočet Záchytná sociální síť 
Peněžní ústavy

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

Člověk, stát a právo Právní řád ČR Protiprávní jednání 
Právo v každodenním životě Odvětví práva ČR, 
občanskoprávní vztahy, vlastnictví, ochrana majetku 
Smlouvy, odpovědnost za škodu Orgány právní 
ochrany Přestupky a správní řízení Občanské soudní 
řízení, trestní právo Pracovní poměr, brigáda, 
zaměstnání Rodina a zákony Hospodaření - národní 
hospodářství, státní rozpočet Záchytná sociální síť 
Peněžní ústavy

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání Člověk, stát a právo Právní řád ČR Protiprávní jednání 
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korupčního jednání Právo v každodenním životě Odvětví práva ČR, 
občanskoprávní vztahy, vlastnictví, ochrana majetku 
Smlouvy, odpovědnost za škodu Orgány právní 
ochrany Přestupky a správní řízení Občanské soudní 
řízení, trestní právo Pracovní poměr, brigáda, 
zaměstnání Rodina a zákony Hospodaření - národní 
hospodářství, státní rozpočet Záchytná sociální síť 
Peněžní ústavy

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory

uvede příklady některých projevů globalizace, porovná 
jejich klady a zápory

Mezinárodní vztahy, globální svět Evropská integrace 
Mezinárodní spolupráce Globalizace Problémy 
současného světa Ohrožené životní prostředí

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na 
ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky pro život lidstva

Mezinárodní vztahy, globální svět Evropská integrace 
Mezinárodní spolupráce Globalizace Problémy 
současného světa Ohrožené životní prostředí

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, 
uvede příklady možných projevů a způsobů řešení 
globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu

Mezinárodní vztahy, globální svět Evropská integrace 
Mezinárodní spolupráce Globalizace Problémy 
současného světa Ohrožené životní prostředí

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme 
vlastní postoj ke způsobům jeho potírání

Mezinárodní vztahy, globální svět Evropská integrace 
Mezinárodní spolupráce Globalizace Problémy 
současného světa Ohrožené životní prostředí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Učivo:
Jsme součástí EU
Evropská integrace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Člověk, stát a právo
Národní hospodářství
Státní rozpočet
Rodinný rozpočet
Sociální zabezpečení
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Podnikání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Učivo:
Mezinárodní spolupráce

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Problémy současného světa
Ohrožené životní prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Problémy současného světa
Ohrožené životní prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Trénink komunikačních dovedností

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Trénink komunikačních dovedností

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Občanská angažovanost

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Právní ochrana
Trestné činy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Volba povolání
Národní hospodářství
Státní rozpočet
Rodinný rozpočet
Sociální zabezpečení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Jednotlivec a globální problémy

  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
uplatňuje vhodné způsoby chování a --> Český jazyk -> 9. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými lidmi 
řeší nenásilným způsobem

masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými lidmi 
řeší nenásilným způsobem

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

   

5.11 Fyzika

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu fyzika směřuje k podpoře, hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných 

souvislostí, vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně měřit a pozorovat fyzikální vlastnosti a 
procesy, vede k utváření a ověřování hypotéz, učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a 
vztahy mezi nimi, směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie, podporuje 
vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a uvažování.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět Fyzika je vyučován v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídě, v 
počítačové učebně nebo v blízkém okolí školy. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda 
vyučovaných na 1. stupni a má blízko k předmětům vzdělávací oblasti Člověk a příroda (chemie a zeměpis) 
vyučovaných na 2. stupni a k předmětu matematika. V předmětu fyzika se z průřezových témat realizuje 
environmentální výchova.
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Název předmětu Fyzika
Nejčastěji využívanými metodami a formami je výuka založená na experimentální činnosti. Větší část 
experimentů je prováděna formou demonstračních pokusů prováděných učitelem. Vyučování fyziky vede 
žáky k poznávání dějů a zákonitostí, které jsou součástí jejich každodenního života.

Integrace předmětů • Fyzika
Kompetence k učení:
Úkoly a úlohy zadávané při hodinách a pro domácí přípravu vyvoláváme u žáka potřebu hledat informace 
v encyklopediích, v tabulkách a na internetu.
Vedeme žáky ke správné orientaci v pojmech a jejich využívání, ke správnému používání odborné 
terminologie.
Vedeme žáky k samostatnému měření, experimentování, pozorování a porovnávání získaných informací, k 
nalézání souvislostí mezi získanými daty.
Kompetence k řešení problémů:
Řešení problémů a experimentování je nedílnou součástí fyziky. Zařazováním  řešení fyzikálních problémů a 
problémů s fyzikálním obsahem  vedeme žáka ke zvládnutí a pochopení významu fyziky pro praktický život. 
Při řešení těchto problémových situací postupně získává kompetence k řešení problémů. 
Zadáváme žákům úkoly umožňující více řešení, vedeme je k navrhování různých postupů řešení.
Pomocí různých metod vedeme žáky k samostatnému řešení úloh, vyvozování závěrů a vyhodnocování 
získaných údajů.
Kompetence komunikativní:
Komunikativní kompetence se prolínají celou výukou fyziky a jsou její nedílnou součástí.
Vedeme žáky k diskusi třídy nad motivačními otázkami v rámci vyučovacích hodin (posilují kompetence 

komunikativní, ale zejména kompetence personální).
Vedeme žáky ke komunikaci v malých skupinách při skupinovém řešení úkolů, k debatě třídy nad řešením 

problémových a dalších úloh, zvolenými postupy apod.
Kompetence sociální a personální:
Prostřednictvím skupinové práce vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu k práci druhých.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence občanské:
Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování
Vedeme žáky k šetrnému postoji k využívání energetických zdrojů, k pochopení práv a povinností v 
souvislosti s kvalitním životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem společnosti.
Podněcujeme žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě.
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Název předmětu Fyzika
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k samostatnému naplánování, zorganizování a časovému rozvržení své práce.
Vedeme žáky k dodržování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Fyzika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

Vlastnosti látek a těles Tělesa a látky Vlastnosti 
pevných, kapalných a plynných látek Částicová stavba 
látek - atom, molekula, ionty, neustálý a 
neuspořádaný pohyb částic Síla, gravitační síla, 
gravitační pole Měření síly Elektrické vlastnosti látek, 
elektrování třením, elektrické pole, elektrický náboj 
Elektrický výboj, blesk Magnetické vlastnosti látek, 
působení magnetu na tělesa Tyčový magnet 
Magnetické pole Země

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice Vlastnosti látek a těles Tělesa a látky Vlastnosti 
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Fyzika 6. ročník

se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí pevných, kapalných a plynných látek Částicová stavba 
látek - atom, molekula, ionty, neustálý a 
neuspořádaný pohyb částic Síla, gravitační síla, 
gravitační pole Měření síly Elektrické vlastnosti látek, 
elektrování třením, elektrické pole, elektrický náboj 
Elektrický výboj, blesk Magnetické vlastnosti látek, 
působení magnetu na tělesa Tyčový magnet 
Magnetické pole Země

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty

Vlastnosti látek a těles Tělesa a látky Vlastnosti 
pevných, kapalných a plynných látek Částicová stavba 
látek - atom, molekula, ionty, neustálý a 
neuspořádaný pohyb částic Síla, gravitační síla, 
gravitační pole Měření síly Elektrické vlastnosti látek, 
elektrování třením, elektrické pole, elektrický náboj 
Elektrický výboj, blesk Magnetické vlastnosti látek, 
působení magnetu na tělesa Tyčový magnet 
Magnetické pole Země

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností 
a objemem při řešení praktických problémů

Měření fyzikálních veličin Fyzikální veličina, číselná 
hodnota, jednotka Rozměry těles, délka, měření délky, 
přesnost a chyby měření Objem, jednotky, převody 
jednotek Měření objemu kapalin, pevného tělesa 
Hmotnost, jednotky Hmotnost pevného tělesa 
Hmotnost kapalného tělesa Hustota, jednotky, 
výpočet hustoty, měření hustoty, hustota v tabulkách 
Čas, jednotky, převody, měření času - stopky Teplota, 
teplotní stupnice, měření teploty, změna teploty v 
půbehu dne

nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a 
pevných látek

Vlastnosti látek a těles Tělesa a látky Vlastnosti 
pevných, kapalných a plynných látek Částicová stavba 
látek - atom, molekula, ionty, neustálý a 
neuspořádaný pohyb částic Síla, gravitační síla, 
gravitační pole Měření síly Elektrické vlastnosti látek, 
elektrování třením, elektrické pole, elektrický náboj 
Elektrický výboj, blesk Magnetické vlastnosti látek, 
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Fyzika 6. ročník

působení magnetu na tělesa Tyčový magnet 
Magnetické pole Země

vysvětlí některé rozdílné vlastnosti pevných, kapalných 
a plynných látek na základě rozdílů v jejich částicové 
stavbě

Vlastnosti látek a těles Tělesa a látky Vlastnosti 
pevných, kapalných a plynných látek Částicová stavba 
látek - atom, molekula, ionty, neustálý a 
neuspořádaný pohyb částic Síla, gravitační síla, 
gravitační pole Měření síly Elektrické vlastnosti látek, 
elektrování třením, elektrické pole, elektrický náboj 
Elektrický výboj, blesk Magnetické vlastnosti látek, 
působení magnetu na tělesa Tyčový magnet 
Magnetické pole Země

F-9-2-03 změří velikost působící síly změří sílu Vlastnosti látek a těles Tělesa a látky Vlastnosti 
pevných, kapalných a plynných látek Částicová stavba 
látek - atom, molekula, ionty, neustálý a 
neuspořádaný pohyb částic Síla, gravitační síla, 
gravitační pole Měření síly Elektrické vlastnosti látek, 
elektrování třením, elektrické pole, elektrický náboj 
Elektrický výboj, blesk Magnetické vlastnosti látek, 
působení magnetu na tělesa Tyčový magnet 
Magnetické pole Země

experimentem prokáže a vysvětlí vzájemné přitahování 
a odpuzování zelektrovaných těles

Vlastnosti látek a těles Tělesa a látky Vlastnosti 
pevných, kapalných a plynných látek Částicová stavba 
látek - atom, molekula, ionty, neustálý a 
neuspořádaný pohyb částic Síla, gravitační síla, 
gravitační pole Měření síly Elektrické vlastnosti látek, 
elektrování třením, elektrické pole, elektrický náboj 
Elektrický výboj, blesk Magnetické vlastnosti látek, 
působení magnetu na tělesa Tyčový magnet 
Magnetické pole Země

určí póly tyčového magnetu Vlastnosti látek a těles Tělesa a látky Vlastnosti 
pevných, kapalných a plynných látek Částicová stavba 
látek - atom, molekula, ionty, neustálý a 
neuspořádaný pohyb částic Síla, gravitační síla, 
gravitační pole Měření síly Elektrické vlastnosti látek, 
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elektrování třením, elektrické pole, elektrický náboj 
Elektrický výboj, blesk Magnetické vlastnosti látek, 
působení magnetu na tělesa Tyčový magnet 
Magnetické pole Země

znázorní průběh indukčních čar magnetu Vlastnosti látek a těles Tělesa a látky Vlastnosti 
pevných, kapalných a plynných látek Částicová stavba 
látek - atom, molekula, ionty, neustálý a 
neuspořádaný pohyb částic Síla, gravitační síla, 
gravitační pole Měření síly Elektrické vlastnosti látek, 
elektrování třením, elektrické pole, elektrický náboj 
Elektrický výboj, blesk Magnetické vlastnosti látek, 
působení magnetu na tělesa Tyčový magnet 
Magnetické pole Země

popíše magnetické pole Země a uvede příklad jeho 
využití

Vlastnosti látek a těles Tělesa a látky Vlastnosti 
pevných, kapalných a plynných látek Částicová stavba 
látek - atom, molekula, ionty, neustálý a 
neuspořádaný pohyb částic Síla, gravitační síla, 
gravitační pole Měření síly Elektrické vlastnosti látek, 
elektrování třením, elektrické pole, elektrický náboj 
Elektrický výboj, blesk Magnetické vlastnosti látek, 
působení magnetu na tělesa Tyčový magnet 
Magnetické pole Země

sestaví správně podle schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma reálného obvodu

Elektrický obvod Elektrický proud, elektrické napětí 
Schéma jednoduchého elektrického obvodu, značky 
Sestavení elektrického obvodu dle schématu Vodiče 
elektrického proudu, elektrické izolanty Tepelné 
účinky elektrického proudu, pojistka Magnetické pole 
elektrického proudu - galvanometr Elektromagnet 
Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod Bezpečné 
chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními 
První pomoc při zásahu elektrickým proudem

rozliší vodič a izolant na základě analýzy jejich vlastností Elektrický obvod Elektrický proud, elektrické napětí 
Schéma jednoduchého elektrického obvodu, značky 
Sestavení elektrického obvodu dle schématu Vodiče 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

319

Fyzika 6. ročník

elektrického proudu, elektrické izolanty Tepelné 
účinky elektrického proudu, pojistka Magnetické pole 
elektrického proudu - galvanometr Elektromagnet 
Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod Bezpečné 
chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními 
První pomoc při zásahu elektrickým proudem

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny

Měření fyzikálních veličin Fyzikální veličina, číselná 
hodnota, jednotka Rozměry těles, délka, měření délky, 
přesnost a chyby měření Objem, jednotky, převody 
jednotek Měření objemu kapalin, pevného tělesa 
Hmotnost, jednotky Hmotnost pevného tělesa 
Hmotnost kapalného tělesa Hustota, jednotky, 
výpočet hustoty, měření hustoty, hustota v tabulkách 
Čas, jednotky, převody, měření času - stopky Teplota, 
teplotní stupnice, měření teploty, změna teploty v 
půbehu dne

charakterizující látky a tělesa Měření fyzikálních veličin Fyzikální veličina, číselná 
hodnota, jednotka Rozměry těles, délka, měření délky, 
přesnost a chyby měření Objem, jednotky, převody 
jednotek Měření objemu kapalin, pevného tělesa 
Hmotnost, jednotky Hmotnost pevného tělesa 
Hmotnost kapalného tělesa Hustota, jednotky, 
výpočet hustoty, měření hustoty, hustota v tabulkách 
Čas, jednotky, převody, měření času - stopky Teplota, 
teplotní stupnice, měření teploty, změna teploty v 
půbehu dne

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

zavedení a užívání metrické soustavy ( nutnost kooperace v EU )
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

sleduje předpovědi změn teplot ( v tisku, televizi ), orientuje se v grafech změn teploty
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

využívání energie, způsoby šetření energie u tepelných spotřebičů
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
globální oteplování Země a jeho důsledky

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
 zavedení a užívání metrické soustavy ( nutnost kooperace v EU )
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky 
a tělesa

--> Matematika -> 6. ročník -> desetinná čísla porovnává a zaokrouhluje

předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

--> Matematika -> 6. ročník -> načrtne a sestrojí sítě základních těles

změří sílu --> Matematika -> 6. ročník -> čte, zapisuje desetinná čísla
změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky 
a tělesa

<-- Matematika -> 6. ročník -> desetinná čísla porovnává a zaokrouhluje

předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

<-- Matematika -> 6. ročník -> načrtne a sestrojí sítě základních těles

změří sílu <-- Matematika -> 6. ročník -> čte, zapisuje desetinná čísla
  

Fyzika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-2-03 změří velikost působící síly změří velikost působící síly Síla Síla, skládání sil Vzájemné působení těles Síla a její 
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měření Gravitace a hmotnost tělesa Znázornění síly 
Skládání sil stejného a opačného směru Rovnováha sil 
Skládání různoběžných sil Tíhová síla a těžiště tělesa

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících 
na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici

Síla Síla, skládání sil Vzájemné působení těles Síla a její 
měření Gravitace a hmotnost tělesa Znázornění síly 
Skládání sil stejného a opačného směru Rovnováha sil 
Skládání různoběžných sil Tíhová síla a těžiště tělesa

rozhodne, která dvě tělesa na sebe vzájemně působí 
silou a jaký je účinek působení

Síla Síla, skládání sil Vzájemné působení těles Síla a její 
měření Gravitace a hmotnost tělesa Znázornění síly 
Skládání sil stejného a opačného směru Rovnováha sil 
Skládání různoběžných sil Tíhová síla a těžiště tělesa

znázorní sílu graficky Síla Síla, skládání sil Vzájemné působení těles Síla a její 
měření Gravitace a hmotnost tělesa Znázornění síly 
Skládání sil stejného a opačného směru Rovnováha sil 
Skládání různoběžných sil Tíhová síla a těžiště tělesa

F-9-2-03 změří velikost působící síly určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso o určité 
hmotnosti

Síla Síla, skládání sil Vzájemné působení těles Síla a její 
měření Gravitace a hmotnost tělesa Znázornění síly 
Skládání sil stejného a opačného směru Rovnováha sil 
Skládání různoběžných sil Tíhová síla a těžiště tělesa

F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

určí výslednici sil působících v jedné přímce Síla Síla, skládání sil Vzájemné působení těles Síla a její 
měření Gravitace a hmotnost tělesa Znázornění síly 
Skládání sil stejného a opačného směru Rovnováha sil 
Skládání různoběžných sil Tíhová síla a těžiště tělesa

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

rozhodne, zda jsou dvě síly v rovnováze Síla Síla, skládání sil Vzájemné působení těles Síla a její 
měření Gravitace a hmotnost tělesa Znázornění síly 
Skládání sil stejného a opačného směru Rovnováha sil 
Skládání různoběžných sil Tíhová síla a těžiště tělesa

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

graficky určí výslednici dvou rovnoběžných sil Síla Síla, skládání sil Vzájemné působení těles Síla a její 
měření Gravitace a hmotnost tělesa Znázornění síly 
Skládání sil stejného a opačného směru Rovnováha sil 
Skládání různoběžných sil Tíhová síla a těžiště tělesa

odhadne polohu těžiště, experimentem určí těžiště Síla Síla, skládání sil Vzájemné působení těles Síla a její 
měření Gravitace a hmotnost tělesa Znázornění síly 
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Skládání sil stejného a opačného směru Rovnováha sil 
Skládání různoběžných sil Tíhová síla a těžiště tělesa

rozhodne, zda je těleso v poloze stabilní nebo nestabilní Síla Síla, skládání sil Vzájemné působení těles Síla a její 
měření Gravitace a hmotnost tělesa Znázornění síly 
Skládání sil stejného a opačného směru Rovnováha sil 
Skládání různoběžných sil Tíhová síla a těžiště tělesa

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k 
jinému tělesu

Pohyb tělesa Klid a pohyb tělesa Druhy pohybů 
(přímočarý, křivočarý, posuvný, otáčivý) Pohyb 
rovnoměrný, nerovnoměrný Rychlost rovnoměrného 
pohybu (jednotky rychlosti, převody) Dráha 
rovnoměrného pohybu Grafy - závislost dráhy na čase 
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu LP - 
určení průměrné rychlosti

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah 
mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu 
těles

Pohyb tělesa Klid a pohyb tělesa Druhy pohybů 
(přímočarý, křivočarý, posuvný, otáčivý) Pohyb 
rovnoměrný, nerovnoměrný Rychlost rovnoměrného 
pohybu (jednotky rychlosti, převody) Dráha 
rovnoměrného pohybu Grafy - závislost dráhy na čase 
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu LP - 
určení průměrné rychlosti

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

Posuvné účinky síly, pohybové zákony Posuvné účinky 
síly Zákon síly Zákon setrvačnosti Zákon akce a reakce 
Otáčivé účinky síly, rovnováha tělesa Rameno síly, 
moment síly, jednotka Páka, rovnováha na páce 
Kladka pevná, volná Deformační účinky síly, tlaková 
síla, tlak Tření, třecí síla

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení 
praktických problémů stálé výsledné síly v 
jednoduchých situacích

Posuvné účinky síly, pohybové zákony Posuvné účinky 
síly Zákon síly Zákon setrvačnosti Zákon akce a reakce 
Otáčivé účinky síly, rovnováha tělesa Rameno síly, 
moment síly, jednotka Páka, rovnováha na páce 
Kladka pevná, volná Deformační účinky síly, tlaková 
síla, tlak Tření, třecí síla

zdůvodní, proč je v konkrétní situaci těleso v klidu nebo 
v pohybu a určí síly působící na těleso

Posuvné účinky síly, pohybové zákony Posuvné účinky 
síly Zákon síly Zákon setrvačnosti Zákon akce a reakce 
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Otáčivé účinky síly, rovnováha tělesa Rameno síly, 
moment síly, jednotka Páka, rovnováha na páce 
Kladka pevná, volná Deformační účinky síly, tlaková 
síla, tlak Tření, třecí síla

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů

Mechanické vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, 
Pascalův zákon Hydraulická zařízení Hydrostatický tlak, 
spojené nádoby Archimédův zákon Vztlaková síla, 
plavání těles

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné 
tekutině chování tělesa v ní

Mechanické vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, 
Pascalův zákon Hydraulická zařízení Hydrostatický tlak, 
spojené nádoby Archimédův zákon Vztlaková síla, 
plavání těles

vysvětlí, proč a za jakých podmínek vzniká duha Světelné jevy Zdroje světla Rychlost světla ve vakuu a 
různých prostředích Přímočaré šíření světla Měsíční 
fáze Stín Zatmění Měsíce a Slunce Zákon odrazu světla 
Zobrazení rovinným, dutým a vypouklým zrcadlem, 
kulová zrcadla Lom světla Rozklad světla optickým 
hranolem, barevné spektrum

využívá zákon odrazu světla na rozhraní dvou prostředí 
k řešení problémů a úloh a ke geometrické konstrukci 
obrazu rovinným zrcadlem

Světelné jevy Zdroje světla Rychlost světla ve vakuu a 
různých prostředích Přímočaré šíření světla Měsíční 
fáze Stín Zatmění Měsíce a Slunce Zákon odrazu světla 
Zobrazení rovinným, dutým a vypouklým zrcadlem, 
kulová zrcadla Lom světla Rozklad světla optickým 
hranolem, barevné spektrum

objasní fáze Měsíce pozorovatelné ze Země, vznik 
zatmění Slunce a Měsíce

Světelné jevy Zdroje světla Rychlost světla ve vakuu a 
různých prostředích Přímočaré šíření světla Měsíční 
fáze Stín Zatmění Měsíce a Slunce Zákon odrazu světla 
Zobrazení rovinným, dutým a vypouklým zrcadlem, 
kulová zrcadla Lom světla Rozklad světla optickým 
hranolem, barevné spektrum

uvede rychlost světla ve vakuu Světelné jevy Zdroje světla Rychlost světla ve vakuu a 
různých prostředích Přímočaré šíření světla Měsíční 
fáze Stín Zatmění Měsíce a Slunce Zákon odrazu světla 
Zobrazení rovinným, dutým a vypouklým zrcadlem, 
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kulová zrcadla Lom světla Rozklad světla optickým 
hranolem, barevné spektrum

rozhodne, zda je dané prostředí čiré, průhledné, 
průsvitné, neprůhledné

Světelné jevy Zdroje světla Rychlost světla ve vakuu a 
různých prostředích Přímočaré šíření světla Měsíční 
fáze Stín Zatmění Měsíce a Slunce Zákon odrazu světla 
Zobrazení rovinným, dutým a vypouklým zrcadlem, 
kulová zrcadla Lom světla Rozklad světla optickým 
hranolem, barevné spektrum

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých 
prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od 
kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu 
světla čočkami

Světelné jevy Zdroje světla Rychlost světla ve vakuu a 
různých prostředích Přímočaré šíření světla Měsíční 
fáze Stín Zatmění Měsíce a Slunce Zákon odrazu světla 
Zobrazení rovinným, dutým a vypouklým zrcadlem, 
kulová zrcadla Lom světla Rozklad světla optickým 
hranolem, barevné spektrum

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla 
při řešení problémů a úloh

Světelné jevy Zdroje světla Rychlost světla ve vakuu a 
různých prostředích Přímočaré šíření světla Měsíční 
fáze Stín Zatmění Měsíce a Slunce Zákon odrazu světla 
Zobrazení rovinným, dutým a vypouklým zrcadlem, 
kulová zrcadla Lom světla Rozklad světla optickým 
hranolem, barevné spektrum

porovná atmosferický tlak v různých výškách, popíše 
způsob jeho měření

Mechanické vlastnosti plynů Vlastnosti plynů 
Atmosférický tlak a jeho měření Vztlaková síla v 
atmosféře Přetlak, podtlak, vakuum

uvede příklad prokazující existenci vztlakové síly, která 
působí na tělesa v plynu (atmosféře) a uvede praktické 
příklady

Mechanické vlastnosti plynů Vlastnosti plynů 
Atmosférický tlak a jeho měření Vztlaková síla v 
atmosféře Přetlak, podtlak, vakuum

změří tlak plynu v uzavřené nádobě (pneumatice kola) Mechanické vlastnosti plynů Vlastnosti plynů 
Atmosférický tlak a jeho měření Vztlaková síla v 
atmosféře Přetlak, podtlak, vakuum

rozliší druhy vybraných pohybů Pohyb tělesa Klid a pohyb tělesa Druhy pohybů 
(přímočarý, křivočarý, posuvný, otáčivý) Pohyb 
rovnoměrný, nerovnoměrný Rychlost rovnoměrného 
pohybu (jednotky rychlosti, převody) Dráha 
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rovnoměrného pohybu Grafy - závislost dráhy na čase 
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu LP - 
určení průměrné rychlosti

určí rychlost a dráhu rovnoměrného pohybu Pohyb tělesa Klid a pohyb tělesa Druhy pohybů 
(přímočarý, křivočarý, posuvný, otáčivý) Pohyb 
rovnoměrný, nerovnoměrný Rychlost rovnoměrného 
pohybu (jednotky rychlosti, převody) Dráha 
rovnoměrného pohybu Grafy - závislost dráhy na čase 
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu LP - 
určení průměrné rychlosti

vyznačí graficky závislost dráhy na čase Pohyb tělesa Klid a pohyb tělesa Druhy pohybů 
(přímočarý, křivočarý, posuvný, otáčivý) Pohyb 
rovnoměrný, nerovnoměrný Rychlost rovnoměrného 
pohybu (jednotky rychlosti, převody) Dráha 
rovnoměrného pohybu Grafy - závislost dráhy na čase 
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu LP - 
určení průměrné rychlosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Praktická cvičení, skupinové práce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

zavedení a užívání metrické soustavy ( nutnost kooperace v EU )
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

 učí se spolupracovat při experimentech, organizovat práci, vyslovit a obhájit svůj názor, s porozuměním vyslechnout názor spolužáka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

na konkrétních příkladech se učí překonávat nesprávné intuitivní představy o vztahu pohybu a síly
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

škody na silnicích způsobené přetěžováním nákladů automobilů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

snižování ztrát energie zmenšováním odporových sil při pohybu vozidel
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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vyhledává informace o počasí na internetu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

rozvíjí dovednosti při hledání vztahů pro hydrostatický tlak a vztlakovou sílu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

zpracovává, vyhodnocuje a využívá informace z medií o počasí a jeho vlivu na člověka a jeho činnosti ( doprava, zemědělství )
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

ekonomické využívání zdrojů světel
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

vyhledává  informace na internetu o zajímavých optických jevech  v atmosféře (např. duha )
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
změří velikost působící síly --> Matematika -> 7. ročník -> zapisuje kladná a záporná čísla, znázorňuje je na 

číselné ose, čísla porovnává
určí gravitační sílu, jakou Země působí na 
těleso o určité hmotnosti

--> Matematika -> 7. ročník -> sčítá, odčítá, násobí, dělí dvě celá čísla

určí výslednici sil působících v jedné přímce --> Matematika -> 7. ročník -> sčítá, odčítá, násobí, dělí dvě celá čísla
rozhodne, zda jsou dvě síly v rovnováze --> Matematika -> 7. ročník -> provádí odhady výsledků při počítání s 

racionálními čísly
odhadne polohu těžiště, experimentem určí 
těžiště

--> Matematika -> 7. ročník -> provádí odhady výsledků při počítání s 
racionálními čísly

využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

--> Matematika -> 7. ročník -> řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel, užívá 
logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení

rozliší druhy vybraných pohybů --> Matematika -> 7. ročník -> zvětší, zmenší danou hodnotu v daném poměru
vyznačí graficky závislost dráhy na čase --> Matematika -> 7. ročník -> porovná dvě veličiny poměrem, daný poměr 

krátí, rozšiřuje
změří velikost působící síly <-- Matematika -> 7. ročník -> zapisuje kladná a záporná čísla, znázorňuje je na 

číselné ose, čísla porovnává
určí gravitační sílu, jakou Země působí na <-- Matematika -> 7. ročník -> sčítá, odčítá, násobí, dělí dvě celá čísla
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
těleso o určité hmotnosti
určí výslednici sil působících v jedné přímce <-- Matematika -> 7. ročník -> sčítá, odčítá, násobí, dělí dvě celá čísla
rozhodne, zda jsou dvě síly v rovnováze <-- Matematika -> 7. ročník -> provádí odhady výsledků při počítání s 

racionálními čísly
odhadne polohu těžiště, experimentem určí 
těžiště

<-- Matematika -> 7. ročník -> provádí odhady výsledků při počítání s 
racionálními čísly

využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

<-- Matematika -> 7. ročník -> řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel, užívá 
logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení

porovná atmosferický tlak v různých výškách, 
popíše způsob jeho měření

<-- Matematika -> 7. ročník -> vyjádří vztah tabulkou, grafem

rozliší druhy vybraných pohybů <-- Matematika -> 7. ročník -> zvětší, zmenší danou hodnotu v daném poměru
vyznačí graficky závislost dráhy na čase <-- Matematika -> 7. ročník -> porovná dvě veličiny poměrem, daný poměr 

krátí, rozšiřuje
  

Fyzika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tepelné jevy Vnitřní energie tělesa Změna vnitřní 
energie Teplo Kalorimetrická rovnice Teplo přijaté, 
odevzdané Tepelná výměna prouděním Tepelná 
výměna zářením

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých 
forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních 
problémů a úloh

Energie a její přeměny Práce Výpočet mechanické 
práce Výkon, výpočet, jednotky Účinnost, energie 
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Polohová, pohybová energie Přeměny energií
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

Tepelné jevy Vnitřní energie tělesa Změna vnitřní 
energie Teplo Kalorimetrická rovnice Teplo přijaté, 
odevzdané Tepelná výměna prouděním Tepelná 
výměna zářením

uvede příklady změn skupenství Změny skupenství látek Tání a tuhnutí Vypařování a 
kapalnění Var Sublimace, desublimace

v tabulkách vyhledá teploty tání látek a rozhodne, v 
jakém skupenství je těleso z dané látky při určité teplotě

Změny skupenství látek Tání a tuhnutí Vypařování a 
kapalnění Var Sublimace, desublimace

vysvětlí tání a tuhnutí krystalické látky na základě změny 
uspořádání a rychlosti pohybu částic

Změny skupenství látek Tání a tuhnutí Vypařování a 
kapalnění Var Sublimace, desublimace

popíše pokus, který prokazuje zvětšení objemu vody při 
zmrznutí

Změny skupenství látek Tání a tuhnutí Vypařování a 
kapalnění Var Sublimace, desublimace

popíše, jak se změní teplota varu při zvětšení nebo 
zmenšení tlaku, uvede praktické využití

Změny skupenství látek Tání a tuhnutí Vypařování a 
kapalnění Var Sublimace, desublimace

vysvětlí vznik mlhy, jinovatky a oblaku Změny skupenství látek Tání a tuhnutí Vypařování a 
kapalnění Var Sublimace, desublimace

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení 
praktických problémů

Elektrické jevy, elektrický proud Elektrický náboj, el. 
pole Elektroskop Vodič, izolant v el. poli Siločáry 
elektrického pole Elektrický proud, el. napětí, zdroje 
Měření elektrického proudu Měření elektrického 
napětí Obvody Ohmův zákon, elektrický odpor 
Závislost odporu na vlastnostech vodiče Zapojování 
rezistorů Reostat

vysvětlí elektrování těles vzájemným třením a uzemnění 
nabitého tělesa

Elektrické jevy, elektrický proud Elektrický náboj, el. 
pole Elektroskop Vodič, izolant v el. poli Siločáry 
elektrického pole Elektrický proud, el. napětí, zdroje 
Měření elektrického proudu Měření elektrického 
napětí Obvody Ohmův zákon, elektrický odpor 
Závislost odporu na vlastnostech vodiče Zapojování 
rezistorů Reostat

objasní podstatu elektrického proudu v kovových 
vodičích a v elektrolytech

Elektrické jevy, elektrický proud Elektrický náboj, el. 
pole Elektroskop Vodič, izolant v el. poli Siločáry 
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elektrického pole Elektrický proud, el. napětí, zdroje 
Měření elektrického proudu Měření elektrického 
napětí Obvody Ohmův zákon, elektrický odpor 
Závislost odporu na vlastnostech vodiče Zapojování 
rezistorů Reostat

změří elektrický proud ampérmetrem Elektrické jevy, elektrický proud Elektrický náboj, el. 
pole Elektroskop Vodič, izolant v el. poli Siločáry 
elektrického pole Elektrický proud, el. napětí, zdroje 
Měření elektrického proudu Měření elektrického 
napětí Obvody Ohmův zákon, elektrický odpor 
Závislost odporu na vlastnostech vodiče Zapojování 
rezistorů Reostat

změří elektrické napětí voltmetrem mezi dvěma místy 
obvodu

Elektrické jevy, elektrický proud Elektrický náboj, el. 
pole Elektroskop Vodič, izolant v el. poli Siločáry 
elektrického pole Elektrický proud, el. napětí, zdroje 
Měření elektrického proudu Měření elektrického 
napětí Obvody Ohmův zákon, elektrický odpor 
Závislost odporu na vlastnostech vodiče Zapojování 
rezistorů Reostat

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z 
ní určí změnu energie tělesa

Energie a její přeměny Práce Výpočet mechanické 
práce Výkon, výpočet, jednotky Účinnost, energie 
Polohová, pohybová energie Přeměny energií

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

Energie a její přeměny Práce Výpočet mechanické 
práce Výkon, výpočet, jednotky Účinnost, energie 
Polohová, pohybová energie Přeměny energií

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku

Zvukové jevy Kmitavý pohyb, kmitání pružných těles 
Vlnění Vznik zdroje zvuku Rychlost zvuku Tón, výška, 
odraz zvuku, ozvěna Hlasitost, hluk

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku 
na životní prostředí

Zvukové jevy Kmitavý pohyb, kmitání pružných těles 
Vlnění Vznik zdroje zvuku Rychlost zvuku Tón, výška, 
odraz zvuku, ozvěna Hlasitost, hluk

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

330

Fyzika 8. ročník

 sleduje a porovnává výkony špičkových sportovců
vyhledává informace o tepelných vlastnostech látek  v Tabulkách a na internetu

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
empatie a respekt ke spoluobčanům vykonávajícím fyzicky namáhavou práci

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
 možnosti využití vodních elektráren jako obnovitelných zdrojů energie u nás a v různých evropských zemích

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 možnosti využití vodních elektráren jako obnovitelných zdrojů energie u nás a v různých evropských zemích
 ekologické a ekonomické argumenty pro a proti využití sluneční energie jako obnovitelného zdroje energie
způsoby ochrany před hlukovým  znečištěním prostředí ( protihlukové stěny u dálnic )

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
sleduje  a kriticky posuzuje informace o využívání různých zdrojů energie z hlediska jejich vlivu na životní prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
 šetření energie vhodnou  tepelnou izolací domů, volba ekologicky vhodného způsobu vytápění, využití energie slunečního záření k vytápění a zahřívání vody
posoudí využití spalovacích motorů v dopravě z ekologického a ekonomického hlediska
omezení znečišťování prostředí v odlučovačích popílku
porovnávání výkonů různých domácích elektrických spotřebičů z údajů na jejich štítcích

-       volba optimálního  spotřebiče podle jeho energetické náročnosti ( třída A,B,C) z hlediska ekonomického i ekologického
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

porovnávání výkonů různých domácích elektrických spotřebičů z údajů na jejich štítcích
-       volba optimálního  spotřebiče podle jeho energetické náročnosti ( třída A,B,C) z hlediska ekonomického i ekologického

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vyhledávání údajů o elektrických vlastnostech  materiálů v Tabulkách a na internetu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
 respektování práv druhých lidí
neobtěžovat je nadměrným hlukem ( elektrických sekaček trávy,reproduktorů hudebních nástrojů, televizních a rozhlasových přijímačů)
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
změří elektrické napětí voltmetrem mezi 
dvěma místy obvodu

--> Matematika -> 8. ročník -> provádí jednoduchá statistická řešení, zapisuje 
výsledky do tabulky nebo je zapisuje sloupcovým či kruhovým diagramem
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného 
prostředí pro šíření zvuku

--> Matematika -> 8. ročník -> vypočítá aritmetický průměr

posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

--> Matematika -> 8. ročník -> čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

--> Matematika -> 8. ročník -> čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

změří elektrické napětí voltmetrem mezi 
dvěma místy obvodu

--> Matematika -> 8. ročník -> provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

v tabulkách vyhledá teploty tání látek a 
rozhodne, v jakém skupenství je těleso z dané 
látky při určité teplotě

--> Matematika -> 8. ročník -> provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

změří elektrické napětí voltmetrem mezi 
dvěma místy obvodu

<-- Matematika -> 8. ročník -> provádí jednoduchá statistická řešení, zapisuje 
výsledky do tabulky nebo je zapisuje sloupcovým či kruhovým diagramem

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného 
prostředí pro šíření zvuku

<-- Matematika -> 8. ročník -> vypočítá aritmetický průměr

posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

<-- Matematika -> 8. ročník -> čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

<-- Matematika -> 8. ročník -> čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

změří elektrické napětí voltmetrem mezi 
dvěma místy obvodu

<-- Matematika -> 8. ročník -> provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

v tabulkách vyhledá teploty tání látek a 
rozhodne, v jakém skupenství je těleso z dané 
látky při určité teplotě

<-- Matematika -> 8. ročník -> provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

  

Fyzika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

využívá prakticky poznatky o působení magnetického 
pole na magnet a cívku s proudema o vlivu změny 
magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného 
napětí v ní

Elektromagnetické jevy Magnetické pole přímého 
vodiče Magnetické pole cívky Elektromagnet Působení 
magnetického pole na vodič s proudem 
Elektromagnetická indukce Indukované napětí

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

objasní vznik střídavého proudu, zvolí vhodné měřidlo a 
změří střídavý proud

Střídavý proud Vznik střídavého proudu, časový 
průběh, efektivní hodnoty Měření střídavého proudu a 
střídavého napětí Transformátory, transformační 
poměr Třífázové napětí Rozvodná elektrická síť 
Bezpečnost práce s el. spotřebiči

určí transformační poměr transformátoru a uvede 
příkolady využití transformace

Střídavý proud Vznik střídavého proudu, časový 
průběh, efektivní hodnoty Měření střídavého proudu a 
střídavého napětí Transformátory, transformační 
poměr Třífázové napětí Rozvodná elektrická síť 
Bezpečnost práce s el. spotřebiči

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

rozliší stejnosměrný proud od střídavého Střídavý proud Vznik střídavého proudu, časový 
průběh, efektivní hodnoty Měření střídavého proudu a 
střídavého napětí Transformátory, transformační 
poměr Třífázové napětí Rozvodná elektrická síť 
Bezpečnost práce s el. spotřebiči
Střídavý proud Vznik střídavého proudu, časový 
průběh, efektivní hodnoty Měření střídavého proudu a 
střídavého napětí Transformátory, transformační 
poměr Třífázové napětí Rozvodná elektrická síť 
Bezpečnost práce s el. spotřebiči

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

rozliší vodič, izolant, polovodič

Vedení elektrického proudu Elektrický proud v 
kapalinách Elektrický proud v plynech Vedení 
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elektrického proudu v polovodičích Polovodičová 
dioda Elektrony a díry Vliv příměsi v polovodiči

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

sestaví elektrický obvod podle schematu Střídavý proud Vznik střídavého proudu, časový 
průběh, efektivní hodnoty Měření střídavého proudu a 
střídavého napětí Transformátory, transformační 
poměr Třífázové napětí Rozvodná elektrická síť 
Bezpečnost práce s el. spotřebiči

uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalině a 
plynu

Vedení elektrického proudu Elektrický proud v 
kapalinách Elektrický proud v plynech Vedení 
elektrického proudu v polovodičích Polovodičová 
dioda Elektrony a díry Vliv příměsi v polovodiči

na příkladech objasní, jak vzniká proud v elektrolytech, 
mechanismus vedení elektrického proudu v kovech, 
elektrolytech, plynech a polovodičích

Vedení elektrického proudu Elektrický proud v 
kapalinách Elektrický proud v plynech Vedení 
elektrického proudu v polovodičích Polovodičová 
dioda Elektrony a díry Vliv příměsi v polovodiči

řídí se základními pravidly pro bezpečné zacházení s 
elektrickými zařízeními

Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními Ochrana 
před úrazem elektrickým proudem

popíše základní stavební částice atomu Atomy a záření Historie modelu atomu a jeho 
struktura Záření v elelktronovém obalu Jádro atomu 
Jaderné síly Radioaktivita, její využití, ochrana před 
zářením Jaderné reakce Řetězové reakce Jaderná 
energetika

uvede základní druhy radioaktivního záření, objasní 
jejich podstatu a porovná jejich vlastnosti

Atomy a záření Historie modelu atomu a jeho 
struktura Záření v elelktronovém obalu Jádro atomu 
Jaderné síly Radioaktivita, její využití, ochrana před 
zářením Jaderné reakce Řetězové reakce Jaderná 
energetika

popíše řetězovou jadernou reakci a nebezpečí jejího 
zneužití

Atomy a záření Historie modelu atomu a jeho 
struktura Záření v elelktronovém obalu Jádro atomu 
Jaderné síly Radioaktivita, její využití, ochrana před 
zářením Jaderné reakce Řetězové reakce Jaderná 
energetika

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání vysvětlí, k jakým přeměnám energie dochází v jaderné Atomy a záření Historie modelu atomu a jeho 
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různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

elektrárně a porovná s tepelnou a vodní elektrárnou, 
porovná výhody a nevýhody elektráren

struktura Záření v elelktronovém obalu Jádro atomu 
Jaderné síly Radioaktivita, její využití, ochrana před 
zářením Jaderné reakce Řetězové reakce Jaderná 
energetika

popíše možnosti ochrany před jaderným zářením Atomy a záření Historie modelu atomu a jeho 
struktura Záření v elelktronovém obalu Jádro atomu 
Jaderné síly Radioaktivita, její využití, ochrana před 
zářením Jaderné reakce Řetězové reakce Jaderná 
energetika

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních 
silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem 
planet

Země a vesmír Sluneční soustava Pohyb planet, 
Keplerovy zákony Galaxie, souhvězdí

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností

odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností Země a vesmír Sluneční soustava Pohyb planet, 
Keplerovy zákony Galaxie, souhvězdí

orientuje se v základních souhvězdích na obloze Země a vesmír Sluneční soustava Pohyb planet, 
Keplerovy zákony Galaxie, souhvězdí

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu zapojí správně polovodičovou diodu Vedení elektrického proudu Elektrický proud v 
kapalinách Elektrický proud v plynech Vedení 
elektrického proudu v polovodičích Polovodičová 
dioda Elektrony a díry Vliv příměsi v polovodiči

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

využívání alternativních zdrojů energie, způsoby šetření energie ( sluneční baterie, sluneční elektrárny )
-energetické zdroje a jejich vyčerpatelnost ( obnovitelné zdroje energie)

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
vede k poznání a pochopení díla významných Evropanů ( Rontgen, Maxwell, Hertz, Marconi )

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
 vede k poznání a pochopení díla významných Evropanů ( Rontgen, Maxwell, Hertz, Marconi )

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření
-zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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poznává život a dílko významných Evropanů ( Rutherford, Becquerelk,Curie-Sklodowska, P. Curie, Fermi,Einstein)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

uvědomuje si vliv medií na postoje lidí k danému problému 
   

5.12 Chemie

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Povinný Povinný

  

Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor. Vede k poznávání základních chemických pojmů a 

zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických 
pokusů. Učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické 
jevy. Učí tyto poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů. Učí získávat a upevňovat 
dovednosti, pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc 
při úrazech nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět Chemie je vyučován jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku, v každém 2 hodiny týdně.
Výuka vyučovacího předmětu probíhá ve speciální učebně chemie.

Integrace předmětů • Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

Kompetence k učení:
Žáci používají pozorování jako základní formu zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a 
podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají
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Vedeme žáky ke správnému používání pojmů, symbolů a značek
Učíme žáky, aby samostatně či ve skupině formulovali závěry na základě pokusů či pozorování
Kompetence k řešení problémů:
Zadáváme žákům úkoly umožňující více řešení
Vedeme žáky k tomu, aby sami navrhovali postupy řešení
Vedeme žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
Pomocí různých metod učíme žáky samostatnému řešení úloh, vyvozování závěrů a vyhodnocování 
získaných údajů
Vedeme žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické 
podstaty
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky ke srozumitelné formulaci a vyjadřování myšlenek, ke vzájemné komunikaci a respektování 
názorů druhých
Žáci mají možnost samostatně zhodnotit výsledky své práce, reagovat na hodnocení ostatních, 
argumentovat, přijmout kritiku, naslouchat
Kompetence sociální a personální:
Prostřednictvím skupinového vyučování vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu k práci 
druhých
Žáky podněcujeme ke smysluplné diskusi
Kompetence občanské:
Učíme žáky respektovat pravidla pro práci s chemickými látkami a řád učebny
Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování, k pochopení práv a povinností v souvislosti s 
kvalitním životním prostředím, enviromentálními problémy
Vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolání pomoci, poskytnutí první pomoci)

kompetence žáků

Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k dodržování základních bezpečnostních a hygienických pravidel
Učíme žáky bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení
Zadáváme úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
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Název předmětu Chemie
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Chemie 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek určí společné a rozdílné vlastnosti látek Úvod do chemie Vymezení chemie Látky, tělesa a 

jejich vlastnosti (hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost) Skupenství Chemické děje 
Bezpečnost práce ( v laboratoři, v běžném životě) 
Nebezpečné látky a přípravky Hořlaviny - třídy 
nebezpečnosti První pomoc

poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři Úvod do chemie Vymezení chemie Látky, tělesa a 
jejich vlastnosti (hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost) Skupenství Chemické děje 
Bezpečnost práce ( v laboratoři, v běžném životě) 
Nebezpečné látky a přípravky Hořlaviny - třídy 
nebezpečnosti První pomoc

uvede příklady chemického děje a čím se chemie zabývá Úvod do chemie Vymezení chemie Látky, tělesa a 
jejich vlastnosti (hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost) Skupenství Chemické děje 
Bezpečnost práce ( v laboratoři, v běžném životě) 
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Nebezpečné látky a přípravky Hořlaviny - třídy 
nebezpečnosti První pomoc

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek rozliší fyzikální tělesa a látky Úvod do chemie Vymezení chemie Látky, tělesa a 
jejich vlastnosti (hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost) Skupenství Chemické děje 
Bezpečnost práce ( v laboratoři, v běžném životě) 
Nebezpečné látky a přípravky Hořlaviny - třídy 
nebezpečnosti První pomoc

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek rozeznává skupenství látek a jejich změny Úvod do chemie Vymezení chemie Látky, tělesa a 
jejich vlastnosti (hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost) Skupenství Chemické děje 
Bezpečnost práce ( v laboratoři, v běžném životě) 
Nebezpečné látky a přípravky Hořlaviny - třídy 
nebezpečnosti První pomoc

rozpozná u běžně známých dějů, zda dochází k 
přeměnám látek

Úvod do chemie Vymezení chemie Látky, tělesa a 
jejich vlastnosti (hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost) Skupenství Chemické děje 
Bezpečnost práce ( v laboratoři, v běžném životě) 
Nebezpečné látky a přípravky Hořlaviny - třídy 
nebezpečnosti První pomoc

rozliší fyzikální a chemický děj Úvod do chemie Vymezení chemie Látky, tělesa a 
jejich vlastnosti (hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost) Skupenství Chemické děje 
Bezpečnost práce ( v laboratoři, v běžném životě) 
Nebezpečné látky a přípravky Hořlaviny - třídy 
nebezpečnosti První pomoc

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

dodržuje zásady bezpečné práce v chemické učebně, 
poskytne a přivolá 1. pomoc při úrazu

Úvod do chemie Vymezení chemie Látky, tělesa a 
jejich vlastnosti (hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost) Skupenství Chemické děje 
Bezpečnost práce ( v laboratoři, v běžném životě) 
Nebezpečné látky a přípravky Hořlaviny - třídy 
nebezpečnosti První pomoc

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 

pracuje s běžně dostupnými látkami, hodnotí jejich 
rizikovost a nebezpečnost

Úvod do chemie Vymezení chemie Látky, tělesa a 
jejich vlastnosti (hustota, rozpustnost, tepelná a 
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rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

elektrická vodivost) Skupenství Chemické děje 
Bezpečnost práce ( v laboratoři, v běžném životě) 
Nebezpečné látky a přípravky Hořlaviny - třídy 
nebezpečnosti První pomoc

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky rozlišuje různorodé a stejnorodé směsi a chemické látky Směsi Různorodé, stejnorodé, roztoky Složení roztoků 
Oddělování složek směsí - usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace

rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, dým, mlhu a uvede jejich 
příklady z běžného života

Směsi Různorodé, stejnorodé, roztoky Složení roztoků 
Oddělování složek směsí - usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace

uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi Směsi Různorodé, stejnorodé, roztoky Složení roztoků 
Oddělování složek směsí - usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace

správně používá pojmy dané problematiky (nasycený, 
nenasycený roztok...)

Směsi Různorodé, stejnorodé, roztoky Složení roztoků 
Oddělování složek směsí - usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok 
daného složení

Směsi Různorodé, stejnorodé, roztoky Složení roztoků 
Oddělování složek směsí - usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace

CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek

vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných 
látek, uvede příklady z praxe

Směsi Různorodé, stejnorodé, roztoky Složení roztoků 
Oddělování složek směsí - usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace

sestaví základní aparatury pro dělení směsí (filtrační, 
destilační)

Směsi Různorodé, stejnorodé, roztoky Složení roztoků 
Oddělování složek směsí - usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek 
směsí o známém složení; uvede příklady oddělování 
složek v praxi

Směsi Různorodé, stejnorodé, roztoky Složení roztoků 
Oddělování složek směsí - usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

uvede základní vlastnosti vody Voda Destilovaná, pitná, užitková, odpadní Výroba 
pitné vody - vodárna Čistota vody - čistička odpadních 
vod

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a 
použití

Voda Destilovaná, pitná, užitková, odpadní Výroba 
pitné vody - vodárna Čistota vody - čistička odpadních 
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vod
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění

uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním 
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější 
preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění

Voda Destilovaná, pitná, užitková, odpadní Výroba 
pitné vody - vodárna Čistota vody - čistička odpadních 
vod

zhodnotí význam vody pro život na Zemi Voda Destilovaná, pitná, užitková, odpadní Výroba 
pitné vody - vodárna Čistota vody - čistička odpadních 
vod

uvede princip výroby pitné vody Voda Destilovaná, pitná, užitková, odpadní Výroba 
pitné vody - vodárna Čistota vody - čistička odpadních 
vod

objasní hygienické požadavky na pitnou vodu Voda Destilovaná, pitná, užitková, odpadní Výroba 
pitné vody - vodárna Čistota vody - čistička odpadních 
vod

charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku pro hoření 
látek

Vzduch Složení, čistota, zdroje znečištění

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění

definuje hlavní znečišťovatele vzduchu Vzduch Složení, čistota, zdroje znečištění

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění

vysvětlí teplotní inverzi a smog, uvede příklady zdrojů 
informací o čistotě ovzduší

Vzduch Složení, čistota, zdroje znečištění

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech

používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech

Částicové složení látek Atomy, molekuly Stavba atomu 
- atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal, 
elektron, valenční elektrony Ionty Chemický prvek 
Periodická soustava prvků, protonové číslo Molární 
hmotnost Chemická vazba Chemické sloučeniny

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy 
užívá ve správných souvislostech

Částicové složení látek Atomy, molekuly Stavba atomu 
- atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal, 
elektron, valenční elektrony Ionty Chemický prvek 
Periodická soustava prvků, protonové číslo Molární 
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hmotnost Chemická vazba Chemické sloučeniny
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, 
rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti

Částicové složení látek Atomy, molekuly Stavba atomu 
- atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal, 
elektron, valenční elektrony Ionty Chemický prvek 
Periodická soustava prvků, protonové číslo Molární 
hmotnost Chemická vazba Chemické sloučeniny

popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu z 
neutrálních atomů

Částicové složení látek Atomy, molekuly Stavba atomu 
- atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal, 
elektron, valenční elektrony Ionty Chemický prvek 
Periodická soustava prvků, protonové číslo Molární 
hmotnost Chemická vazba Chemické sloučeniny
Částicové složení látek Atomy, molekuly Stavba atomu 
- atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal, 
elektron, valenční elektrony Ionty Chemický prvek 
Periodická soustava prvků, protonové číslo Molární 
hmotnost Chemická vazba Chemické sloučeniny

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

používá značky a názvy chemických prvků

Chemické prvky a PSP Nekovy Kovy Ušlechtilé kovy 
Slitiny kovů

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

vysvětlí, co udává protonové číslo Částicové složení látek Atomy, molekuly Stavba atomu 
- atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal, 
elektron, valenční elektrony Ionty Chemický prvek 
Periodická soustava prvků, protonové číslo Molární 
hmotnost Chemická vazba Chemické sloučeniny
Částicové složení látek Atomy, molekuly Stavba atomu 
- atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal, 
elektron, valenční elektrony Ionty Chemický prvek 
Periodická soustava prvků, protonové číslo Molární 
hmotnost Chemická vazba Chemické sloučeniny

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

s pomocí PSP interpretuje složení atomu a načrtne 
schéma atomu

Chemické prvky a PSP Nekovy Kovy Ušlechtilé kovy 
Slitiny kovů

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

rozliší periody a skupiny v PSP a vyhledá vybrané prvky s 
podobnými vlastnostmi

Chemické prvky a PSP Nekovy Kovy Ušlechtilé kovy 
Slitiny kovů
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rozliší kovy a nekovy a uvede příklady jejich vlastností a 
praktického využití vybraných nekovů, kovů a slitin

Chemické prvky a PSP Nekovy Kovy Ušlechtilé kovy 
Slitiny kovů

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, 
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, 
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání

Chemické reakce Výchozí látky a produkty Chemické 
rovnice Slučovací reakce

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

zapíše chemickými rovnicemi vybrané chemické reakce Chemické reakce Výchozí látky a produkty Chemické 
rovnice Slučovací reakce

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí 
vliv významných zástupců těchto látek na životní 
prostředí

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim 
lze předcházet

vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní 
prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady 
uplatňování neutralizace v praxi

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
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Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

určuje oxidační číslo atomů prvků v oxidech Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

zapíše z názvů vzorce oxidů a naopak ze vzorců jejich 
názvy

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a posoudí 
vliv těchto látek na životní prostředí

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

vysvětlí vznik skleníkového efektu a uvede možná 
preventivní opatření

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
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indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

určí oxidační číslo atomů prvků v halogenidech Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

zapíše z názvů vzorce halogenidů a naopak ze vzorců 
jejich názvy

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

popíše vlastnosti, použití a význam vybraných 
halogenidů

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH a 
změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
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efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

vysvětlí na příkladech pojmy kyselinotvorný a 
zásadotvorný oxid

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin a bezpečné 
ředění jejich koncentrovaných roztoků

Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

zapíše z názvů hydroxidů vzorce a ze vzorců jejich názvy Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý
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popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů Jednoduché anorganické sloučeniny Oxidy Názvosloví 
oxidů Oxidační číslo Důležité oxidy - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, vápenatý Skleníkový 
efekt Halogenidy Názvosloví halogenidů Floridy, 
chloridy, bromidy, jodidy Kyseliny a zásady pH, 
indikátory pH Názvosloví kyselin Kyseliny - 
chlorovodíková, sírová, dusičná Kyselé deště 
Názvosloví hydroxidů Hydroxidy - sodný, draselný, 
vápenatý

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze vzorců jejich 
názvy

Soli Soli kyslíkaté a nekyslíkaté Názvosloví solí 
Vlastnosti a použití Hospodářsky významné látky 
Průmyslová hnojiva NPK Cement, vápno, sádra, 
keramika

rozliší, které látky patří mezi soli Soli Soli kyslíkaté a nekyslíkaté Názvosloví solí 
Vlastnosti a použití Hospodářsky významné látky 
Průmyslová hnojiva NPK Cement, vápno, sádra, 
keramika

uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv 
na životní prostředí

Soli Soli kyslíkaté a nekyslíkaté Názvosloví solí 
Vlastnosti a použití Hospodářsky významné látky 
Průmyslová hnojiva NPK Cement, vápno, sádra, 
keramika

popíše složení, vlastnosti a použití nejznámějších 
stavebních pojiv

Soli Soli kyslíkaté a nekyslíkaté Názvosloví solí 
Vlastnosti a použití Hospodářsky významné látky 
Průmyslová hnojiva NPK Cement, vápno, sádra, 
keramika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Problematika znečištění vod, Problematika znečištění ovzduší (smog, kyselé deště, skleníkové plyny), Problematika těžkých kovů a průmyslových hnojiv
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Problematika dostupnosti pitné vody, Negativní skleníkový efekt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Bezpečné zacházení s chemickými látkami, rizika nebezpečných látek, odpovědnost za své zdraví a základní hygienické návyky
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vysvětlí, co udává protonové číslo --> Matematika -> 8. ročník -> určí hodnotu daného číselného výrazu
zapíše chemickými rovnicemi vybrané 
chemické reakce

--> Matematika -> 8. ročník -> dosazuje do výrazu s proměnnou

vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv 
na životní prostředí a uvede opatření, kterými 
jim lze předcházet

--> Matematika -> 8. ročník -> provádí jednoduchá statistická řešení, zapisuje 
výsledky do tabulky nebo je zapisuje sloupcovým či kruhovým diagramem

dodržuje zásady bezpečné práce v chemické 
učebně, poskytne a přivolá 1. pomoc při 
úrazu

--> Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci

uvede základní vlastnosti vody --> Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> prozkoumá dešťovou a minerální vodu, 
rozlišuje pojem měkká a tvrdá voda

uvede základní vlastnosti vody --> Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> experimentálně ověří existenci 
povrchového napětí vody

vysvětlí, co udává protonové číslo <-- Matematika -> 8. ročník -> určí hodnotu daného číselného výrazu
zapíše chemickými rovnicemi vybrané 
chemické reakce

<-- Matematika -> 8. ročník -> dosazuje do výrazu s proměnnou

vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv 
na životní prostředí a uvede opatření, kterými 
jim lze předcházet

<-- Matematika -> 8. ročník -> provádí jednoduchá statistická řešení, zapisuje 
výsledky do tabulky nebo je zapisuje sloupcovým či kruhovým diagramem

dodržuje zásady bezpečné práce v chemické 
učebně, poskytne a přivolá 1. pomoc při 
úrazu

<-- Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci

uvede základní vlastnosti vody <-- Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> prozkoumá dešťovou a minerální vodu, 
rozlišuje pojem měkká a tvrdá voda

uvede základní vlastnosti vody <-- Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> experimentálně ověří existenci 
povrchového napětí vody
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí 
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí

Neutralizace, soli Podstata neutralizace Vznik solí

obecně definuje výchozí látky a produkty neutralizace, 
uvede jejich názvy a vzorce, zapíše je chemickými 
rovnicemi

Neutralizace, soli Podstata neutralizace Vznik solí

zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze vzorců jejich 
názvy ze zadání konkrétních výchozích látek určí názvy a 
vzorce produktů

Neutralizace, soli Podstata neutralizace Vznik solí

uvede příklady užití neutralizace v praxi Neutralizace, soli Podstata neutralizace Vznik solí

rozliší, které látky patří mezi soli Neutralizace, soli Podstata neutralizace Vznik solí

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako 
zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového 
zpracování ropy

Redoxní reakce Oxidace a redukce Výroba železa a 
oceli Koroze Elektrolýza Galvanický článek 
Exotermické a endotermické reakce Faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí (teplota, povrch, katalýza) 
Zákon zachování hmotnosti Molární hmotnost Látkové 
množství

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z 
hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

Redoxní reakce Oxidace a redukce Výroba železa a 
oceli Koroze Elektrolýza Galvanický článek 
Exotermické a endotermické reakce Faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí (teplota, povrch, katalýza) 
Zákon zachování hmotnosti Molární hmotnost Látkové 
množství
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užívá pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce Redoxní reakce Oxidace a redukce Výroba železa a 
oceli Koroze Elektrolýza Galvanický článek 
Exotermické a endotermické reakce Faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí (teplota, povrch, katalýza) 
Zákon zachování hmotnosti Molární hmotnost Látkové 
množství

vysvětlí princip výroby vybraných kovů, princip koroze a 
způsob ochrany kovů před korozí

Redoxní reakce Oxidace a redukce Výroba železa a 
oceli Koroze Elektrolýza Galvanický článek 
Exotermické a endotermické reakce Faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí (teplota, povrch, katalýza) 
Zákon zachování hmotnosti Molární hmotnost Látkové 
množství

vysvětlí děje na elektrodách při elektrolýze, uvede 
příklady užití v praxi

Redoxní reakce Oxidace a redukce Výroba železa a 
oceli Koroze Elektrolýza Galvanický článek 
Exotermické a endotermické reakce Faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí (teplota, povrch, katalýza) 
Zákon zachování hmotnosti Molární hmotnost Látkové 
množství

určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce Redoxní reakce Oxidace a redukce Výroba železa a 
oceli Koroze Elektrolýza Galvanický článek 
Exotermické a endotermické reakce Faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí (teplota, povrch, katalýza) 
Zákon zachování hmotnosti Molární hmotnost Látkové 
množství

vysvětlí princip koroze a způsob ochrany kovů před 
korozí

Redoxní reakce Oxidace a redukce Výroba železa a 
oceli Koroze Elektrolýza Galvanický článek 
Exotermické a endotermické reakce Faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí (teplota, povrch, katalýza) 
Zákon zachování hmotnosti Molární hmotnost Látkové 
množství

objasní princip galvanického článku Redoxní reakce Oxidace a redukce Výroba železa a 
oceli Koroze Elektrolýza Galvanický článek 
Exotermické a endotermické reakce Faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí (teplota, povrch, katalýza) 
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Zákon zachování hmotnosti Molární hmotnost Látkové 
množství

uvede příklady užití elektrolýzy a galvanických článků v 
praxi

Redoxní reakce Oxidace a redukce Výroba železa a 
oceli Koroze Elektrolýza Galvanický článek 
Exotermické a endotermické reakce Faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí (teplota, povrch, katalýza) 
Zákon zachování hmotnosti Molární hmotnost Látkové 
množství

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití

Uhlovodíky Charakteristika organických sloučenin 
Systém uhlovodíků (významné alkany, alkeny a areny) 
Paliva

rozliší anorganické a organické sloučeniny Uhlovodíky Charakteristika organických sloučenin 
Systém uhlovodíků (významné alkany, alkeny a areny) 
Paliva

identifikuje skupiny uhlovodíků dle typů vazby Uhlovodíky Charakteristika organických sloučenin 
Systém uhlovodíků (významné alkany, alkeny a areny) 
Paliva

rozlišuje molekulové, racionální a strukturní vzorce Uhlovodíky Charakteristika organických sloučenin 
Systém uhlovodíků (významné alkany, alkeny a areny) 
Paliva

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití

Deriváty uhlovodíků V praxi významné deriváty 
Detergenty, pesticidy a insekticidy

ovládá pravidla bezpečné práce s jednotlivými 
skupinami organických látek

Deriváty uhlovodíků V praxi významné deriváty 
Detergenty, pesticidy a insekticidy

rozlišuje a správně používá pojmy uhlovodíky a deriváty 
uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků V praxi významné deriváty 
Detergenty, pesticidy a insekticidy

objasní princip výroby destilátů Deriváty uhlovodíků V praxi významné deriváty 
Detergenty, pesticidy a insekticidy

rozlišuje důsledky působení methanolu a ethanolu na 
člověka

Deriváty uhlovodíků V praxi významné deriváty 
Detergenty, pesticidy a insekticidy

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 

orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a koncových produktů biochemického 
zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů

Přírodní látky Fotosyntéza Sacharidy Lipidy Bílkoviny
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sacharidů.
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu

určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu Přírodní látky Fotosyntéza Sacharidy Lipidy Bílkoviny

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitaminů

Přírodní látky Fotosyntéza Sacharidy Lipidy Bílkoviny

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi 
a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

Plasty a umělá textilní vlákna Polyethylen 
Polypropylen Polystyren Polyvinylchlorid Polyamidová 
a polyesterová vlákna

uvede významné chemické závody v ČR, objasní jejich 
význam

Chemie v životě člověka Chemický průmysl v ČR 
(výrobky, rizika pro životní prostředí, recyklace) 
Mimořádné události (havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek) Léčiva a návykové látky

uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro 
chemické výroby a zhodnotí je z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje

Chemie v životě člověka Chemický průmysl v ČR 
(výrobky, rizika pro životní prostředí, recyklace) 
Mimořádné události (havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek) Léčiva a návykové látky

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v 
modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek

objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech 
havárie s únikem nebezpečných látek

Chemie v životě člověka Chemický průmysl v ČR 
(výrobky, rizika pro životní prostředí, recyklace) 
Mimořádné události (havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek) Léčiva a návykové látky

aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh 
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu

Chemie v životě člověka Chemický průmysl v ČR 
(výrobky, rizika pro životní prostředí, recyklace) 
Mimořádné události (havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek) Léčiva a návykové látky

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení 
modelových situací z praxe

Chemie v životě člověka Chemický průmysl v ČR 
(výrobky, rizika pro životní prostředí, recyklace) 
Mimořádné události (havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek) Léčiva a návykové látky

objasní, jak dochází ke znečišťování životního prostředí 
chemickými látkami a jak tomu lze předcházet

Chemie v životě člověka Chemický průmysl v ČR 
(výrobky, rizika pro životní prostředí, recyklace) 
Mimořádné události (havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek) Léčiva a návykové látky
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zachází bezpečně s chemickými látkami běžně užívanými 
v domácnosti

Chemie v životě člověka Chemický průmysl v ČR 
(výrobky, rizika pro životní prostředí, recyklace) 
Mimořádné události (havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek) Léčiva a návykové látky

uvede příklady nejrozšířenějších výbušných, hořlavých a 
toxických látek

Chemie v životě člověka Chemický průmysl v ČR 
(výrobky, rizika pro životní prostředí, recyklace) 
Mimořádné události (havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek) Léčiva a návykové látky

uvede příklady návykových látek a nebezpečí jejich 
používání

Chemie v životě člověka Chemický průmysl v ČR 
(výrobky, rizika pro životní prostředí, recyklace) 
Mimořádné události (havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek) Léčiva a návykové látky

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu

přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování 
hmotnosti vypočítá hmotnost výchozích látek a 
produktů

Redoxní reakce Oxidace a redukce Výroba železa a 
oceli Koroze Elektrolýza Galvanický článek 
Exotermické a endotermické reakce Faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí (teplota, povrch, katalýza) 
Zákon zachování hmotnosti Molární hmotnost Látkové 
množství

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek, Chemický průmysl v ČR, Plasty a jejich recyklace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Vyčerpatelné zdroje (ropa, uhlí, zemní plyn), Princip trvale udržitelného rozvoje
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Bezpečné zacházení s chemickými látkami, rizika nebezpečných látek, odpovědnost za své zdraví a základní hygienické návyky, Vliv užívání alkoholických nápojů a rizika 
návykových látek
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze 
vzorců jejich názvy ze zadání konkrétních 
výchozích látek určí názvy a vzorce produktů

--> Matematika -> 9. ročník -> formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a 
jejich soustav
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
uvede významné chemické závody v ČR, 
objasní jejich význam

--> Zeměpis -> 9. ročník -> hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům

uvede příklady návykových látek a nebezpečí 
jejich používání

--> Rodinná výchova -> 8. ročník -> popíše zdravotní rizika spojená s kouřením, 
alkoholem, drogami

uvede příklady návykových látek a nebezpečí 
jejich používání

--> Rodinná výchova -> 8. ročník -> uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí

uvede příklady návykových látek a nebezpečí 
jejich používání

--> Rodinná výchova -> 8. ročník -> používá způsoby odmítání návykových látek 
v modelových situacích i ve styku s vrstevníky

uvede příklady návykových látek a nebezpečí 
jejich používání

--> Tělesná výchova -> 9. ročník -> odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze 
vzorců jejich názvy ze zadání konkrétních 
výchozích látek určí názvy a vzorce produktů

<-- Matematika -> 9. ročník -> formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a 
jejich soustav

uvede významné chemické závody v ČR, 
objasní jejich význam

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům

uvede příklady návykových látek a nebezpečí 
jejich používání

<-- Tělesná výchova -> 9. ročník -> odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
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5.13 Přírodopis

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Předmět Přírodopis směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny. Poskytuje žákům 

prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům.
Umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují 
se. Podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování.Učí aplikovat 
přírodovědné poznatky v praktickém životě.Vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a 
lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích. Seznamuje žáka se stavbou živých organismů.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku - vždy 2 
hodiny týdně. Při výuce je kladen důraz na vytváření kladného vztahu k přírodě, pochopení základních dějů 
a principů v přírodě. Žáci jsou též vedeni k praktickému poznávání přírody a porozumění vlivu společnosti 
na stav životního prostředí.

Integrace předmětů • Přírodopis
Kompetence k učení:
Učíme žáky aktivně vyhledávat, třídit a propojovat informace
Vedeme žáky ke správnému pojmenovávání a jeho využívání, ke správnému používání odborné 
terminologie
Vedeme žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
Žákům jsou zadávány úkoly umožňující více řešení
Žáci jsou vedeni k vlastnímu navrhování postupů řešení
Pomocí různých metod vedeme žáky k samostatnému řešení úkolů, vyvozování závěrů a vyhodnocování 
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Název předmětu Přírodopis
získaných informací a údajů
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky ke srozumitelné formulaci a vyjadřování myšlenek, ke vzájemné komunikaci a respektování 
názorů druhých
Žáci mají možnost samostatně zhodnotit výsledky své práce, reagovat na hodnocení ostatních, 
argumentovat, přijmout kritiku, naslouchat
Kompetence sociální a personální:
Prostřednictvím skupinového vyučování jsou žáci vedeni ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu k práci 
druhých
Kompetence občanské:
Vyžadujeme od žáků dodržování pravidel slušného chování
Vedeme žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s kvalitním životním prostředím, 
enviromentálními problémy a trvale udržitelným rozvojem společnosti
Kompetence pracovní:
Žáci jsou při pobytu v přírodě a praktických cvičeních vedeni k dodržování bezpečnostních a hygienických 
pravidel
Učitel zadává úkoly tak, aby žáci měli možnost sami si práci naplánovat, zorganizovat a časově rozvrhnout

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Přírodopis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v 
daném přehledu vývoje organismů

Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel

popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a 
bakterií a objasní funkci základních organel

Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek

Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování 
při poznávání živé a neživé přírody

Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)
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Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody

Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

vysvětlí postavení přírodopisu mezi přírodními vědami Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

objasní některé teorie vzniku života na Zemi Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý 
mikroskopický preparát

Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, rozpozná rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
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živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel mnohobuněčným organismem Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava, 
organismus

Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek

třídí organismy do říší, zdůvodní význam třídění 
organismů a jejich pojmenování

Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů

uvede na příkladech z běžného života význam virů a 
bakterií v přírodě i pro člověka

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s 
plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
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charakteristických znaků plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích

vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v 
ekosystémech a místo v potravních řetězcích

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků

objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

popíše stavbu viru Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

uvede příklady virových onemocnění, možnosti nákazy, 
metody léčby a prevence

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

popíše způsob života bakterií Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)
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P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

vnímá bakterie jako důležitý činitel koloběhu látek v 
přírodě

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

uvede příklady bakteriálních onemocnění, principy jejich 
léčby a prevence

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

popíše stavbu buněk sinic a způsob jejich života Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

vysvětlí jednoduše princip fotosyntézy Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

popíše význam řas a jednotlivé zástupce Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí pojmy: 
producent, konzument, reducent

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
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první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

popíše nezbytnost jednotlivých složek v potravinových 
řetězcích

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

vyhledá rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích

popíše stavbu těla hub Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích

pohovoří o významu hub v přírodě a pro člověka, 
rozlišuje parazitismus a symbiózu

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

rozlišuje ( i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby

Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce popíše stavbu lišejníkové stélky Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
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lišejníků praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků

rozliší základní zástupce lišejníků Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

rozpozná rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin Viry a bakterie Viry, bakterie (výskyt, význam a 
praktické využití) Nižší rostliny Sinice, řasy Houby bez 
plodnic (pozitivní a negativní vliv na život) Houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
první pomoc při otravě) Lišejníky (stavba, symbióza, 
výskyt, význam)

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů

rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) rostlin i živočichů

Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

za použití osvojené odborné terminologie vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů

Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

popíše stavbu těla prvoků, zařadí jednotlivé zástupce a 
popíše způsob jejich života

Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

popíše stavbu těla žahavců, jejich rozmnožování a 
způsob života, určí vybrané zástupce

Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
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Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

rozlišuje vnitřní a vnější parazity Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

podle charakteristických znaků rozlišuje plže, mlže, 
hlavonožce

Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

rozlišuje i vývojové zdokonalení stavby těla Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

určí vodní a suchozemské druhy Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

vyhledá vybrané zástupce, objasní jejich význam a 
postavení v přírodě

Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci
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popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

vysvětlí význam žížaly v přírodě Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

popíše vnější a vnitřní stavbu těla členovců Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle 
charakteristických znaků

Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

popíše tělo včely medonosné jako modelový příklad 
hmyzu a pozná vybrané zástupce

Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

zhodnotí význam hospodářských a epidemiologických 
druhů hmyzu

Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
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Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci
objasní význam ostnokožců z vývojového hlediska Biologie živočichů Stavba těla, stavba funkce 

jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Bezobratlí Prvoci 
Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci 
Pavoukovci Korýši Vzdušnicovci Ostnokožci

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

objasní vztahy mezi podmínkami prostředí a životem Obecná biologie a genetika Přírodopis a přírodní jevy 
Vznik a význam života Projevy života (fotosyntéza, 
dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin, 
názory na vznik života) Podmínky života Organismy a 
prostředí (potravní vztahy) Buňka Jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy Třídění organismů (význam 
a zásady)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Učivo švp - základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Bezpečnostní a hygienická pravidla
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

 Rozmanitost přírody, vztahy mezi organismy, význam potravních řetězců
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organismy jako bioindikátory
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Rozmanitost přírody, vztahy mezi organismy, biologie rostlin a živočichů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Virová a bakteriální onemocnění jejich prevence a léčba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Vznik života na Zemi, rozmanitost přírody, základní hygienické návyky jako prevence onemocnění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Praktické poznávání přírody, pozorování, mikroskopování
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek

--> Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> využívá informace z 
různých informačních zdrojů a zpracuje z nich přehlednou prezentaci

aplikuje praktické metody poznávání přírody --> Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů

pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý 
mikroskopický preparát

--> Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> zhotoví, pozoruje a popíše 
mikroskopický preparát vybraného druhu

třídí organismy do říší, zdůvodní význam 
třídění organismů a jejich pojmenování

--> Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> pozoruje a popíše rybí šupinu, stavbu 
ptačího vejce, na základě experimentu objasní složení skořápky ptačího 
vejce

třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek

<-- Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> využívá informace z 
různých informačních zdrojů a zpracuje z nich přehlednou prezentaci

aplikuje praktické metody poznávání přírody <-- Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů

pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý 
mikroskopický preparát

<-- Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> zhotoví, pozoruje a popíše 
mikroskopický preparát vybraného druhu

třídí organismy do říší, zdůvodní význam 
třídění organismů a jejich pojmenování

<-- Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> pozoruje a popíše rybí šupinu, stavbu 
ptačího vejce, na základě experimentu objasní složení skořápky ptačího 
vejce

  

Přírodopis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

vysvětlí význam a zásady třídění organismů Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití 
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů

Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

roztřídí zástupce do jednotlivých tříd a vymezí vývojové 
zdokonalování

Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby, zařadí 
vybrané zástupce ryb

Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

posoudí postavení ryb v potravním řetězci Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

368

Přírodopis 7. ročník

plazi, ptáci
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

určí vybrané zástupce obojživelníků Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

určí vybrané zástupce plazů Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

objasní význam plazů v potravním řetězci Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

ukáže vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich 
přizpůsobení k letu

Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

rozpozná vybrané zástupce a roztřídí je podle znaků do 
nejznámějších řádů

Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém živočichů: Strunatci: podkmen 
obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 

porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a 
uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině 

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

369

Přírodopis 7. ročník

vztahů v rostlině jako celku jako celku ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při pěstování rostlin

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje 
jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí

odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

vysvětlí vývoj rostlin Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny určí nižší a vyšší rostlinu Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
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rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

rozezná příklady výtrusných rostlin Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a 
kapraďorosty

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny
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P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce 
nahosemenných rostlin

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

vymezí význam lesa a způsoby jeho ochrany Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

objasní systém charakteristických znaků pro určování 
rostlin

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou 
rostlinou a uvede konkrétní příklady

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
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květ, plod) Krytosemenné rostliny
rozliší podle morfologických znaků základní čeledi 
rostlin

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

vyhledá významné zástupce jednotlivých čeledí a 
roztřídí je

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

vyhledává v atlasech a klíčích rostliny Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

uvede příklady a využití kulturních plodin Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

vymezí daná společenstva a pojmenuje vybrané druhy 
rostlin a živočichů z těchto společenstev

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
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těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

rozliší uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva 
až k orgánům

Biologie rostlin Vývoj rostlin Fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst) Význam rostlin a jejich 
ochrana Systém vyšších rostlin: Rostliny výtrusné 
Mechorosty Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 
kapradiny Nahosemenné rostliny Stavba rostlinného 
těla a význam jednotlivých částí (kořen, stonek, list, 
květ, plod) Krytosemenné rostliny

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Biologie rostlin a živočichů
Ptáci podle ekosystémů, vyšší rostliny

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Fyziologie rostlin a živočichů

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ochrana rostlin a živočichů

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Význam a ochrana živočichů, význam rostlin a jejich částí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Význam rostlin jako potravinových zdrojů

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Význam rostlin a živočichů

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Praktické poznávání přírody, pozorování, mikroskopování
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému 
prostředí

--> Český jazyk -> 7. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

rozpozná vybrané zástupce a roztřídí je podle --> Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> seznámí se s postupem určování rostlin 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
znaků do nejznámějších řádů podle určovacího klíče, spomocí jednoduchého klíče určí a popíše vybrané 

druhy rostlin
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému 
prostředí

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

rozpozná vybrané zástupce a roztřídí je podle 
znaků do nejznámějších řádů

<-- Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> seznámí se s postupem určování rostlin 
podle určovacího klíče, spomocí jednoduchého klíče určí a popíše vybrané 
druhy rostlin

  

Přírodopis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin

Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém savců: Savci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

odvodí na základě pozorování základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému prostředí

Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém savců: Savci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém savců: Savci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

podle charakteristických znaků rozlišuje základní řady 
savců a správně roztřídí vybrané zástupce

Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém savců: Savci
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živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém savců: Savci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

zařadí vybrané zástupce savců Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém savců: Savci

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

doloží význam živočichů v přírodě i pro člověka Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém savců: Savci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

vysvětlí význam živočichů v ekosystému Biologie živočichů Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla Rozšíření, význam a ochrana 
Projevy chování Systém savců: Savci

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
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Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do 
stáří

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života

rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození 
těla

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)
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uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření organismů

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

zařadí člověka do systému živočišné říše a 
charakterizuje biologické znaky lidského a živočišného 
organismu

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

vysvětlí vývoj člověka Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

rozlišuje lidské rasy a jejich charakteristické znaky Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
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soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

vysvětlí pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, 
organismus

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

popíše stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského 
organismu

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

vysvětlí význam soustav tvořících oporu a tvar těla a 
umožňujících pohyb

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
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epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

pojmenuje základní kosti a svaly Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

vysvětlí, jak tělo získává energii Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

pojmenuje a popíše části trávicí soustavy a vysvětlí 
jejich funkci

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 

pojmenuje a popíše části dýchací soustavy a objasní 
činnost dýchací soustavy

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
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vztahy Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

popíše složení krve a funkci jednotlivých částí krve Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

vysvětlí stavbu srdce a druhy cév Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

vysvětlí činnost srdce a celé oběhové soustavy Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
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Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

posoudí stavbu a funkci vylučovací soustavy Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

popíše význam a stavbu kůže Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

vysvětlí stavbu nervové soustavy Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)
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P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

popíše činnost nervové soustavy Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

rozezná části mozku a jejich význam Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

rozliší stavbu a funkci zrakového, sluchového a 
rovnovážného ústrojí

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

rozliší nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv 
na řízení lidského organismu

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
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soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

popíše stavbu a funkci mužské a ženské pohlavní 
soustavy

Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

objasní způsob oplození Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

vysvětlí nebezpečí přenosu pohlavních chorob Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
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epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

popíše jednotlivé etapy života Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

znázorní způsoby poskytování první pomoci Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života

posoudí vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu Biologie člověka Vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány 
Soustava opěrná a svalová Energie Trávicí soustava 
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Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava 
Soustava vylučovací Soustava kožní Nervován 
soustava Smyslovém orgány Žlázy s vnitřní sekrecí 
Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince 
Genetika (podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení) Nemoci, úrazy a prevence, 
epidemie Životní styl ( pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Realizace v projektu Den Země - práce v terénu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Zdravý životní styl
Hygiena duševní činnosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Genetika
Člověk a zdraví, handicapovaní lidé mezi námi

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Dopad kvality životního prostředí na zdraví člověka

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Vývoj a přizpůsobení savců, biologie člověka

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Biomy a jejich savci, savci našich ekosystémů

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ohrožené druhy savců

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Člověk a zdraví, nemoci a problematika jejich šíření

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní hygienické návyky jako prevence onemocnění

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Změny v období dospívání
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Původ a vývoj člověka

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Původ a vývoj člověka
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 
je do hlavních taxonomických skupin

--> Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> zhotoví, pozoruje a popíše 
mikroskopický preparát vybraného druhu

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 
je do hlavních taxonomických skupin

<-- Přírodovědná praktika -> 8. ročník -> zhotoví, pozoruje a popíše 
mikroskopický preparát vybraného druhu

  

Přírodopis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 
života

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)
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P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 
dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, 
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků

rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 

uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj a udržení života na Zemi

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
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mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života

vysvětlí teorii vzniku Země Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

rozliší prvky souměrnosti krystalu Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

orientuje se ve stupnici tvrdosti Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

podle charakteristických vlastností porovná vybrané 
nerosty

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
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devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

zjistí význam některých důležitých nerostů Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a 
popíše způsob jejich vzniku

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

posoudí význam a použití důležitých hornin Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších 
geologických dějů

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
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geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

popíše druhy zvětrávání Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

vyhledá vlivy erozí ve svém okolí Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě

rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě

posoudí význam půdních činitelů pro vznik půdy Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)
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P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života

porovná různé názory na vznik života Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků

rozlišuje jednotlivé geologické éry podle 
charakteristických znaků a typických organismů

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života

objasní význam slunečního záření jako zdroje energie 
pro život

Neživá příroda Země, vznik, stavba Mineralogie - 
nerost, hornina, krystal Třídění nerostů Petrologie - 
horniny Geologické děje vnitřní a vnější (příčiny a 
důsledky) Pedologie (složení, vlastnosti, význam, 
devastace, rekultivace) Vznik a vývoj života na Zemi 
Vývoj života v jednotlivých geologických érách, 
geologické změny Geologický vývoj a stavba území ČR 
(Český masiv, Karpaty)

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy

Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
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prostředí a vztahy mezi nimi vztahy mezi nimi přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - 
populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému

Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v 
různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam

Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy 
ekosystému

Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
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přírodní události v ČR, ochrana)
orientuje se v základních ekologických pojmech: 
ekosystém, potravní řetězec, populace, společenstvo, 
biom

Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí 
důsledky oslabení jednoho článku řetězce

Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu 
ekosystémů

Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
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člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

sleduje aktuální stav životního prostředí Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

vymezí principy trvale udržitelného rozvoje Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

orientuje se v globálních problémech biosféry Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
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význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

zdůvodní nebezpečí ekologických katastrof Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

objasní vztahy mezi podmínkami prostředí a životem Základy ekologie Organismy a jejich prostředí Ochrana 
přírody a životního prostředí (globální problémy, 
chráněná území) Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
(význam vody a teploty pro život, přírodní zdroje, 
význam vrstev ovzduší pro život, vliv znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy a 
člověka) Mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, 
přírodní události v ČR, ochrana)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Realizace v projektu Den Země - práce v terénu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Organismy a jejich prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Ochrana přírody a životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Projekt Den Země
Geologické děje, Globální problémy, Chráněná území, Podnebí a počasí ve vztahu k životu
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Vznik a vývoj života na Zemi

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Organismy a jejich prostředí, Podnebí a počasí ve vztahu k životu, Mimořádné události způsobené přírodními vlivy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Geologické děje

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Ochrana přírody a životního prostředí, význam udržitelného rozvoje, Vliv znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
- populace, společenstva, ekosystémy a 
objasní na základě příkladu základní princip 
existence živých a neživých složek 
ekosystému

--> Český jazyk -> 9. ročník -> uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování

sleduje aktuální stav životního prostředí --> Český jazyk -> 9. ročník -> uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování

rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím 
určovacích pomůcek

--> Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> orientuje se v základních fyzikálních 
vlastnostech nerostů

podle charakteristických vlastností porovná 
vybrané nerosty

--> Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> experimentálně ověří adsorpční 
schopnost aktivního uhlí při zachycování barviv

rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy --> Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> prozkoumá zrnitost půdy hmatem a 
usazováním

posoudí význam půdních činitelů pro vznik 
půdy

--> Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> experimentálně stanoví půdní reakci 
vybraných půdních vzorků

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
- populace, společenstva, ekosystémy a 

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
objasní na základě příkladu základní princip 
existence živých a neživých složek 
ekosystému

navazování

sleduje aktuální stav životního prostředí <-- Český jazyk -> 9. ročník -> uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování

rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím 
určovacích pomůcek

<-- Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> orientuje se v základních fyzikálních 
vlastnostech nerostů

podle charakteristických vlastností porovná 
vybrané nerosty

<-- Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> experimentálně ověří adsorpční 
schopnost aktivního uhlí při zachycování barviv

rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy <-- Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> prozkoumá zrnitost půdy hmatem a 
usazováním

posoudí význam půdních činitelů pro vznik 
půdy

<-- Přírodovědná praktika -> 9. ročník -> experimentálně stanoví půdní reakci 
vybraných půdních vzorků

   

5.14 Zeměpis

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávacího oboru Člověk a příroda. Svým pojetím navazuje 
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Název předmětu Zeměpis
především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni a rovněž na výstupy 
ostatních vzdělávacích oblastí. Zdůrazňujeme možnosti celkového pohledu na danou problematiku, 
zejména v regionálním a politickém zeměpisu, s využitím mezioborových vazeb a vztahů. Žáci si osvojují 
vědomosti a dovednosti o Zemi, učí se orientovat v mapách a prakticky využívat jejich možností, rozumějí 
některým jevům v přírodě a ve společnosti, vytvářejí si vztah k přírodě a lidské společnosti, jsou schopni 
respektovat odlišnosti jiných národů, chápou význam mezinárodní spolupráce.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět Zeměpis je vyučován v 6. - 9. ročníku dvě hodiny týdně.
Výuka probíhá v učebně, popř. v přírodě.

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Kompetence k učení:
Podporujeme zájem žáků o poznávání okolí svého domova, své školy, poznávání regionu, vlasti i cizích 
států.
Učíme žáky hledat vhodné zdroje informací ( učebnice, internet, audiovizuální materiály ).
Podporujeme aktivní přístup, poznávat přírodní objekty, jevy ( výlety, turistika ).
Pomocí atlasů, map,..vytváříme reálnou představu o ČR i ostatních státech.
Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska jejich důležitosti a objektivity.
Motivujeme k učení, k využívání vlastních zkušeností.
Učíme samostatně vypracovat referát na zvolené téma a zpracované informace předat ostatním.
Kompetence k řešení problémů:
Vytváříme praktické problémové úkoly a učit žáky problémy řešit, diskutovat o možnostech řešení.
Učíme žáky chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních faktů.
Učíme poznatky zobecňovat a aplikovat v praktickém životě, řešené problémy propojovat s reálnou situací.
Podporujeme samostatnost, tvořivost.
Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
Učíme žáky vyvozovat závěry a obhajovat je.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Učíme vlastními slovy a přitom přesně a logicky se vyjadřovat a argumentovat.
Učíme naslouchat druhým.
Podporujeme kladení vlastních otázek v souvislosti s daným tématem.
Učíme diskutovat k tématu, obhajovat své názory a respektovat názor druhých.
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Název předmětu Zeměpis
Klademe důraz na patřičnou úroveň mluveného i písemného projevu.
Podporujeme zdravou kritiku a sebekritiku.
Kompetence sociální a personální:
Podporujeme skupinovou výuku.
Učíme žáky pracovat ve skupině.
Učíme žáky přijímat různé role ve skupině.
Při vzájemné komunikaci vedeme k respektování zásad slušného chování.
Učíme kriticky hodnotit práci ve skupině, svou práci a práci ostatních.
Vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
Kompetence občanské:
Vedeme  žáky k poznávání možností praktického využití geografických dovedností a znalostí pro život.
Učíme uvědomovat si vztahy a vzájemnou závislost člověka, přírody a životních podmínek.
Vytváříme  vztah k lidským výtvorům minulosti i současnosti.
Vedeme k utváření osobních představ o geografickém a životním prostředí.
Vedeme k uvědomování si své práce i povinností ve škole i mimo školu.
Umožňujeme pochopit zásady zdravého životního stylu.
Vedeme k aktivní ochraně zdraví a životního prostředí.
Účastníme se akcí s ekologickým zaměřením.
Netolerujeme nezdvořilé, hrubé a agresivní chování.
Průběžně monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Plánujeme a pomáháme realizovat pracovní činnosti žáků.
V rámci možností využíváme internet, výpočetní techniku, besedy, exkurze.
Učíme popisovat a správně pojmenovávat geografické podmínky (práce s mapami, atlasy i v terénu).
Dbáme  na znalost a dodržování bezpečnosti práce.
Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich pracovních povinností a závazků

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
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Název předmětu Zeměpis
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Zeměpis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy

zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční 
soustavy

Planeta Země Tvar a rozměry Země Pohyby Země 
Měsíc - přirozená družice Pohyby Měsíce Sluneční 
soustava Slunce Vesmír

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů

prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, 
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů

Planeta Země Tvar a rozměry Země Pohyby Země 
Měsíc - přirozená družice Pohyby Měsíce Sluneční 
soustava Slunce Vesmír

popíše nejdůležitější zeměpisné a vesmírné objevy, 
charakterizuje podmínky, při nichž k objevům došlo

Planeta Země Tvar a rozměry Země Pohyby Země 
Měsíc - přirozená družice Pohyby Měsíce Sluneční 
soustava Slunce Vesmír

vysvětlí přínos geografického objevování a 
astronomického výzkumu pro lidstvo

Planeta Země Tvar a rozměry Země Pohyby Země 
Měsíc - přirozená družice Pohyby Měsíce Sluneční 
soustava Slunce Vesmír

vysvětlí příčiny a důsledky různého zahřívání zemského 
povrchu slunečními paprsky

Planeta Země Tvar a rozměry Země Pohyby Země 
Měsíc - přirozená družice Pohyby Měsíce Sluneční 
soustava Slunce Vesmír

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makro-regiony 
světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, 

Globus a mapy Mapový atlas Znázornění světadílů a 
oceánů, vysvětlivky a značky Zeměpisné souřadnice 
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jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny rozvojová jádra a periferní zóny Měřítko mapy Druhy map podle měřítka Turistické 
mapy a plány Praktické využití map

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu

ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu Globus a mapy Mapový atlas Znázornění světadílů a 
oceánů, vysvětlivky a značky Zeměpisné souřadnice 
Měřítko mapy Druhy map podle měřítka Turistické 
mapy a plány Praktické využití map

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení krajiny

Globus a mapy Mapový atlas Znázornění světadílů a 
oceánů, vysvětlivky a značky Zeměpisné souřadnice 
Měřítko mapy Druhy map podle měřítka Turistické 
mapy a plány Praktické využití map

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu 
ve volné přírodě

Globus a mapy Mapový atlas Znázornění světadílů a 
oceánů, vysvětlivky a značky Zeměpisné souřadnice 
Měřítko mapy Druhy map podle měřítka Turistické 
mapy a plány Praktické využití map

používá globus jako zmenšený model Země k 
demonstraci rozmístění pevnin a oceánů, používá 
mapové atlasy, plány a mapy

Globus a mapy Mapový atlas Znázornění světadílů a 
oceánů, vysvětlivky a značky Zeměpisné souřadnice 
Měřítko mapy Druhy map podle měřítka Turistické 
mapy a plány Praktické využití map

s pomocí zeměpisných souřadnic určuje polohu míst na 
Zemi, orientuje se v časových pásmech

Globus a mapy Mapový atlas Znázornění světadílů a 
oceánů, vysvětlivky a značky Zeměpisné souřadnice 
Měřítko mapy Druhy map podle měřítka Turistické 
mapy a plány Praktické využití map

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

používá základní geografickou, topografickou a 
kartografickou terminologii, přepočítává vzdálenosti 
podle různých měřítek

Globus a mapy Mapový atlas Znázornění světadílů a 
oceánů, vysvětlivky a značky Zeměpisné souřadnice 
Měřítko mapy Druhy map podle měřítka Turistické 
mapy a plány Praktické využití map

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu

Krajinná sféra Přírodní sféry Litosféra Atmosféra 
Hydrosféra Biosféra Pedosféra Člověk v krajině - 
působení člověka na krajinnou sféru

porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí 
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin

Krajinná sféra Přírodní sféry Litosféra Atmosféra 
Hydrosféra Biosféra Pedosféra Člověk v krajině - 
působení člověka na krajinnou sféru
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posuzuje zemský povrch jako výsledek působení 
přírodních procesů a lidských činností

Krajinná sféra Přírodní sféry Litosféra Atmosféra 
Hydrosféra Biosféra Pedosféra Člověk v krajině - 
působení člověka na krajinnou sféru

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině

rozlišuje vzhled a znaky přírodních a kulturních krajin Krajinná sféra Přírodní sféry Litosféra Atmosféra 
Hydrosféra Biosféra Pedosféra Člověk v krajině - 
působení člověka na krajinnou sféru

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře

Krajinná sféra Přírodní sféry Litosféra Atmosféra 
Hydrosféra Biosféra Pedosféra Člověk v krajině - 
působení člověka na krajinnou sféru

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

zhodnotí odpovědné a neodpovědné jednání člověka ke 
krajině a životnímu prostředí

Krajinná sféra Přírodní sféry Litosféra Atmosféra 
Hydrosféra Biosféra Pedosféra Člověk v krajině - 
působení člověka na krajinnou sféru

posuzuje hlavní příčiny vzniku dnešní podoby zemského 
povrchu

Krajinná sféra Přírodní sféry Litosféra Atmosféra 
Hydrosféra Biosféra Pedosféra Člověk v krajině - 
působení člověka na krajinnou sféru

objasní vznik pohoří Krajinná sféra Přírodní sféry Litosféra Atmosféra 
Hydrosféra Biosféra Pedosféra Člověk v krajině - 
působení člověka na krajinnou sféru

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa

rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako 
kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 
světa

Zeměpis oceánů a světadílů - Afrika Aplikace poznatků 
o povrchu, podnebí, vodstvu a vegetaci Obyvatelstvo - 
regionální rozdíly, problémy Zvláštnosti a význam 
kontinentu Politická mapa Afriky Globální problémy

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony 
světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, 
rozvojová jádra a periferní zóny

Zeměpis oceánů a světadílů - Afrika Aplikace poznatků 
o povrchu, podnebí, vodstvu a vegetaci Obyvatelstvo - 
regionální rozdíly, problémy Zvláštnosti a význam 
kontinentu Politická mapa Afriky Globální problémy

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony 
světa,podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, 
rozvojová jádra a periferní zóny

Polární oblasti, Světový oceán, Austrálie a Oceánie 
Přírodní poměry, poloha, historie Socioekonomické 
poměry Lidé, suroviny Hospodářský význam

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

hodnotí význam vody pro život, uvádí základní principy 
ochrany vody a půd pro zajištění výživy obyvatel Země

Polární oblasti, Světový oceán, Austrálie a Oceánie 
Přírodní poměry, poloha, historie Socioekonomické 
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zásadních změn v nich poměry Lidé, suroviny Hospodářský význam
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

uvede význam Arktidy a Antarktidy, seznámí se s 
globálními problémy, které těmto oblastem hrozí, 
posoudí význam spolupráce při výzkumu a využívání 
polárních oblastí

Polární oblasti, Světový oceán, Austrálie a Oceánie 
Přírodní poměry, poloha, historie Socioekonomické 
poměry Lidé, suroviny Hospodářský význam

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

popíše členitost a typické znaky přírodních poměrů 
světadílů a jejich regionu

Polární oblasti, Světový oceán, Austrálie a Oceánie 
Přírodní poměry, poloha, historie Socioekonomické 
poměry Lidé, suroviny Hospodářský význam

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

pracuje s tematickými mapami, rozlišuje a posuzuje 
předpoklady a lokalizační faktory sídel a hospodářských 
aktivit

Polární oblasti, Světový oceán, Austrálie a Oceánie 
Přírodní poměry, poloha, historie Socioekonomické 
poměry Lidé, suroviny Hospodářský význam

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

určí polohu světadílů a oceánů pomocí zeměpisných 
souřadnic

Polární oblasti, Světový oceán, Austrálie a Oceánie 
Přírodní poměry, poloha, historie Socioekonomické 
poměry Lidé, suroviny Hospodářský význam

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

porovnává různé typy krajin Krajinná sféra Přírodní sféry Litosféra Atmosféra 
Hydrosféra Biosféra Pedosféra Člověk v krajině - 
působení člověka na krajinnou sféru

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Skupinová práce - střídání různých rolí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Globální problémy lidstva - učivo švp
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Život oceánů a světadílů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Působení člověka na krajinu
Lidé a suroviny
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
popíše nejdůležitější zeměpisné a vesmírné 
objevy, charakterizuje podmínky, při nichž k 
objevům došlo

--> Český jazyk -> 6. ročník -> vyjadřuje své dojmy, pocity z přečteného díla, 
divadelního nebo filmového představení, z koncertu

zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s 
ostatními tělesy sluneční soustavy

--> Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> využívá informace z 
různých informačních zdrojů a zpracuje z nich přehlednou prezentaci

popíše nejdůležitější zeměpisné a vesmírné 
objevy, charakterizuje podmínky, při nichž k 
objevům došlo

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> vyjadřuje své dojmy, pocity z přečteného díla, 
divadelního nebo filmového představení, z koncertu

zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s 
ostatními tělesy sluneční soustavy

<-- Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> využívá informace z 
různých informačních zdrojů a zpracuje z nich přehlednou prezentaci

  

Zeměpis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského 
sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky 
sídel

Amerika Poloha, historie, přírodní poměry Minulost a 
současnost Ameriky USA, Kanada - význam pro 
světové hospodářství i globalizační procesy Střední a 
Jižní Amerika - struktura obyvatel, hospodářství, 
přehled států Vybrané státy (Mexiko, Brazílie, 
Argentina, Chile, Venezuela

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

porovnává státy světa a zájmové integrace státě světa 
na základě podobných a odlišných znaků

Amerika Poloha, historie, přírodní poměry Minulost a 
současnost Ameriky USA, Kanada - význam pro 
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světové hospodářství i globalizační procesy Střední a 
Jižní Amerika - struktura obyvatel, hospodářství, 
přehled států Vybrané státy (Mexiko, Brazílie, 
Argentina, Chile, Venezuela

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

charakterizuje světadíl podle přírodních a 
socioekonomických ukazatelů, pracuje s tematickými 
mapami , porovnává souvislosti osídlení s přírodními 
poměry

Amerika Poloha, historie, přírodní poměry Minulost a 
současnost Ameriky USA, Kanada - význam pro 
světové hospodářství i globalizační procesy Střední a 
Jižní Amerika - struktura obyvatel, hospodářství, 
přehled států Vybrané státy (Mexiko, Brazílie, 
Argentina, Chile, Venezuela

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

orientuje se na politické mapě světa, využívá různé 
informační zdroje, provádí srovnání národů a kultur, 
vymezí jejich přínos pro světovou civilizaci

Amerika Poloha, historie, přírodní poměry Minulost a 
současnost Ameriky USA, Kanada - význam pro 
světové hospodářství i globalizační procesy Střední a 
Jižní Amerika - struktura obyvatel, hospodářství, 
přehled států Vybrané státy (Mexiko, Brazílie, 
Argentina, Chile, Venezuela

rozlišuje různé formy vlastnictví, posoudí úlohu výroby a 
služeb, fungování trhu

Amerika Poloha, historie, přírodní poměry Minulost a 
současnost Ameriky USA, Kanada - význam pro 
světové hospodářství i globalizační procesy Střední a 
Jižní Amerika - struktura obyvatel, hospodářství, 
přehled států Vybrané státy (Mexiko, Brazílie, 
Argentina, Chile, Venezuela
Amerika Poloha, historie, přírodní poměry Minulost a 
současnost Ameriky USA, Kanada - význam pro 
světové hospodářství i globalizační procesy Střední a 
Jižní Amerika - struktura obyvatel, hospodářství, 
přehled států Vybrané státy (Mexiko, Brazílie, 
Argentina, Chile, Venezuela

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

pracuje s tematickými mapami

Asie Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské 
Východní Asie - Japonsko, Čína, Korea Jihovýchodní 
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Asie - Indonésie, Singapur, Malajsie, Vietnam Jižní Asie 
- Indie Střední Asie - Kazachstán, Kavkazské země, 
Afghánistán Jihozápadní Asie - Izrael, Irák, Saudská 
Arábie, Turecko Státy Perského zálivu - Kuvajt, 
Arabské Emiráty
Amerika Poloha, historie, přírodní poměry Minulost a 
současnost Ameriky USA, Kanada - význam pro 
světové hospodářství i globalizační procesy Střední a 
Jižní Amerika - struktura obyvatel, hospodářství, 
přehled států Vybrané státy (Mexiko, Brazílie, 
Argentina, Chile, Venezuela

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

porovnává souvislost osídlení s přírodními poměry

Asie Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské 
Východní Asie - Japonsko, Čína, Korea Jihovýchodní 
Asie - Indonésie, Singapur, Malajsie, Vietnam Jižní Asie 
- Indie Střední Asie - Kazachstán, Kavkazské země, 
Afghánistán Jihozápadní Asie - Izrael, Irák, Saudská 
Arábie, Turecko Státy Perského zálivu - Kuvajt, 
Arabské Emiráty
Amerika Poloha, historie, přírodní poměry Minulost a 
současnost Ameriky USA, Kanada - význam pro 
světové hospodářství i globalizační procesy Střední a 
Jižní Amerika - struktura obyvatel, hospodářství, 
přehled států Vybrané státy (Mexiko, Brazílie, 
Argentina, Chile, Venezuela

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

využívá různé informační zdroje

Asie Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské 
Východní Asie - Japonsko, Čína, Korea Jihovýchodní 
Asie - Indonésie, Singapur, Malajsie, Vietnam Jižní Asie 
- Indie Střední Asie - Kazachstán, Kavkazské země, 
Afghánistán Jihozápadní Asie - Izrael, Irák, Saudská 
Arábie, Turecko Státy Perského zálivu - Kuvajt, 
Arabské Emiráty

provádí srovnání různých národů a kultur, vymezí jejich Amerika Poloha, historie, přírodní poměry Minulost a 
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současnost Ameriky USA, Kanada - význam pro 
světové hospodářství i globalizační procesy Střední a 
Jižní Amerika - struktura obyvatel, hospodářství, 
přehled států Vybrané státy (Mexiko, Brazílie, 
Argentina, Chile, Venezuela

přínos pro světovou civilizaci

Asie Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské 
Východní Asie - Japonsko, Čína, Korea Jihovýchodní 
Asie - Indonésie, Singapur, Malajsie, Vietnam Jižní Asie 
- Indie Střední Asie - Kazachstán, Kavkazské země, 
Afghánistán Jihozápadní Asie - Izrael, Irák, Saudská 
Arábie, Turecko Státy Perského zálivu - Kuvajt, 
Arabské Emiráty
Amerika Poloha, historie, přírodní poměry Minulost a 
současnost Ameriky USA, Kanada - význam pro 
světové hospodářství i globalizační procesy Střední a 
Jižní Amerika - struktura obyvatel, hospodářství, 
přehled států Vybrané státy (Mexiko, Brazílie, 
Argentina, Chile, Venezuela

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

doloží, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, co je příčinou zásadních změn

Asie Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské 
Východní Asie - Japonsko, Čína, Korea Jihovýchodní 
Asie - Indonésie, Singapur, Malajsie, Vietnam Jižní Asie 
- Indie Střední Asie - Kazachstán, Kavkazské země, 
Afghánistán Jihozápadní Asie - Izrael, Irák, Saudská 
Arábie, Turecko Státy Perského zálivu - Kuvajt, 
Arabské Emiráty

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Poznáváme světadíly - Amerika, Asie
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

Minulost a současnost Ameriky
Asie
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Minulost a současnost Ameriky
Střední a Jižní Amerika
Asie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Minulost a současnost Ameriky
Asie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Minulost a současnost Ameriky
Asie

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Regiony - jazykové, hospodářské, politické, náboženské

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Regiony - jazykové, hospodářské, politické, náboženské

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Regiony - jazykové, hospodářské, politické, náboženské

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Regiony - jazykové, hospodářské, politické, náboženské

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Regiony - jazykové, hospodářské, politické, náboženské
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
charakterizuje světadíl podle přírodních a 
socioekonomických ukazatelů, pracuje s 
tematickými mapami , porovnává souvislosti 
osídlení s přírodními poměry

--> Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy

využívá různé informační zdroje --> Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy
charakterizuje světadíl podle přírodních a 
socioekonomických ukazatelů, pracuje s 
tematickými mapami , porovnává souvislosti 

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
osídlení s přírodními poměry
využívá různé informační zdroje <-- Český jazyk -> 7. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastními slovy
  

Zeměpis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

porovná působení vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost

Evropa Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské Jižní 
Evropa Západní Evropa Severní Evropa Střední Evropa 
- Alpské země Německo Východní Evropa Pobaltí, 
Ukrajina Moldavsko, Bělorusko Evropská část Ruska

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceáně, vybraných makroregionů 
světa a vybraných (modelových) státě

Evropa Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské Jižní 
Evropa Západní Evropa Severní Evropa Střední Evropa 
- Alpské země Německo Východní Evropa Pobaltí, 
Ukrajina Moldavsko, Bělorusko Evropská část Ruska

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

Evropa Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské Jižní 
Evropa Západní Evropa Severní Evropa Střední Evropa 
- Alpské země Německo Východní Evropa Pobaltí, 
Ukrajina Moldavsko, Bělorusko Evropská část Ruska

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 
světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby 
a dynamiku růstu a pohybu, zhodnotí na vybraných 
příkladech mozaiku multikulturního světa

Evropa Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské Jižní 
Evropa Západní Evropa Severní Evropa Střední Evropa 
- Alpské země Německo Východní Evropa Pobaltí, 
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Ukrajina Moldavsko, Bělorusko Evropská část Ruska
Obyvatelstvo Rozmístění obyvatelstva na Zemi 
Demografický vývoj Migrace Národy, jazyky a světová 
náboženství

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

orientuje se v přírodních a socioekonomických 
aspektech světadílu, popíše výhody spolupráce mezi 
státy

Evropa Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské Jižní 
Evropa Západní Evropa Severní Evropa Střední Evropa 
- Alpské země Německo Východní Evropa Pobaltí, 
Ukrajina Moldavsko, Bělorusko Evropská část Ruska

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

vyhledá hlavní soustředění osídlení, průmyslu, 
nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu

Evropa Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské Jižní 
Evropa Západní Evropa Severní Evropa Střední Evropa 
- Alpské země Německo Východní Evropa Pobaltí, 
Ukrajina Moldavsko, Bělorusko Evropská část Ruska

Evropa Poloha, rozloha, přírodní poměry Regiony - 
jazykové, hospodářské, politické, náboženské Jižní 
Evropa Západní Evropa Severní Evropa Střední Evropa 
- Alpské země Německo Východní Evropa Pobaltí, 
Ukrajina Moldavsko, Bělorusko Evropská část Ruska

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

vytváří a využívá osobní myšlenkové mapy

Politická mapa světa Politické rozdělení světa 
Mezinárodní organizace Globální problémy lidstva 
Formy demokracie ve světě
Obyvatelstvo Rozmístění obyvatelstva na Zemi 
Demografický vývoj Migrace Národy, jazyky a světová 
náboženství

respektuje odlišnosti jednotlivých skupin obyvatel ve 
světě

Politická mapa světa Politické rozdělení světa 
Mezinárodní organizace Globální problémy lidstva 
Formy demokracie ve světě

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 

posuzuje, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského 
sídla

Obyvatelstvo Rozmístění obyvatelstva na Zemi 
Demografický vývoj Migrace Národy, jazyky a světová 
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lidskou společnost náboženství
Obyvatelstvo Rozmístění obyvatelstva na Zemi 
Demografický vývoj Migrace Národy, jazyky a světová 
náboženství

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

využívá tématických map, tabulek a grafů s údaji o 
rozmístění počtu a pohybu obyvatelstva v celosvětovém 
měřítku

Politická mapa světa Politické rozdělení světa 
Mezinárodní organizace Globální problémy lidstva 
Formy demokracie ve světě

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Obyvatelstvo Rozmístění obyvatelstva na Zemi 
Demografický vývoj Migrace Národy, jazyky a světová 
náboženství

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

Politická mapa světa Politické rozdělení světa 
Mezinárodní organizace Globální problémy lidstva 
Formy demokracie ve světě

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

zhodnotí hlavní příčiny a trendy migrace obyvatelstva ve 
světě

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Obyvatelstvo Rozmístění obyvatelstva na Zemi 
Demografický vývoj Migrace Národy, jazyky a světová 
náboženství

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

vyhledává, rozlišuje a porovnává jednotlivé státy světa 
podle vzájemné odlišnosti a podobnosti

Politická mapa světa Politické rozdělení světa 
Mezinárodní organizace Globální problémy lidstva 
Formy demokracie ve světě

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou prokáže příklady projevů globalizace Obyvatelstvo Rozmístění obyvatelstva na Zemi 
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organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

Demografický vývoj Migrace Národy, jazyky a světová 
náboženství

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

Politická mapa světa Politické rozdělení světa 
Mezinárodní organizace Globální problémy lidstva 
Formy demokracie ve světě
Obyvatelstvo Rozmístění obyvatelstva na Zemi 
Demografický vývoj Migrace Národy, jazyky a světová 
náboženství

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

posoudí příčiny ohrožení lidstva a lokalizuje hlavní 
zdroje

Politická mapa světa Politické rozdělení světa 
Mezinárodní organizace Globální problémy lidstva 
Formy demokracie ve světě

vyhledá informace o cestování, specifikuje vyjímečnost 
regionu

Politická mapa světa Politické rozdělení světa 
Mezinárodní organizace Globální problémy lidstva 
Formy demokracie ve světě

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a
energetické zdroje

Světové hospodářství Hospodářské sféry - primární, 
sekundární, terciální

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

lokalizuje nejvýznamnější hospodářské oblasti světa, 
určuje hlavní příčiny jejich rozvoje, rozlišuje země světa 
dle hospodářské vyspělosti

Světové hospodářství Hospodářské sféry - primární, 
sekundární, terciální

objasní význam základních ekonomických pojmů, s nimiž 
se setkává v médiích

Světové hospodářství Hospodářské sféry - primární, 
sekundární, terciální

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů biomů)

Globální problémy lidstva Problémy současné lidské 
populace Ohrožení vod, atmosféry, půd Obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje Likvidace odpadů, recyklace 
Spolupráce při ochraně přírody a životního prostředí

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

Globální problémy lidstva Problémy současné lidské 
populace Ohrožení vod, atmosféry, půd Obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje Likvidace odpadů, recyklace 
Spolupráce při ochraně přírody a životního prostředí
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vymezí některé globální problémy, popíše jejich příčiny 
a možné důsledky

Globální problémy lidstva Problémy současné lidské 
populace Ohrožení vod, atmosféry, půd Obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje Likvidace odpadů, recyklace 
Spolupráce při ochraně přírody a životního prostředí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Skupinová práce - střídání různých rolí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Učivo švp - Evropa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Globální problémy lidstva - učivo švp
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

učivo švp
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

ČR, Evropa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Evropa – obyvatelstvo a osídlení, Historický vývoj evropské civilizace
Česko – Vývoj státního území

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
 Evropa – přírodní poměry, Evropa – obyvatelstvo a osídlení, Evropa – hospodářství, Regiony Evropy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Regiony Evropy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Regiony Evropy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Hospodářství Evropy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Česko – Ochrana krajiny a přírody, Od zemědělství k péči o krajinu
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
orientuje se v přírodních a 
socioekonomických aspektech světadílu, 
popíše výhody spolupráce mezi státy

--> Český jazyk -> 8. ročník -> využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová 
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a 
pohybu, zhodnotí na vybraných příkladech 
mozaiku multikulturního světa

--> Matematika -> 8. ročník -> provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

vyhledá hlavní soustředění osídlení, 
průmyslu, nejvýznamnější oblasti cestovního 
ruchu

--> Matematika -> 8. ročník -> vypočítá aritmetický průměr

orientuje se v přírodních a 
socioekonomických aspektech světadílu, 
popíše výhody spolupráce mezi státy

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová 
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a 
pohybu, zhodnotí na vybraných příkladech 
mozaiku multikulturního světa

<-- Matematika -> 8. ročník -> provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

vyhledá hlavní soustředění osídlení, 
průmyslu, nejvýznamnější oblasti cestovního 
ruchu

<-- Matematika -> 8. ročník -> vypočítá aritmetický průměr

  

Zeměpis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a 
zdroje dat z dostupných kartografických produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších 
informačních zdrojů

Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii

Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině

přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v 
krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a 
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými 
prostorovými složkami v krajině

Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
schémata a myšlenkové (mentální) mapy

Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit

Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště 
nebo školy

Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího 
rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k 
vyšším územním celkům

Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

416

Zeměpis 9. ročník

polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál české republiky v evropském a světovém 
kontextu

poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a 
hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit

Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve 
světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států

Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

porovnává rozlohu ČR s vybranými zeměmi světa Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

popisuje povrch a typické znaky přírodních poměrů Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

vyhledá podle mapy rozmístění obyvatelstva v ČR Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

pohybuje se v místním terénu podle mapy, pořizuje 
plánky cesty

Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu

chová se ohleduplně vůči přírodě Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

lokalizuje důležité hraniční přechody v ČR Česká republika Geografická poloha ČR Přírodní 
poměry ČR Mezinárodní vztahy ČR Obyvatelstvo a 
sídelní poměry Hospodářství ČR Kraje ČR
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Učivo švp - Česká republika
Mezinárodní vztahy
Hospodářství

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodní poměry ČR

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Přírodní poměry ČR

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Mezinárodní vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Mezinárodní vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Hospodářství ČR

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Hospodářství ČR

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Hospodářství ČR
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

--> Český jazyk -> 9. ročník -> rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
a zdůvodní jejich užití

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 
hlediska osídlení a hospodářských aktivit

--> Český jazyk -> 9. ročník -> rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
a zdůvodní jejich užití

vyhledá podle mapy rozmístění obyvatelstva 
v ČR

--> Český jazyk -> 9. ročník -> uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

--> Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby místního regionu k vyšším 
územním celkům

--> Chemie -> 9. ročník -> uvede významné chemické závody v ČR, objasní jejich 
význam

vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
a zdůvodní jejich užití

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 
hlediska osídlení a hospodářských aktivit

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
a zdůvodní jejich užití

vyhledá podle mapy rozmístění obyvatelstva 
v ČR

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování

vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby místního regionu k vyšším 
územním celkům

<-- Chemie -> 9. ročník -> uvede významné chemické závody v ČR, objasní jejich 
význam
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5.15 Hudební výchova

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura. Hudební výchova dává žákům 

příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávat se s hudbou. Tuto potřebu 
předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje v organizaci hudebně výchovných činností s širším záměrem 
obohacovat jejich estetické vnímání a prožívání světa. Hudební výchova směřuje zvláště k tomu, aby žáci 
kultivovali svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a 
harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie, rozvíjeli své receptivní reprodukční a 
částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a 
hudebně pohybovými, porozuměli hudebně vyjadřovacím prostředkům a získali vhled do hudební kultury 
české i jiných národů

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich 
využívání jako svébytného prostředku komunikace.
Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět od 1. do 9. ročníku vždy 1 hodinu týdně.
Výuka probíhá převážně ve třídách.

Integrace předmětů • Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k intonačně čistému a rytmicky přesnému zpěvu v jednohlasu na základě svých dispozic.
Vedeme žáky ke správnému užívání terminologie a symboliky.
Každému žákovi umožňujeme zažívat úspěch.
Předkládáme řadu metod, které žákům přiblíží hudební problematiku.
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Název předmětu Hudební výchova
Seznamujeme žáky se spolehlivými zdroji informací o hudbě.
Vytváříme přehled o základních pojmech z oblasti hudby.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky ke sledování vlastního pokroku, ke vzájemnému naslouchání a k uvědomělému vnímání 
hudby.
Učíme žáky porovnávat vlastní zážitky s dojmy ostatních spolužáků.
Vedeme žáky k samostatnému nebo skupinovému porovnávání různých mediálních tvrzení o hudbě a k 
tvorbě vlastních názorů na ni.
Učíme žáky porovnávat hudbu různých žánrů, autorů.
Kompetence komunikativní:
Předkládáme dostatek prostoru pro vlastní úvahy o hudbě a následné seznámení ostatních žáků s těmito 
úvahami, popř. dojmy.
Podporujeme schopnost užívat při vyjadřování hudebního názvosloví.
Věnujeme pozornost vyjadřování pocitů a nálad pomocí hudby.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby.
Vedeme žáky k vzájemnému naslouchání.
Vytváříme dostatek příležitosti k vytváření vlastního názoru o dané hudební problematice.
Kompetence občanské:
Vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl.
Podílíme se na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků.
Kompetence pracovní:
Využíváme jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřovat hudební 
náladu.
Učíme žáky sledovat vlastní pokrok.
Nabízíme dostatek příležitostí k vlastnímu hudebnímu vyjádření, k diskusi o hudbě.
Vedeme žáky k uvědomělému používání obecně známých termínů, znaků a symbolů

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
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Název předmětu Hudební výchova
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
  

Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hlasová cvičení Hudební 
rytmus, realizace písní ve 2/4 taktu Silně, slabě, 
pomalu, rychle Tón, zvuk, krátké, dlouhé tóny Hudební 
hry, ozvěna Melodizace, rytmizace

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

dbá na správné dýchání a držení těla, provádá hlasová a 
dechová cvičení, zřetelně vyslovuje

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hlasová cvičení Hudební 
rytmus, realizace písní ve 2/4 taktu Silně, slabě, 
pomalu, rychle Tón, zvuk, krátké, dlouhé tóny Hudební 
hry, ozvěna Melodizace, rytmizace

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

provádí hlasová a dechová cvičení Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hlasová cvičení Hudební 
rytmus, realizace písní ve 2/4 taktu Silně, slabě, 
pomalu, rychle Tón, zvuk, krátké, dlouhé tóny Hudební 
hry, ozvěna Melodizace, rytmizace

rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvný Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hlasová cvičení Hudební 
rytmus, realizace písní ve 2/4 taktu Silně, slabě, 
pomalu, rychle Tón, zvuk, krátké, dlouhé tóny Hudební 
hry, ozvěna Melodizace, rytmizace
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HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

vytleskává rytmus podle vzoru Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hlasová cvičení Hudební 
rytmus, realizace písní ve 2/4 taktu Silně, slabě, 
pomalu, rychle Tón, zvuk, krátké, dlouhé tóny Hudební 
hry, ozvěna Melodizace, rytmizace

rozlišuje krátké a dlouhé tóny Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hlasová cvičení Hudební 
rytmus, realizace písní ve 2/4 taktu Silně, slabě, 
pomalu, rychle Tón, zvuk, krátké, dlouhé tóny Hudební 
hry, ozvěna Melodizace, rytmizace

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v 
rámci nejjednodušších hudebních forem

Instrumentální činnosti Hra na vybrané hudební 
nástroje Rytmizace, rytmická cvičení Hudební hry 
Hudební dramatizace Hudební doprovody

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a 
hudebnímu doprovodu

Instrumentální činnosti Hra na vybrané hudební 
nástroje Rytmizace, rytmická cvičení Hudební hry 
Hudební dramatizace Hudební doprovody

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

rytmizuje jednoduché texty Instrumentální činnosti Hra na vybrané hudební 
nástroje Rytmizace, rytmická cvičení Hudební hry 
Hudební dramatizace Hudební doprovody

pojmenuje vybrané hudební nástroje Instrumentální činnosti Hra na vybrané hudební 
nástroje Rytmizace, rytmická cvičení Hudební hry 
Hudební dramatizace Hudební doprovody

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

provádí hudebně pohybovou činnost, reaguje pohybem 
na znějící hudbu

Hudebně pohybové činnosti Dechová cvičení, rytmická 
cvičení Pohybový doprovod Pohybové vyjádření 
hudby, pochod Jednoduché taneční hry Hra na tělo 
Pohybová improvizace

rozliší vybrané vánoční koledy Poslechové činnosti Zvuky Kvality tónů, tóny hluboké, 
vysoké, dlouhé, krátké Lidský hlas, hudební nástroje 
Hudební styly Vánoční koledy Hymna Poslech 
vybraných skladeb

rozliší vybrané hudební nástroje podle zvuku Poslechové činnosti Zvuky Kvality tónů, tóny hluboké, 
vysoké, dlouhé, krátké Lidský hlas, hudební nástroje 
Hudební styly Vánoční koledy Hymna Poslech 
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vybraných skladeb
seznámí se s hymnou ČR Poslechové činnosti Zvuky Kvality tónů, tóny hluboké, 

vysoké, dlouhé, krátké Lidský hlas, hudební nástroje 
Hudební styly Vánoční koledy Hymna Poslech 
vybraných skladeb

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Vokální činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Vokální činnosti
Lidové písně

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rytmizace
Hudební hry
Hudební doprovody

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Pohybové improvizace
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších 
hudebních forem

--> Český jazyk -> 1. ročník -> recituje kratší básně

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších 
hudebních forem

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> recituje kratší básně

  

Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
seznámí se s pojmy notová osnova, noty, houslový klíč Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hudební 

rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu Dvojhlas
Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hudební 
rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu Dvojhlas

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a 
klesavou, zeslabování a zesilování

Instrumentální činnosti Hra na vybrané hudební 
nástroje Reprodukce motivů, témat, jednoduchých 
skladbiček Rytmizace, hudební hry Hudební 
improvizace
Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hudební 
rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu Dvojhlas

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

vytleská rytmus podle říkadel a písní

Instrumentální činnosti Hra na vybrané hudební 
nástroje Reprodukce motivů, témat, jednoduchých 
skladbiček Rytmizace, hudební hry Hudební 
improvizace

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozliší vybrané noty, pomlky a takty Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hudební 
rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu Dvojhlas

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

doplní zpěv hrou na jednoduché hudební nástroje Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hudební 
rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu Dvojhlas

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Instrumentální činnosti Hra na vybrané hudební 
nástroje Reprodukce motivů, témat, jednoduchých 
skladbiček Rytmizace, hudební hry Hudební 
improvizace

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

rozlišuje vybrané hudební nástroje Instrumentální činnosti Hra na vybrané hudební 
nástroje Reprodukce motivů, témat, jednoduchých 
skladbiček Rytmizace, hudební hry Hudební 
improvizace

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje Hudebně pohybové činnosti Taktování, pohybový 
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pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

metrum, tempo, dynamiku, směr melodie doprovod Pohybová improvizace

rozlišuje lidovou a umělou píseň Poslechové činnosti Kvality tónů, vztahy mezi tóny - 
akord Hudební výrazové prostředky, hudební prvky 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj Hudební 
styly

seznámí se s vybranými skladbami klasiků Poslechové činnosti Kvality tónů, vztahy mezi tóny - 
akord Hudební výrazové prostředky, hudební prvky 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj Hudební 
styly

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Vokální činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Instrumentální činnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Hudební styly
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Hudební nástroje
  

Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev - pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv 
Rozšiřování hlasového rozsahu, dynamicky odlišný 
projev Hudební rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 
taktu Dvojhlas, kánon Dynamická znaménka Předvětí, 
závětí Hodnoty not Pomlky Hudební abeceda

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

vytleská a taktuje 2/4 a 3/4 takt Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev - pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv 
Rozšiřování hlasového rozsahu, dynamicky odlišný 
projev Hudební rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 
taktu Dvojhlas, kánon Dynamická znaménka Předvětí, 
závětí Hodnoty not Pomlky Hudební abeceda

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

pojmenuje notovou osnovu Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev - pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv 
Rozšiřování hlasového rozsahu, dynamicky odlišný 
projev Hudební rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 
taktu Dvojhlas, kánon Dynamická znaménka Předvětí, 
závětí Hodnoty not Pomlky Hudební abeceda

rozliší a přečte z notového zápisu takt 2/4 a 3/4 Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev - pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv 
Rozšiřování hlasového rozsahu, dynamicky odlišný 
projev Hudební rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 
taktu Dvojhlas, kánon Dynamická znaménka Předvětí, 
závětí Hodnoty not Pomlky Hudební abeceda

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozlišuje a napíše notu celou, půlovou, čtvrťovou, podle 
zápisu not rozliší stoupavou a klesavou melodii

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev - pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv 
Rozšiřování hlasového rozsahu, dynamicky odlišný 
projev Hudební rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 
taktu Dvojhlas, kánon Dynamická znaménka Předvětí, 
závětí Hodnoty not Pomlky Hudební abeceda

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

zpívá vybrané písně dle svých možností intonačně čistě Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev - pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv 
Rozšiřování hlasového rozsahu, dynamicky odlišný 
projev Hudební rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 
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taktu Dvojhlas, kánon Dynamická znaménka Předvětí, 
závětí Hodnoty not Pomlky Hudební abeceda

dbá na správné dýchání Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev - pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv 
Rozšiřování hlasového rozsahu, dynamicky odlišný 
projev Hudební rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 
taktu Dvojhlas, kánon Dynamická znaménka Předvětí, 
závětí Hodnoty not Pomlky Hudební abeceda

rozlišuje jednotlivé kvality tónů Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev - pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv 
Rozšiřování hlasového rozsahu, dynamicky odlišný 
projev Hudební rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 
taktu Dvojhlas, kánon Dynamická znaménka Předvětí, 
závětí Hodnoty not Pomlky Hudební abeceda

rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev - pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv 
Rozšiřování hlasového rozsahu, dynamicky odlišný 
projev Hudební rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 
taktu Dvojhlas, kánon Dynamická znaménka Předvětí, 
závětí Hodnoty not Pomlky Hudební abeceda

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a uvede 
příklad

Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje, 
reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 
Hudební doprovody Rytmizace, hudební hry Hudební 
improvizace

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

doprovází na rytmické nástroje Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje, 
reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 
Hudební doprovody Rytmizace, hudební hry Hudební 
improvizace

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

pohybem vyjádří hudbu Hudebně pohybové činnosti Taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby Pohybové vyjádření hudby 
Pohybová improvizace Chůze dvoudobá a třídobá

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 

rozliší rytmus polky a valčíku, polkové a valčíkové kroky Hudebně pohybové činnosti Taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby Pohybové vyjádření hudby 
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melodie Pohybová improvizace Chůze dvoudobá a třídobá
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

odliší hudbu vokální, vokálně instrumentální a 
instrumentální

Poslechové činnosti Kvality tónů, vztahy mezi tóny, 
akord Hudebně výrazové prostředky, hudební prvky 
(pohyb melodie,rytmus) Hudba vokální, vokálně 
instrumentální, instrumentální Hudební styly (hudba 
pochodová, taneční) Rozlišování hudebních nástrojů v 
proudu znějící hudby

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní Poslechové činnosti Kvality tónů, vztahy mezi tóny, 
akord Hudebně výrazové prostředky, hudební prvky 
(pohyb melodie,rytmus) Hudba vokální, vokálně 
instrumentální, instrumentální Hudební styly (hudba 
pochodová, taneční) Rozlišování hudebních nástrojů v 
proudu znějící hudby

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Vokální činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Vokální činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Vokální činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Notový zápis
Instrumentální činnosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Hudební improvizace
Rytmizace
Doprovody
  

Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hlasová 
hygiena, dechová, hlasová cvičení Hudební rytmus, 
realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a vícehlas, 
prodleva, dvojhlasé písně Intonace a vokální 
improvizace Grafický záznam vokální hudby, orientace 
v notovém záznamu Hudební značky, legato, repetice 
Melodizace, melodie

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hlasová 
hygiena, dechová, hlasová cvičení Hudební rytmus, 
realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a vícehlas, 
prodleva, dvojhlasé písně Intonace a vokální 
improvizace Grafický záznam vokální hudby, orientace 
v notovém záznamu Hudební značky, legato, repetice 
Melodizace, melodie

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

rozlišuje délky not, noty, stupnici C dur Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hlasová 
hygiena, dechová, hlasová cvičení Hudební rytmus, 
realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a vícehlas, 
prodleva, dvojhlasé písně Intonace a vokální 
improvizace Grafický záznam vokální hudby, orientace 
v notovém záznamu Hudební značky, legato, repetice 
Melodizace, melodie

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

objasní pojmy:repetice, houslový klíč Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hlasová 
hygiena, dechová, hlasová cvičení Hudební rytmus, 
realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a vícehlas, 
prodleva, dvojhlasé písně Intonace a vokální 
improvizace Grafický záznam vokální hudby, orientace 
v notovém záznamu Hudební značky, legato, repetice 
Melodizace, melodie



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

430

Hudební výchova 4. ročník

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

zapíše houslový klíč, vybrané noty, rozlišuje jejich délku Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hlasová 
hygiena, dechová, hlasová cvičení Hudební rytmus, 
realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a vícehlas, 
prodleva, dvojhlasé písně Intonace a vokální 
improvizace Grafický záznam vokální hudby, orientace 
v notovém záznamu Hudební značky, legato, repetice 
Melodizace, melodie

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

rozpozná dynamická znaménka p, mf, f a užívá je v 
písních

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hlasová 
hygiena, dechová, hlasová cvičení Hudební rytmus, 
realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a vícehlas, 
prodleva, dvojhlasé písně Intonace a vokální 
improvizace Grafický záznam vokální hudby, orientace 
v notovém záznamu Hudební značky, legato, repetice 
Melodizace, melodie

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

rozliší noty ve stupnici C dur Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hlasová 
hygiena, dechová, hlasová cvičení Hudební rytmus, 
realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a vícehlas, 
prodleva, dvojhlasé písně Intonace a vokální 
improvizace Grafický záznam vokální hudby, orientace 
v notovém záznamu Hudební značky, legato, repetice 
Melodizace, melodie

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

využívá na základě svých schopností a dovedností 
jednoduché případně složitější hudební nástroje k 
doprovodné hře i reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje 
Rytmizace, melodizace, stylizace Hudební improvizace, 
hudební hry Grafický záznam melodie, rytmické 
schéma jednoduché skladby

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

rytmizuje říkadla Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje 
Rytmizace, melodizace, stylizace Hudební improvizace, 
hudební hry Grafický záznam melodie, rytmické 
schéma jednoduché skladby

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové
improvizace

Hudebně pohybové činnosti Taktování Pohybový 
doprovod znějící hudby - 3/4, 4/4 takt, valčík, menuet 
Pohybové vyjádření hudby Pohybová improvizace 
Rytmická cvičení Hra na tělo, hudebně pohybové hry



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

431

Hudební výchova 4. ročník

poslouchá vybrané skladby, určí opakující se téma v 
poslouchané hudbě

Poslechové činnosti Kvality tónů, vztahy mezi tóny 
Hudební výrazové prostředky, hudební prvky Hudba 
vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj Hudební styly a žánry - hudba 
pochodová, taneční, ukolébavka Hudba vážná, 
zábavná, slavnostní Hudební formy - malá a velká 
písňová, rondo, variace Interpretace hudby Poslech 
vybraných skladeb

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby Poslechové činnosti Kvality tónů, vztahy mezi tóny 
Hudební výrazové prostředky, hudební prvky Hudba 
vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj Hudební styly a žánry - hudba 
pochodová, taneční, ukolébavka Hudba vážná, 
zábavná, slavnostní Hudební formy - malá a velká 
písňová, rondo, variace Interpretace hudby Poslech 
vybraných skladeb

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Pěvecký a mluvní projev
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Pěvecký a mluvní projev
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Pěvecký a mluvní projev
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Pěvecký a mluvní projev
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Grafický záznam hudby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

hudebně pohybové činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rytmizuje říkadla --> Český jazyk -> 4. ročník -> recituje, dramatizuje
rytmizuje říkadla <-- Český jazyk -> 4. ročník -> recituje, dramatizuje
  

Hudební výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché 
předehry, mezihry a dohry a provádí elementární 
hudební improvizace

Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje, 
reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 
pomocí Orffova hudebního instrumentáře, fléten 
apod. Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace - tvorba hudebního doprovodu Hudební 
hry Záznam instrumentální melodie

provádí elementární hudební improvizace Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
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hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy
Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje, 
reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 
pomocí Orffova hudebního instrumentáře, fléten 
apod. Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace - tvorba hudebního doprovodu Hudební 
hry Záznam instrumentální melodie

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

seznámí se s hudebními nástroji symfonického 
orchestru

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

rozliší vybrané smyčcové nástroje Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

pojmenuje noty stupnice C dur Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
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doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy

rozliší repetici, zesílení, zeslabení Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

pozná basový klíč Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

čte noty v rozsahu c1 - g2 v houslovém klíči Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy

seznámí se s krajovými lidovými tanci Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
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vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

taktuje 4/4 takt Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena Hudební rytmus, 
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Dvojhlas a 
vícehlas, prodleva, kánon, lidový dvojhlas Intonace a 
vokální improvizace Hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď) Hodnoty not Grafický záznam vokální 
hudby, orientace v notovém záznamu, zápis rytmu 
jednoduché písně Taktování Hudební formy

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 
motivu skladeb a písní

Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje, 
reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 
pomocí Orffova hudebního instrumentáře, fléten 
apod. Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace - tvorba hudebního doprovodu Hudební 
hry Záznam instrumentální melodie

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

doprovodí písně na rytmické a melodické hudební 
nástroje

Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje, 
reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 
pomocí Orffova hudebního instrumentáře, fléten 
apod. Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace - tvorba hudebního doprovodu Hudební 
hry Záznam instrumentální melodie

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

Hudebně pohybové činnosti Taktování Pohybový 
doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a 
čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché 
lidové tance Pohybové vyjádření hudby a reakce na 
změny v proudu znějící doby - pantomima, pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků Pantomima a 
pohybová improvizace Taneční hry se zpěvem

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace, pohybově vyjádří náladu

Hudebně pohybové činnosti Taktování Pohybový 
doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a 
čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché 
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zapsanou pomocí not lidové tance Pohybové vyjádření hudby a reakce na 
změny v proudu znějící doby - pantomima, pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků Pantomima a 
pohybová improvizace Taneční hry se zpěvem

seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém 
orchestru

Poslechové činnosti Kvality tónů - délka, síla, barva, 
výška Vztahy mezi tóny - souzvuk, akord Hudební 
výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným 
sémantickým nábojem - rytmus, melodie, harmonie, 
barva, kontrast, gradace, pohyb melodie, Hudba 
vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj Hudební styly a žánry - hudba 
taneční, pochodová, ukolébavka apod. Hudební formy 
- malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, 
variace Interpretace hudby Poslech vybraných skladeb 
Valčík, menuet Jazz Zvukomalba, metrické, rytmické, 
dynamické, harmonické změny v hudebním proudu 
Smyčcové hudební nástroje Diatonické postupy v 
durových a mollových tóninách Krajové lidové tance - 
seznámení Dechové hudební nástroje

seznámí se s původem státní hymny Poslechové činnosti Kvality tónů - délka, síla, barva, 
výška Vztahy mezi tóny - souzvuk, akord Hudební 
výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným 
sémantickým nábojem - rytmus, melodie, harmonie, 
barva, kontrast, gradace, pohyb melodie, Hudba 
vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj Hudební styly a žánry - hudba 
taneční, pochodová, ukolébavka apod. Hudební formy 
- malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, 
variace Interpretace hudby Poslech vybraných skladeb 
Valčík, menuet Jazz Zvukomalba, metrické, rytmické, 
dynamické, harmonické změny v hudebním proudu 
Smyčcové hudební nástroje Diatonické postupy v 
durových a mollových tóninách Krajové lidové tance - 
seznámení Dechové hudební nástroje
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poslouchá vybrané skladby Poslechové činnosti Kvality tónů - délka, síla, barva, 
výška Vztahy mezi tóny - souzvuk, akord Hudební 
výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným 
sémantickým nábojem - rytmus, melodie, harmonie, 
barva, kontrast, gradace, pohyb melodie, Hudba 
vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj Hudební styly a žánry - hudba 
taneční, pochodová, ukolébavka apod. Hudební formy 
- malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, 
variace Interpretace hudby Poslech vybraných skladeb 
Valčík, menuet Jazz Zvukomalba, metrické, rytmické, 
dynamické, harmonické změny v hudebním proudu 
Smyčcové hudební nástroje Diatonické postupy v 
durových a mollových tóninách Krajové lidové tance - 
seznámení Dechové hudební nástroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Skupiny hudebních nástrojů
Hodnoty not; rondo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Skupiny hudebních nástrojů
Hodnoty not; rondo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Skupiny hudebních nástrojů
Hodnoty not; rondo 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Česká státní hymna
F.Škroup – život a dílo

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Česká státní hymna
F.Škroup – život a dílo

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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Česká státní hymna
F.Škroup – život a dílo
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
seznámí se s původem státní hymny --> Vlastivěda -> 5. ročník -> rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 

zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
seznámí se s původem státní hymny <-- Vlastivěda -> 5. ročník -> rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 

zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
  

Hudební výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Vokální činnosti Pěvecká technika (dýchání, 
výslovnost, tvorba a nasazení tónu, dynamika projevu) 
Tvorba lidského hlasu Hlasová hygiena Hudební 
rytmus, přízvuk Jednohlas, kánon Jednoduchý dvojhlas 
Reflexe vlastního vokálního projevu Písňová forma 
Upevňování znalostí české hymny Metrum, stupnice, 
tónina, základní intervaly Vícehlas, jednohlas

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

Hudebně pohybové činnosti Pohybové vyjádření 
kontrastu v hudbě - dynamika, tektonika, tempo, 
metrum, sólo, sbor Pohybový doprovod znějící hudby 
Orientace v prostoru Rozvoj pohybové paměti, 
reprodukce pohybů Lidové tance Scénický tanec

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Vokální činnosti Pěvecká technika (dýchání, 
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druhy umění výslovnost, tvorba a nasazení tónu, dynamika projevu) 
Tvorba lidského hlasu Hlasová hygiena Hudební 
rytmus, přízvuk Jednohlas, kánon Jednoduchý dvojhlas 
Reflexe vlastního vokálního projevu Písňová forma 
Upevňování znalostí české hymny Metrum, stupnice, 
tónina, základní intervaly Vícehlas, jednohlas

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky

Vokální činnosti Pěvecká technika (dýchání, 
výslovnost, tvorba a nasazení tónu, dynamika projevu) 
Tvorba lidského hlasu Hlasová hygiena Hudební 
rytmus, přízvuk Jednohlas, kánon Jednoduchý dvojhlas 
Reflexe vlastního vokálního projevu Písňová forma 
Upevňování znalostí české hymny Metrum, stupnice, 
tónina, základní intervaly Vícehlas, jednohlas

rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického 
orchestru

Poslechové činnosti Pojmy - instrumentální a vokální 
hudba, homofonie, polyfonie, hudba lidová a umělá, 
světská a duchovní Čas a vzdálenost v hudbě Vybrané 
základní intervaly - tercie, kvinta, oktáva Počátky 
hudby, kořeny evropské hudební tradice Spojení 
hudby a slova Medailony vybraných autorů, ukázky 
tvorby Autoři období baroka Orientace v hudebním 
prostoru a analýza skladby Hudební styly a žánry 
Hudební tělesa Spojení hudby a slova Zvukové 
možnosti nástrojů, zvukomalba

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

získává povědomí o hudebních skladatelích a jejich 
tvorbě

Poslechové činnosti Pojmy - instrumentální a vokální 
hudba, homofonie, polyfonie, hudba lidová a umělá, 
světská a duchovní Čas a vzdálenost v hudbě Vybrané 
základní intervaly - tercie, kvinta, oktáva Počátky 
hudby, kořeny evropské hudební tradice Spojení 
hudby a slova Medailony vybraných autorů, ukázky 
tvorby Autoři období baroka Orientace v hudebním 
prostoru a analýza skladby Hudební styly a žánry 
Hudební tělesa Spojení hudby a slova Zvukové 
možnosti nástrojů, zvukomalba

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních vytváří a obměňuje doprovody na hudební nástroje z Instrumentální činnosti Rytmus, melodie, přízvuk 
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hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Orffovy sady Nástrojová improvizace Hudební doprovody Hra na 
hudební nástroje

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

v rámci svých možností zpívá intonačně čistě Vokální činnosti Pěvecká technika (dýchání, 
výslovnost, tvorba a nasazení tónu, dynamika projevu) 
Tvorba lidského hlasu Hlasová hygiena Hudební 
rytmus, přízvuk Jednohlas, kánon Jednoduchý dvojhlas 
Reflexe vlastního vokálního projevu Písňová forma 
Upevňování znalostí české hymny Metrum, stupnice, 
tónina, základní intervaly Vícehlas, jednohlas

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Lidský hlas
Vokální hudba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Lidský hlas
Vokální hudba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Lidský hlas
Vokální hudba

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Kořeny evropské hudební tradice

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny evropské hudební tradice
Lidové písně
Barokní autoři

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Dechové nástroje
Koledy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Dechové nástroje
Koledy
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Lidové písně
Barokní autoři
  

Hudební výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Vokální činnosti Hudební rytmus Rozvoj hudebního 
sluchu a hudební představivosti Upevňování 
pěveckých dovedností - hlasových, rytmických a 
intonačních Rozšiřování hlasového rozsahu Hlasová 
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy 
Hlasová hygiena v době mutace Sólový zpěv, 
jednohlas, dvojhlas, kánon, vícehlas Intonace Základní 
intervaly melodické Transpozice, augmentace, 
diminuce, inverze Rozvoj hudebního sluchu a hudební 
představivosti - reprodukce tónů, převádění melodií 
Reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev 
Orientace v notovém záznamu vokální skladby Vokální 
improvizace

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

Hudebně pohybové činnosti Pohybové vyjádření 
hudby Pohybové reakce na změny v proudu znějící 
hudby

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů

úměrně svému vokálnímu rozvoji interpretuje vybrané 
skladby jednotlivých hudebních slohů a některých žánrů 
populární hudby

Vokální činnosti Hudební rytmus Rozvoj hudebního 
sluchu a hudební představivosti Upevňování 
pěveckých dovedností - hlasových, rytmických a 
intonačních Rozšiřování hlasového rozsahu Hlasová 
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nedostatečnost a některé způsoby její nápravy 
Hlasová hygiena v době mutace Sólový zpěv, 
jednohlas, dvojhlas, kánon, vícehlas Intonace Základní 
intervaly melodické Transpozice, augmentace, 
diminuce, inverze Rozvoj hudebního sluchu a hudební 
představivosti - reprodukce tónů, převádění melodií 
Reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev 
Orientace v notovém záznamu vokální skladby Vokální 
improvizace

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

provádí jednoduché vokální improvizace Vokální činnosti Hudební rytmus Rozvoj hudebního 
sluchu a hudební představivosti Upevňování 
pěveckých dovedností - hlasových, rytmických a 
intonačních Rozšiřování hlasového rozsahu Hlasová 
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy 
Hlasová hygiena v době mutace Sólový zpěv, 
jednohlas, dvojhlas, kánon, vícehlas Intonace Základní 
intervaly melodické Transpozice, augmentace, 
diminuce, inverze Rozvoj hudebního sluchu a hudební 
představivosti - reprodukce tónů, převádění melodií 
Reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev 
Orientace v notovém záznamu vokální skladby Vokální 
improvizace

poslouchá vybrané skladby Poslechové činnosti Orientace v hudebním prostoru 
Analýza skladby Kontrapunkt Hudební dílo a jeho 
autor Hudební slohy a jejich hudební specifika 
(středověk, renesance, baroko) Suita, opera 
Rozlišování zpěvních hlasů Základní intervaly 
melodické i harmonické Interpretace znějící hudby 
Hudební styly a žánry

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

Poslechové činnosti Orientace v hudebním prostoru 
Analýza skladby Kontrapunkt Hudební dílo a jeho 
autor Hudební slohy a jejich hudební specifika 
(středověk, renesance, baroko) Suita, opera 
Rozlišování zpěvních hlasů Základní intervaly 
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melodické i harmonické Interpretace znějící hudby 
Hudební styly a žánry

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

obměňuje a tvoří jednoduché předehry, doprovody, 
mezihry a dohry na jednoduché hudební nástroje

Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje 
Nástrojová improvizace Záznam hudby Vyjadřování 
hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí 
hudebního nástroje

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje 
Nástrojová improvizace Záznam hudby Vyjadřování 
hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí 
hudebního nástroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Vokální činnosti
Grafický záznam hudby
Improvizace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Vokální činnosti
Grafický záznam hudby

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Vokální činnosti
Grafický záznam hudby

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Hudební dějiny
Středověk

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Hudební dějiny
Barokní hudba
Lidové tance

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Kořeny evropské hudební tradice
Lidové písně
Renesance
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Kořeny evropské hudební tradice
Baroko
Lidové tance
  

Hudební výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i částí 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Upevňování 
pěveckých dovedností hlasových, rytmických a 
intonačních Techniky vokálního projevu Vícehlas 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
Reprodukce tónů Frázování, výraz Základní intervaly 
harmonické Diatonické postupy v dur i moll Práce s 
hudebním motivem Reflexe vokálního projevu 
Orientace v notovém záznamu vokální skladby 
Harmonické schéma skladby Intonace a vokální 
improvizace

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

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

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Upevňování 
pěveckých dovedností hlasových, rytmických a 
intonačních Techniky vokálního projevu Vícehlas 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
Reprodukce tónů Frázování, výraz Základní intervaly 
harmonické Diatonické postupy v dur i moll Práce s 
hudebním motivem Reflexe vokálního projevu 
Orientace v notovém záznamu vokální skladby 
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Harmonické schéma skladby Intonace a vokální 
improvizace

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i vícehlase, ocení kvalitní vokální 
projev druhého

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Upevňování 
pěveckých dovedností hlasových, rytmických a 
intonačních Techniky vokálního projevu Vícehlas 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
Reprodukce tónů Frázování, výraz Základní intervaly 
harmonické Diatonické postupy v dur i moll Práce s 
hudebním motivem Reflexe vokálního projevu 
Orientace v notovém záznamu vokální skladby 
Harmonické schéma skladby Intonace a vokální 
improvizace

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Upevňování 
pěveckých dovedností hlasových, rytmických a 
intonačních Techniky vokálního projevu Vícehlas 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
Reprodukce tónů Frázování, výraz Základní intervaly 
harmonické Diatonické postupy v dur i moll Práce s 
hudebním motivem Reflexe vokálního projevu 
Orientace v notovém záznamu vokální skladby 
Harmonické schéma skladby Intonace a vokální 
improvizace

poslouchá vybrané skladby Poslechové činnosti Orientace v hudebním prostoru a 
analýzy hudební skladby Hudební styly a žánry 
Klasicismus, romantismus Hudební dílo a jeho autor 
(Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Wagner, 
Smetana) Hudební tělesa Hudební kýč Balet, opera, 
sonáta, melodram Programní hudba Mimohudební 
obsah díla Utváření národních hudebních kultur v 
Evropě, folklorní inspirace Filmová tvorba

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 

Poslechové činnosti Orientace v hudebním prostoru a 
analýzy hudební skladby Hudební styly a žánry 
Klasicismus, romantismus Hudební dílo a jeho autor 
(Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Wagner, 
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logicky utvářenému celku utvářenému celku Smetana) Hudební tělesa Hudební kýč Balet, opera, 
sonáta, melodram Programní hudba Mimohudební 
obsah díla Utváření národních hudebních kultur v 
Evropě, folklorní inspirace Filmová tvorba

orientuje se v základních principech a možnostech 
zvukového záznamu hudby

Poslechové činnosti Orientace v hudebním prostoru a 
analýzy hudební skladby Hudební styly a žánry 
Klasicismus, romantismus Hudební dílo a jeho autor 
(Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Wagner, 
Smetana) Hudební tělesa Hudební kýč Balet, opera, 
sonáta, melodram Programní hudba Mimohudební 
obsah díla Utváření národních hudebních kultur v 
Evropě, folklorní inspirace Filmová tvorba

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

hraje jednoduché skladbičky a náznaky zvukové podoby 
hudby jednotlivých hudebních slohů

Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje 
Tvorba a volba doprovodů Grafický záznam hudby, 
notační programy Zvukový záznam hudby pomocí 
notačních programů a dostupné zvukové techniky

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

pohybově doprovází hudbu Hudebně pohybové činnosti Pohybové ztvárnění 
jednoduchých krátkých zmelodizovaných a 
zrytmizovaných textů Pohybové reakce na změny v 
proudu znějící hudby Klasicismus, romantismus 
Národní tance

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Vokální činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Vokální činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Vokální činnosti
Hlasová hygiena

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Vokální činnosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Vokální činnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Proměny estetických norem
Mimohudební obsah díla

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Hudební doprovod
Filmová hudba

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Hudební doprovod
Filmová hudba

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Hudební doprovod
Filmová hudba

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Hudba národnostních menšin ČR
Mimoevropské hudební podněty

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Hudba národnostních menšin ČR
Mimoevropské hudební podněty

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Hudba národnostních menšin ČR
Mimoevropské hudební podněty

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Hudební průmysl
Globalizace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Hudební průmysl
Globalizace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Ochrana autorských práv
Hudební kritika, recenze
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
orientuje se v základních principech a 
možnostech zvukového záznamu hudby

--> Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> seznámí se s pojmy z 
oblasti ochrany autorských práv

orientuje se v základních principech a 
možnostech zvukového záznamu hudby

<-- Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> seznámí se s pojmy z 
oblasti ochrany autorských práv

  

Hudební výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální 
projev druhého

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Upevňování 
pěveckých dovedností Techniky vokálního projevu 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
Reflexe vlastního vokálního projevu Orientace v 
notovém záznamu vokální skladby Intonace, vokální 
improvizace Vokální improvizace Hlasová hygiena 
Diatonické postupy v dur i moll Vícehlas Harmonické 
schéma skladby

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů

realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Upevňování 
pěveckých dovedností Techniky vokálního projevu 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
Reflexe vlastního vokálního projevu Orientace v 
notovém záznamu vokální skladby Intonace, vokální 
improvizace Vokální improvizace Hlasová hygiena 
Diatonické postupy v dur i moll Vícehlas Harmonické 
schéma skladby

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností zařadí na základě individuálních schopností a získaných Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Upevňování 
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a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami

pěveckých dovedností Techniky vokálního projevu 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
Reflexe vlastního vokálního projevu Orientace v 
notovém záznamu vokální skladby Intonace, vokální 
improvizace Vokální improvizace Hlasová hygiena 
Diatonické postupy v dur i moll Vícehlas Harmonické 
schéma skladby

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá hudebně 
výrazové prostředky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému 
celku

Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Upevňování 
pěveckých dovedností Techniky vokálního projevu 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
Reflexe vlastního vokálního projevu Orientace v 
notovém záznamu vokální skladby Intonace, vokální 
improvizace Vokální improvizace Hlasová hygiena 
Diatonické postupy v dur i moll Vícehlas Harmonické 
schéma skladby
Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Upevňování 
pěveckých dovedností Techniky vokálního projevu 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
Reflexe vlastního vokálního projevu Orientace v 
notovém záznamu vokální skladby Intonace, vokální 
improvizace Vokální improvizace Hlasová hygiena 
Diatonické postupy v dur i moll Vícehlas Harmonické 
schéma skladby

orientuje se v možnostech zvukového záznamu hudby

Instrumentální činnosti Záznam hudby pomocí 
notačních programů a dostupné zvukové techniky 
Přehled vývoje nahrávací techniky Tvorba doprovodů 
pro hudebně dramatické projevy Harmonické schéma 
hudby Hra a tvorba doprovodů s využitím počítače

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Poslechové činnosti Orientace v hudebním prostoru 
Analýza hudební skladby Hudební žánry a styly 
Impresionismus a expresionismus Populární hudba 20. 
a 21. století Klasicismus, romantismus Hudební tělesa 
Hudba vážná a populární Umění a kýč Balet, opera, 
sonáta, melodram Programní hudba Folklorní 
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inspirace Vzájemné podněty a vztahy v hudbě (mezi 
lidovou a vážnou hudbou, jazzem a vážnou hudbou, 
uvnitř jednotlivých hudebních druhů Globalizace a 
hudba Hudební tradice národnostních menšin ČR 
Hudební kritika Proměnlivost estetických norem v 
umění, móda, inspirace - epigonství Poslechy děl 
vybraných autorů, medailony autorů ( Debussy, 
Bizet...)

poslouchá vybrané skladby Poslechové činnosti Orientace v hudebním prostoru 
Analýza hudební skladby Hudební žánry a styly 
Impresionismus a expresionismus Populární hudba 20. 
a 21. století Klasicismus, romantismus Hudební tělesa 
Hudba vážná a populární Umění a kýč Balet, opera, 
sonáta, melodram Programní hudba Folklorní 
inspirace Vzájemné podněty a vztahy v hudbě (mezi 
lidovou a vážnou hudbou, jazzem a vážnou hudbou, 
uvnitř jednotlivých hudebních druhů Globalizace a 
hudba Hudební tradice národnostních menšin ČR 
Hudební kritika Proměnlivost estetických norem v 
umění, móda, inspirace - epigonství Poslechy děl 
vybraných autorů, medailony autorů ( Debussy, 
Bizet...)

získává povědomí o skladatelském významu autorů 
stěžejních děl, se kterými se seznámí

Poslechové činnosti Orientace v hudebním prostoru 
Analýza hudební skladby Hudební žánry a styly 
Impresionismus a expresionismus Populární hudba 20. 
a 21. století Klasicismus, romantismus Hudební tělesa 
Hudba vážná a populární Umění a kýč Balet, opera, 
sonáta, melodram Programní hudba Folklorní 
inspirace Vzájemné podněty a vztahy v hudbě (mezi 
lidovou a vážnou hudbou, jazzem a vážnou hudbou, 
uvnitř jednotlivých hudebních druhů Globalizace a 
hudba Hudební tradice národnostních menšin ČR 
Hudební kritika Proměnlivost estetických norem v 
umění, móda, inspirace - epigonství Poslechy děl 
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vybraných autorů, medailony autorů ( Debussy, 
Bizet...)

hodnotí proměnlivost estetických norem v hudbě Poslechové činnosti Orientace v hudebním prostoru 
Analýza hudební skladby Hudební žánry a styly 
Impresionismus a expresionismus Populární hudba 20. 
a 21. století Klasicismus, romantismus Hudební tělesa 
Hudba vážná a populární Umění a kýč Balet, opera, 
sonáta, melodram Programní hudba Folklorní 
inspirace Vzájemné podněty a vztahy v hudbě (mezi 
lidovou a vážnou hudbou, jazzem a vážnou hudbou, 
uvnitř jednotlivých hudebních druhů Globalizace a 
hudba Hudební tradice národnostních menšin ČR 
Hudební kritika Proměnlivost estetických norem v 
umění, móda, inspirace - epigonství Poslechy děl 
vybraných autorů, medailony autorů ( Debussy, 
Bizet...)

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

pohybově doprovází hudbu Hudebně pohybové činnosti Pohybové vyjádření 
hudby, pantomima Tanec společenský, scénický, 
národní tance Moderní taneční styly Pohybové reakce 
na změny v proudu znějící hudby

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Vokální činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Vokální činnosti
Hlasová hygiena

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vokální činnosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Proměny estetických norem

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Proměny estetických norem
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Hudební doprovod
Filmová hudba

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Hudební doprovod
Filmová hudba
Vývoj nahrávací techniky

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Hudební doprovod
Filmová hudba

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Vánoční písně (lidové, umělé)
Vznik národních hudebních kultur
Národní tance

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Vánoční písně (lidové, umělé)
Vznik národních hudebních kultur
Národní tance

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Hudba národnostních menšin ČR

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Ochrana autorských práv
Hudební kritika, recenze

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Hudební průmysl
Globalizace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Hudební průmysl
Globalizace
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5.16 Výtvarná výchova

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 2 2 2 2 1 1 13
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům jiné 

než racionální poznávání světa - poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných 
činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se naučili 
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. Cílem 
předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou 
přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro 
originalitu a vlastní výraz. Aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahu Výtvarné výchovy pomáhají utvářet 
kreativní stránky osobnosti žáka. Náročnost práce bude postupně od prvního ročníku zvyšována úměrně 
dle věku a schopností žáků.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje s 1 hodinovou časovou dotací v 1., 2, 3., 8. a 9. ročníku a s 
2 hodinovou časovou dotací od 4. do 7. ročníku.
Výuka probíhá v učebnách, v přírodě, při exkurzích a na škole v přírodě.

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality.
Využíváme poznatky v dalších výtvarných činnostech.
Vedeme žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření.
Zprostředkováváme pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa.
Učíme žáky zaujímat a vyjadřovat svůj postoj k obraznému vyjádření.
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Název předmětu Výtvarná výchova
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů, předkládáme dostatek úkolů, které rozvíjí 
fantazii a kreativitu.
Učíme žáky vyhledávat vazby mezi druhy umění na základě podobnosti znaků a témat.
Učíme žáky využívat získaná poznání k vlastní tvorbě, uvědomovat si, že k řešení problému vede více cest.
Kompetence komunikativní:
Přistupujeme k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání.
Učíme žáky zapojovat se do diskuze a respektovat názory jiných.
Vedeme žáky k obohacování slovní zásoby a termíny z výtvarné oblasti.
Učíme žáky vyjadřovat své pocity a prožitky.
Kompetence sociální a personální:
Učíme žáky pracovat ve skupině, prezentovat výsledky své individuální či skupinové práce.
Vedeme žáky k toleranci k odlišným názorům při prezentaci.
Umožňujeme každému žákovi zažít úspěch a uspokojení.
Hodnotíme žáky na základě jejich vlastního pokroku.
Učíme žáky respektovat různorodost téhož vyjádření.
Kompetence občanské:
Učíme žáky chápat a respektovat estetické požadavky na životní prostředí.
Vedeme žáky k vytvoření vlastního postoje k výtvarným dílům.
Seznamujeme žáky s významnými výtvarnými díly a s jejich autory.
Podchycujeme individuální zájem žáků o kulturní dění.
Vytváříme společně vstřícnou a podnětnou atmosféru pro výtvarnou činnost.
Kompetence pracovní:
Učíme žáky bezpečně zacházet s výtvarnými potřebami.
Vedeme žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 
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Název předmětu Výtvarná výchova
vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy

• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 
systematičnosti v práci žáků

  

Výtvarná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Druhy výtvarného umění Seznamování s různými 
druhy výtvarného umění (malířství, grafika, sochařství, 
architektura) Rozvíjení smyslu pro krásu přírody a 
vztahu k životnímu prostředí Malba, kresba, grafika, 
techniky plastického vyjádření, ostatní výtvarné 
techniky Kresba měkkým materiálem, dřívkem, perem, 
měkkou tužkou, uhlem, rudkou 
Nalepování,tisk,otisk,dotváření Modelování 
(modelovací hmota….), tvarování drátu, alobalu, 
modelování z papíru a kartonu Práce s textilem, vlnou, 
nití Využití špejlí, korkových zátek, víček, PET lahví 
Využívání výtvarných počítačových programů 
Výrazové vlastnosti linie,tvaru,jejich kombinace v 
ploše Uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

nterpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností

Výtvarné zpracování přírodních materiálů Pozorování 
přírody a činností lidí, vztah postavy a prostředí Roční 
období v přírodě, barvy Pozorování tvarů různých 
užitkových předmětů z hlediska jejich funkce a 
materiálu, pokusy o jejich výtvarné vyjádření v ploše i 
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Výtvarná výchova 1. ročník

prostoru Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin 
na základě představ, vytváření prostorových útvarů 
seskupováním a kombinováním přírodních materiálů 
Pozorování přírodních útvarů, rozlišování a hodnocení 
tvarů, barvy, struktury Poznávání krásy neživé a živé 
přírody na vycházkách Povolání, práce Jaro
Druhy výtvarného umění Seznamování s různými 
druhy výtvarného umění (malířství, grafika, sochařství, 
architektura) Rozvíjení smyslu pro krásu přírody a 
vztahu k životnímu prostředí Malba, kresba, grafika, 
techniky plastického vyjádření, ostatní výtvarné 
techniky Kresba měkkým materiálem, dřívkem, perem, 
měkkou tužkou, uhlem, rudkou 
Nalepování,tisk,otisk,dotváření Modelování 
(modelovací hmota….), tvarování drátu, alobalu, 
modelování z papíru a kartonu Práce s textilem, vlnou, 
nití Využití špejlí, korkových zátek, víček, PET lahví 
Využívání výtvarných počítačových programů 
Výrazové vlastnosti linie,tvaru,jejich kombinace v 
ploše Uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti

Výtvarné zpracování přírodních materiálů Pozorování 
přírody a činností lidí, vztah postavy a prostředí Roční 
období v přírodě, barvy Pozorování tvarů různých 
užitkových předmětů z hlediska jejich funkce a 
materiálu, pokusy o jejich výtvarné vyjádření v ploše i 
prostoru Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin 
na základě představ, vytváření prostorových útvarů 
seskupováním a kombinováním přírodních materiálů 
Pozorování přírodních útvarů, rozlišování a hodnocení 
tvarů, barvy, struktury Poznávání krásy neživé a živé 
přírody na vycházkách Povolání, práce Jaro

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a 
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky

Druhy výtvarného umění Seznamování s různými 
druhy výtvarného umění (malířství, grafika, sochařství, 
architektura) Rozvíjení smyslu pro krásu přírody a 
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Výtvarná výchova 1. ročník

vztahu k životnímu prostředí Malba, kresba, grafika, 
techniky plastického vyjádření, ostatní výtvarné 
techniky Kresba měkkým materiálem, dřívkem, perem, 
měkkou tužkou, uhlem, rudkou 
Nalepování,tisk,otisk,dotváření Modelování 
(modelovací hmota….), tvarování drátu, alobalu, 
modelování z papíru a kartonu Práce s textilem, vlnou, 
nití Využití špejlí, korkových zátek, víček, PET lahví 
Využívání výtvarných počítačových programů 
Výrazové vlastnosti linie,tvaru,jejich kombinace v 
ploše Uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti

seznámí se se základními a doplňkovými barvami, tyto 
barvy používá

Teorie barvy Základní a doplňkové Teplé, studené, 
jejich výrazové vlastnosti Kombinace barev Fantazijní 
představy, hra s barvou, plošné a prostorové 
vyjádření, originalita v souvislosti s vyjádřením 
vlastních prožitků

kombinuje barvy Teorie barvy Základní a doplňkové Teplé, studené, 
jejich výrazové vlastnosti Kombinace barev Fantazijní 
představy, hra s barvou, plošné a prostorové 
vyjádření, originalita v souvislosti s vyjádřením 
vlastních prožitků

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

na základě vlastní zkušenosti nalézá obsah vizuálně 
obrazných vyjádření

Výtvarné vyjádření Výrazové vlastnosti 
linie,tvaru,jejich kombinace v ploše Uspořádání 
objektu do celků, vnímání velikosti Výtvarné vyjádření 
vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního 
prožitku dítěte, případně podle vyprávění, četby, filmu 
Motivace založené na fantazii a smyslovém 
vnímání(umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film,tiskoviny,..) Ilustrace Živočichové v zimě Pohádka 
Hory, sporty, úrazy Rodina Domov Moje vesnice 
Domácí práce Poznávání základních vlastností 
plastických materiálů, vytváření objemu 
modelováním, poznávání a zkoušení pevnosti, 
tažnosti, ohebnosti plastických materiálů Rozvíjení citu 
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Výtvarná výchova 1. ročník

pro prostor, modelování podle skutečnosti 
Modelování s modelovací hmotou Tvarování papíru 
Souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, 
chuť) a pohybu Velikonoce Čarodějnice

užívá techniku malby temperami, suchým pastelem, 
voskovkami, vodovými barvami

Výtvarné vyjádření Výrazové vlastnosti 
linie,tvaru,jejich kombinace v ploše Uspořádání 
objektu do celků, vnímání velikosti Výtvarné vyjádření 
vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního 
prožitku dítěte, případně podle vyprávění, četby, filmu 
Motivace založené na fantazii a smyslovém 
vnímání(umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film,tiskoviny,..) Ilustrace Živočichové v zimě Pohádka 
Hory, sporty, úrazy Rodina Domov Moje vesnice 
Domácí práce Poznávání základních vlastností 
plastických materiálů, vytváření objemu 
modelováním, poznávání a zkoušení pevnosti, 
tažnosti, ohebnosti plastických materiálů Rozvíjení citu 
pro prostor, modelování podle skutečnosti 
Modelování s modelovací hmotou Tvarování papíru 
Souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, 
chuť) a pohybu Velikonoce Čarodějnice

používá různé druhy štětců Výtvarné vyjádření Výrazové vlastnosti 
linie,tvaru,jejich kombinace v ploše Uspořádání 
objektu do celků, vnímání velikosti Výtvarné vyjádření 
vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního 
prožitku dítěte, případně podle vyprávění, četby, filmu 
Motivace založené na fantazii a smyslovém 
vnímání(umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film,tiskoviny,..) Ilustrace Živočichové v zimě Pohádka 
Hory, sporty, úrazy Rodina Domov Moje vesnice 
Domácí práce Poznávání základních vlastností 
plastických materiálů, vytváření objemu 
modelováním, poznávání a zkoušení pevnosti, 
tažnosti, ohebnosti plastických materiálů Rozvíjení citu 
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Výtvarná výchova 1. ročník

pro prostor, modelování podle skutečnosti 
Modelování s modelovací hmotou Tvarování papíru 
Souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, 
chuť) a pohybu Velikonoce Čarodějnice

rozfoukává barvy Výtvarné vyjádření Výrazové vlastnosti 
linie,tvaru,jejich kombinace v ploše Uspořádání 
objektu do celků, vnímání velikosti Výtvarné vyjádření 
vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního 
prožitku dítěte, případně podle vyprávění, četby, filmu 
Motivace založené na fantazii a smyslovém 
vnímání(umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film,tiskoviny,..) Ilustrace Živočichové v zimě Pohádka 
Hory, sporty, úrazy Rodina Domov Moje vesnice 
Domácí práce Poznávání základních vlastností 
plastických materiálů, vytváření objemu 
modelováním, poznávání a zkoušení pevnosti, 
tažnosti, ohebnosti plastických materiálů Rozvíjení citu 
pro prostor, modelování podle skutečnosti 
Modelování s modelovací hmotou Tvarování papíru 
Souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, 
chuť) a pohybu Velikonoce Čarodějnice

užívá kresbu měkkým materiálem, dřívkem, perem, 
měkkou tužkou, uhlem, rudkou

Výtvarné vyjádření Výrazové vlastnosti 
linie,tvaru,jejich kombinace v ploše Uspořádání 
objektu do celků, vnímání velikosti Výtvarné vyjádření 
vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního 
prožitku dítěte, případně podle vyprávění, četby, filmu 
Motivace založené na fantazii a smyslovém 
vnímání(umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film,tiskoviny,..) Ilustrace Živočichové v zimě Pohádka 
Hory, sporty, úrazy Rodina Domov Moje vesnice 
Domácí práce Poznávání základních vlastností 
plastických materiálů, vytváření objemu 
modelováním, poznávání a zkoušení pevnosti, 
tažnosti, ohebnosti plastických materiálů Rozvíjení citu 
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Výtvarná výchova 1. ročník

pro prostor, modelování podle skutečnosti 
Modelování s modelovací hmotou Tvarování papíru 
Souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, 
chuť) a pohybu Velikonoce Čarodějnice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Fantazijní představy
Modelování
Kresba, malba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Kresba, malba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Výrazové vlastnosti linie tvaru

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Výtvarné zpracování přírodních materiálů

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Výtvarné zpracování přírodních materiálů
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
nterpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní 
zkušeností

--> Český jazyk -> 1. ročník -> vypráví zážitky z návštěvy divadla

nterpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní 
zkušeností

--> Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

--> Český jazyk -> 1. ročník -> pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
na základě vlastní zkušenosti nalézá obsah 
vizuálně obrazných vyjádření

<-- Prvouka -> 1. ročník -> pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních obdobích

nterpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní 
zkušeností

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> vypráví zážitky z návštěvy divadla

nterpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní 
zkušeností

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost

  

Výtvarná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

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

Kresba Výrazové vlastnosti linie,tvaru,jejich kombinace 
v ploše Uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti Souvislost zraku a 
ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, chuť) a pohybu 
Uplatňování subjektivity Fantazijní představy, hra s 
barvou, plošné a prostorové vyjádření, originalita v 
souvislosti s vyjádřením vlastních prožitků

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a Kresba Výrazové vlastnosti linie,tvaru,jejich kombinace 
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Výtvarná výchova 2. ročník

různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky

v ploše Uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti Souvislost zraku a 
ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, chuť) a pohybu 
Uplatňování subjektivity Fantazijní představy, hra s 
barvou, plošné a prostorové vyjádření, originalita v 
souvislosti s vyjádřením vlastních prožitků

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností

Kresba Výrazové vlastnosti linie,tvaru,jejich kombinace 
v ploše Uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti Souvislost zraku a 
ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, chuť) a pohybu 
Uplatňování subjektivity Fantazijní představy, hra s 
barvou, plošné a prostorové vyjádření, originalita v 
souvislosti s vyjádřením vlastních prožitků

užívá techniku malby temperami, suchým pastelem, 
voskovkami, vodovými barvami

Malba Teorie barvy (základní a doplňkové) Barvy teplé 
a studené (jejich výrazové vlastnosti) Kombinace barev

míchá barvy Malba Teorie barvy (základní a doplňkové) Barvy teplé 
a studené (jejich výrazové vlastnosti) Kombinace barev

používá různé druhy štětců dle potřeby Malba Teorie barvy (základní a doplňkové) Barvy teplé 
a studené (jejich výrazové vlastnosti) Kombinace barev

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

rozlišuje barvy teplé a studené Malba Teorie barvy (základní a doplňkové) Barvy teplé 
a studené (jejich výrazové vlastnosti) Kombinace barev

rozfoukává barvy Malba Teorie barvy (základní a doplňkové) Barvy teplé 
a studené (jejich výrazové vlastnosti) Kombinace barev

užívá kresbu měkkým materiálem, dřívkem, perem, 
měkkou tužkou, uhlem, rudkou

Kresba Výrazové vlastnosti linie,tvaru,jejich kombinace 
v ploše Uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti Souvislost zraku a 
ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, chuť) a pohybu 
Uplatňování subjektivity Fantazijní představy, hra s 
barvou, plošné a prostorové vyjádření, originalita v 
souvislosti s vyjádřením vlastních prožitků
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Výtvarná výchova 2. ročník

modeluje s modelovací hmotou Ostatní výtvarné techniky Motivace založené na 
fantazii a smyslovém vnímání(umělecká výtvarná 
tvorba, fotografie, film,tiskoviny,..) Ověřování 
komunikačních účinků Reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními smysly (pohybové, 
hmatové podněty,..)

tvaruje papír Ostatní výtvarné techniky Motivace založené na 
fantazii a smyslovém vnímání(umělecká výtvarná 
tvorba, fotografie, film,tiskoviny,..) Ověřování 
komunikačních účinků Reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními smysly (pohybové, 
hmatové podněty,..)

výtvarně zpracovává přírodní materiál Ostatní výtvarné techniky Motivace založené na 
fantazii a smyslovém vnímání(umělecká výtvarná 
tvorba, fotografie, film,tiskoviny,..) Ověřování 
komunikačních účinků Reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními smysly (pohybové, 
hmatové podněty,..)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Fantazijní představy
Kresba, malba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvíjení smyslové citlivosti
Kresba, malba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Rozvíjení smyslové citlivosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Fantazijní představy
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
v tvorbě projevuje své vlastní životní --> Informační a komunikační technologie -> 2. ročník -> pracuje s textem a 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace

obrázkem v textovém a grafickém editoru

interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření, odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní 
zkušeností

--> Informační a komunikační technologie -> 2. ročník -> pracuje s textem a 
obrázkem v textovém a grafickém editoru

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

<-- Prvouka -> 2. ročník -> odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností

výtvarně zpracovává přírodní materiál <-- Prvouka -> 2. ročník -> roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

výtvarně zpracovává přírodní materiál <-- Prvouka -> 2. ročník -> popíše ohleduplné chování k přírodě
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

<-- Informační a komunikační technologie -> 2. ročník -> pracuje s textem a 
obrázkem v textovém a grafickém editoru

interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření, odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní 
zkušeností

<-- Informační a komunikační technologie -> 2. ročník -> pracuje s textem a 
obrázkem v textovém a grafickém editoru

  

Výtvarná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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Výtvarná výchova 3. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil

Kresba Výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich 
kombinace v ploše Uspořádání objektu do celků, 
vnímání velikosti

užívá kresbu měkkým materiálem, dřívkem, perem, 
měkkou tužkou, uhlem, rudkou

Kresba Výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich 
kombinace v ploše Uspořádání objektu do celků, 
vnímání velikosti

modeluje s modelovací hmotou Techniky plastického vyjádření Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 
(pohybové, hmatové podněty,..) Rozvíjení smyslové 
citlivosti Uplatňování subjektivity

tvaruje papír Techniky plastického vyjádření Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 
(pohybové, hmatové podněty,..) Rozvíjení smyslové 
citlivosti Uplatňování subjektivity

zpracovává výtvarně přírodní materiál Ostatní výtvarné techniky Motivace založené na 
fantazii a smyslovém vnímání (umělecká výtvarná 
tvorba, fotografie, film,tiskoviny,..) Ověřování 
komunikačních účinků Ilustrace (poznávání podle 
vyjadřovacích prostředků)

rozfoukává barvy Malba Teorie barvy (základní a doplňkové) Barvy teplé 
a studené (jejich výrazové vlastnosti) Kombinace barev 
Souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, 
chuť) a pohybu Fantazijní představy, hra s barvou, 
plošné a prostorové vyjádření, originalita v souvislosti 
s vyjádřením vlastních prožitků Rozvíjení smyslové 
citlivosti Uplatňování subjektivity

užívá techniku malby temperami, vodovými barvami, Malba Teorie barvy (základní a doplňkové) Barvy teplé 
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Výtvarná výchova 3. ročník

suchým pastelem, voskovkami a studené (jejich výrazové vlastnosti) Kombinace barev 
Souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, 
chuť) a pohybu Fantazijní představy, hra s barvou, 
plošné a prostorové vyjádření, originalita v souvislosti 
s vyjádřením vlastních prožitků Rozvíjení smyslové 
citlivosti Uplatňování subjektivity

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

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

Malba Teorie barvy (základní a doplňkové) Barvy teplé 
a studené (jejich výrazové vlastnosti) Kombinace barev 
Souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, 
chuť) a pohybu Fantazijní představy, hra s barvou, 
plošné a prostorové vyjádření, originalita v souvislosti 
s vyjádřením vlastních prožitků Rozvíjení smyslové 
citlivosti Uplatňování subjektivity

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a 
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky

Techniky plastického vyjádření Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 
(pohybové, hmatové podněty,..) Rozvíjení smyslové 
citlivosti Uplatňování subjektivity

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Fantazijní představy
Kresba, malba
Kombinace barev

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvíjení smyslové citlivosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvíjení smyslové citlivosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Uplatňování subjektivity

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Uplatňování subjektivity

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Ilustrace
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Výtvarná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné)

Kresba Příroda kolem nás Ilustrace Křídy Kresba dle 
skutečnosti Staré pověsti české + ilustrace

rozlévá barvy a kombinuje různé techniky Malba Míchání barev, hra s barvou Uhel, kompozice v 
ploše Tiskátka, barevné kontrasty Malba, míchání 
barev, projevy vlastních životních zkušeností Rozvíjení 
fantazie

barevně vyjadřuje své pocity a nálady Malba Míchání barev, hra s barvou Uhel, kompozice v 
ploše Tiskátka, barevné kontrasty Malba, míchání 
barev, projevy vlastních životních zkušeností Rozvíjení 
fantazie
Kresba Příroda kolem nás Ilustrace Křídy Kresba dle 
skutečnosti Staré pověsti české + ilustrace

komunikuje o obsahu svých děl

Malba Míchání barev, hra s barvou Uhel, kompozice v 
ploše Tiskátka, barevné kontrasty Malba, míchání 
barev, projevy vlastních životních zkušeností Rozvíjení 
fantazie

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

kresbou vystihuje tvar, strukturu materiálu Kresba Příroda kolem nás Ilustrace Křídy Kresba dle 
skutečnosti Staré pověsti české + ilustrace
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Výtvarná výchova 4. ročník

vědomě se zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností v návaznosti na komunikaci

Kresba Příroda kolem nás Ilustrace Křídy Kresba dle 
skutečnosti Staré pověsti české + ilustrace

zpracovává výtvarně přírodní materiály Ostatní výtvarné techniky Modelování z papíru 
Výtvarné zpracování přírodních materiálů Modelování 
- objemové vyjádření, skulpturální postup Dolepování 
Sádrové obrázky Obrázky z přírodnin Textový a 
grafický editor

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

prostorově ztvárňuje zkušenosti získané pohybem a 
hmatem

Malba Míchání barev, hra s barvou Uhel, kompozice v 
ploše Tiskátka, barevné kontrasty Malba, míchání 
barev, projevy vlastních životních zkušeností Rozvíjení 
fantazie

rozlišuje ilustrace známých českých ilustrátorů Kresba Příroda kolem nás Ilustrace Křídy Kresba dle 
skutečnosti Staré pověsti české + ilustrace

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

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

Malba Míchání barev, hra s barvou Uhel, kompozice v 
ploše Tiskátka, barevné kontrasty Malba, míchání 
barev, projevy vlastních životních zkušeností Rozvíjení 
fantazie

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

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

Ostatní výtvarné techniky Modelování z papíru 
Výtvarné zpracování přírodních materiálů Modelování 
- objemové vyjádření, skulpturální postup Dolepování 
Sádrové obrázky Obrázky z přírodnin Textový a 
grafický editor

pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém 
editoru

Ostatní výtvarné techniky Modelování z papíru 
Výtvarné zpracování přírodních materiálů Modelování 
- objemové vyjádření, skulpturální postup Dolepování 
Sádrové obrázky Obrázky z přírodnin Textový a 
grafický editor

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Ilustrace
Fantazijní představy
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Výtvarná výchova 4. ročník

Malba, kresba
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

Kresba dle skutečnosti
Staré pověsti české - ilustrace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Příroda kolem nás

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Příroda kolem nás

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Příroda kolem nás

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda kolem nás

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvíjení fantazie

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvíjení fantazie

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Ilustrace
Příspěvky do školního časopisu

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Ilustrace
Příspěvky do školního časopisu
  

Výtvarná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Výtvarná výchova 5. ročník

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

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

Malba Malba, míchání barev, hra s barvou Ornamenty, 
výrazové vlastnosti linie Kompozice v ploše Barevné 
kontrasty

rozlévá barvy a kombinuje různé techniky Malba Malba, míchání barev, hra s barvou Ornamenty, 
výrazové vlastnosti linie Kompozice v ploše Barevné 
kontrasty

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

barevně vyjadřuje své pocity, nálady Malba Malba, míchání barev, hra s barvou Ornamenty, 
výrazové vlastnosti linie Kompozice v ploše Barevné 
kontrasty

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné 
kontrasty a proporční vztahy

Malba Malba, míchání barev, hra s barvou Ornamenty, 
výrazové vlastnosti linie Kompozice v ploše Barevné 
kontrasty

Malba Malba, míchání barev, hra s barvou Ornamenty, 
výrazové vlastnosti linie Kompozice v ploše Barevné 
kontrasty

komunikuje o obsahu svých děl

Ostatní výtvarné techniky Koláž Modelování z papíru 
Výtvarné zpracování přírodnin Smyslové účinky 
vizuálně obrazných vyjádření -umělecká výtvarná 
tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize....

kresbou vystihuje tvar, strukturu materiálu, zvládá 
obtížnější práce s linií

Kresba Vlastní tvůrčí činnost, rozvíjení fantazie, kresba 
Dokreslování Kompozice v ploše

vědomě se zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností v návaznosti na komunikaci

Kresba Vlastní tvůrčí činnost, rozvíjení fantazie, kresba 
Dokreslování Kompozice v ploše

zpracovává výtvarně přírodní materiály Ostatní výtvarné techniky Koláž Modelování z papíru 
Výtvarné zpracování přírodnin Smyslové účinky 
vizuálně obrazných vyjádření -umělecká výtvarná 
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Výtvarná výchova 5. ročník

tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize....
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

prostorově ztvárňuje zkušenosti získané pohybem a 
hmatem

Kresba Vlastní tvůrčí činnost, rozvíjení fantazie, kresba 
Dokreslování Kompozice v ploše

pozná ilustrace známých českých ilustrátorů Kresba Vlastní tvůrčí činnost, rozvíjení fantazie, kresba 
Dokreslování Kompozice v ploše

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

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)

Kresba Vlastní tvůrčí činnost, rozvíjení fantazie, kresba 
Dokreslování Kompozice v ploše

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Kresba Vlastní tvůrčí činnost, rozvíjení fantazie, kresba 
Dokreslování Kompozice v ploše

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

Ostatní výtvarné techniky Koláž Modelování z papíru 
Výtvarné zpracování přírodnin Smyslové účinky 
vizuálně obrazných vyjádření -umělecká výtvarná 
tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize....

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Malba, kresba, výrobky z přírodnin
Míchání barev
Ostatní výtvarné techniky

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Kresba, malba
Fantazijní představy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vlastní tvůrčí činnost

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vlastní tvůrčí činnost

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Výtvarná výchova 5. ročník

Výtvarné zpracování přírodnin
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Výtvarné zpracování přírodnin
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
komunikuje o obsahu svých děl --> Český jazyk -> 5. ročník -> rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 

vhodně ji užívá
zpracovává výtvarně přírodní materiály <-- Přírodověda -> 5. ročník -> poukáže v nejbližším společenském a přírodním 

prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce (města)

komunikuje o obsahu svých děl <-- Český jazyk -> 5. ročník -> rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 
vhodně ji užívá

  

Výtvarná výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 
pro získání osobitých výsledků

Výtvarné vyjádření přírodních motivů Kresba Kresba 
pastelkami, lepený rámeček Kolorovaná kresba Kresba 
tužkou Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 
smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Malba Vodové barvy, tempery, zapouštění barev 
Malba tuší Malba um.křídami Kolorovaná malba tuší 
Malba barevnými fixy
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Výtvarná výchova 6. ročník

představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v 
proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a 
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, 
video, animace

Grafika Typy vizuálně obrazných vyjádření - hračky, 
objekty, animovaný film, fotografie, reklama, 
komunikační grafika Ověřování komunikačních účinků 
- osobní postoj v komunikaci Komunikační obsah 
vizuálně obrazných vyjádření

vystřihuje, tvaruje papír Práce s papírem Papírová vystřihovánka Tkaní 
papírových proužků Koláž z tiskovin

vyrábí koláž z tiskovin Práce s papírem Papírová vystřihovánka Tkaní 
papírových proužků Koláž z tiskovin

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Vyjádření emocí, nálad
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Vyjádření emocí, nálad
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Vyjádření emocí, nálad
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Vyjádření emocí, nálad
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Kresba, malba
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Kresba, malba
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Kresba, malba
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

Kresba, malba
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů --> Český jazyk -> 6. ročník -> vyjadřuje své dojmy, pocity z přečteného díla, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médiích - 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

divadelního nebo filmového představení, z koncertu

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 
v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médiích - 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> vyjadřuje své dojmy, pocity z přečteného díla, 
divadelního nebo filmového představení, z koncertu

  

Výtvarná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Kresba Kresba tužkou Kolorovaná kresba Uspořádání 
objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém 
průběhu

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 
smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Ostatní výtvarné techniky Vystřihovánka, papírová 
výzdoba Koláž PC grafika Práce se sklem Plakátové 
písmo
Malba Malba vodovými barvami, temperou Hra s 
barvou, zapouštění barev Malba pastelkou, křídou

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s 
účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření

Ostatní výtvarné techniky Vystřihovánka, papírová 
výzdoba Koláž PC grafika Práce se sklem Plakátové 
písmo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Výtvarná výchova 7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Hra s barvou

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Kresba, malba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Kresba, malba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Kresba, malba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Kresba, malba

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
PC grafika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
PC grafika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
PC grafika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
PC grafika
  

Výtvarná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v 

Malba Malba vodovými barvami, temperami 
Jednoduchá linie Výtvarné zpracování daného objektu 
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Výtvarná výchova 8. ročník

Malba na kámen, dřevo, sklo Prvky vizuálně 
obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a 
barevné kvality

subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

Ostatní výtvarné techniky PC grafika Přístupy k 
vizuálně obrazným vyjádřením Ověřování 
komunikačních účinků - komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření Reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními smysly Papírová 
vystřihovánka, stříhaný, lepený papír

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a 
prožitků

Kresba Kresba tužkou Kolorovaná kresba Člověk, lidská 
postava

tvaruje, stříhá papír Ostatní výtvarné techniky PC grafika Přístupy k 
vizuálně obrazným vyjádřením Ověřování 
komunikačních účinků - komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření Reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními smysly Papírová 
vystřihovánka, stříhaný, lepený papír

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Ostatní výtvarné techniky
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Výtvarné zpracování daného objektu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Kresba, malba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Kresba, malba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Ostatní výtvarné techniky
Týmová spolupráce
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Výtvarná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Malba Výtvarné zpracování daného objektu Malba 
temperou, vodovými barvami Malba uhlem, rudkou 
Malba tuší Zvláštní materiály Barevnost - roční období

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k 
nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů Kresba Kresba podle předlohy Kolorovaná kresba 

Přírodní objekty Žijí s námi - zvířata
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v 
sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci

Ostatní výtvarné techniky Ověřování komunikačních 
účinků Osobní postoj v komunikaci Komunikační obsah 
vizuálně obrazných vyjádření Proměny komunikačního 
obsahu Práce s různými materiály Barevná koláž 
Vystřihovánky Lepení tvarované příze....

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Práce s různými materiály
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Kresba, malba
Proměny komunikačního obsahu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Kresba, malba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Kresba, malba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Kresba, malba
Proměny komunikačního obsahu



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

478

Výtvarná výchova 9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Kresba, malba

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Přírodní objekty

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodní objekty

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žijí s námi - zvířata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Žijí s námi - zvířata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Osobní postoj v komunikaci
Proměny komunikačního obsahu

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Osobní postoj v komunikaci

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Osobní postoj v komunikaci
   

5.17 Rodinná výchova

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
   Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Rodinná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Rodinná výchova vedeme žáky k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní 

hodnoty. Zdraví předkládáme jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální pohody. Dále jsou žáci vedeni k 
vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou 
příznivých vztahů. Žáci se dívají na člověka jako na biologického jedince závislého v jednotlivých etapách 
života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě životního 
prostředí. Vedeme žáky k získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví 
prospět, i na to, co zdraví ohrožuje nebo poškozuje. Podporujeme využívání osvojených preventivních 
postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s 
aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní 
ochranou zdraví. Dále žáky vedeme k propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními 
etickými a morálními postoji, s volním úsilím. Žáci si vytvářejí pohled na zdatnost, dobrý fyzický vzhled i 
duševní pohodu jako na významný předpoklad pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve 
společnosti. Žáci se aktivně zapojují do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 
prospěšných činností ve škole

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět Rodinná výchova se vyučuje od 7. do 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
Výuka probíhá převážně ve třídách, v počítačové učebně, v blízkém okolí školy.

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví
Kompetence k učení:
Žáky vedeme k efektivnímu učení.
Učíme je vyhledávat a třídit informace, využívat je v procesu učení.
Pomáháme žákům vytvářet si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy.
Učíme žáky plánovat, organizovat a řídit vlastní učení.
Kompetence k řešení problémů:
Předkládáme různé problémové situace, mimořádné situace, krizové situace a pomáháme plánovat způsob 
řešení problémů.
Vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, ke kritickému myšlení.
Učíme žáky obhajovat svá rozhodnutí, vzájemně si naslouchat.
Žáci jsou vedeni ke správnému řešení prostřednictvím svých chyb.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Rodinná výchova
Učíme žáky komunikovat na odpovídající úrovni, osvojovat si kultivovaný ústní projev.
Vedeme žáky účinně se zapojovat do diskuse.
Učíme žáky uplatňovat bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské 
vztahy.
Kompetence sociální a personální:
Učíme žáky spolupracovat ve skupině, podílet se na utváření příjemné atmosféry v pracovní skupině.
Učíme žáky v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.
Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování.
Kompetence občanské:
Učíme žáky respektovat ostatní, zodpovědně se rozhodnout podle dané situace.
Učíme žáky orientovat se v základních ekologických souvislostech, respektovat požadavky na kvalitní životní 
prostředí.
Vedeme žáky k rozhodnutím v  zájmu podpory a ochrany zdraví, k ohleduplnosti k ostatním.
Na základě jasných kritérií učíme žáky hodnotit svoji činnost nebo její výsledky.
Kompetence pracovní:
Dbáme na zdokonalování grafického projevu žáků.
Žáky vedeme k efektivitě při organizování vlastní práce, k využívání znalostí v běžné praxi.
Učíme žáky popsat základní postupy první pomoci.
Učíme žáky užívat odbornou literaturu a encyklopedie.
Vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a aplikaci poznatků v modelových situacích.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými a didaktickými testy
• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáků, přihlíží se k 

systematičnosti v práci žáků
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Rodinná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví

Vztah k lidem i k sobě Vztahy v rodině, mezi vrstevníky 
Vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství Pravidla 
slušného chování Pravidla komunikace Žebříček 
hodnot

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví

Vztah k lidem i k sobě Vztahy v rodině, mezi vrstevníky 
Vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství Pravidla 
slušného chování Pravidla komunikace Žebříček 
hodnot

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

charakterizuje mimořádné situace Mimořádné situace Klasifikace mimořádných událostí 
Tísňová volání Potenciální nebezpečí Varovný signál a 
chování po jeho vyhlášení Základní úkoly ochrany 
obyvatelstva Evakuace Činnost po mimořádné události 
Prevence vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

orientuje se v IZS Mimořádné situace Klasifikace mimořádných událostí 
Tísňová volání Potenciální nebezpečí Varovný signál a 
chování po jeho vyhlášení Základní úkoly ochrany 
obyvatelstva Evakuace Činnost po mimořádné události 
Prevence vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

používá zásady ochrany člověka za mimořádných situací Mimořádné situace Klasifikace mimořádných událostí 
Tísňová volání Potenciální nebezpečí Varovný signál a 
chování po jeho vyhlášení Základní úkoly ochrany 
obyvatelstva Evakuace Činnost po mimořádné události 
Prevence vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 

vymezí zásady kolektivní ochrany obyvatelstva Mimořádné situace Klasifikace mimořádných událostí 
Tísňová volání Potenciální nebezpečí Varovný signál a 
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Rodinná výchova 7. ročník

mimořádných událostí chování po jeho vyhlášení Základní úkoly ochrany 
obyvatelstva Evakuace Činnost po mimořádné události 
Prevence vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

rozpozná potenciální nebezpečí Mimořádné situace Klasifikace mimořádných událostí 
Tísňová volání Potenciální nebezpečí Varovný signál a 
chování po jeho vyhlášení Základní úkoly ochrany 
obyvatelstva Evakuace Činnost po mimořádné události 
Prevence vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

aplikuje zásady bezpečného chování po vyhlášení 
evakuace

Mimořádné situace Klasifikace mimořádných událostí 
Tísňová volání Potenciální nebezpečí Varovný signál a 
chování po jeho vyhlášení Základní úkoly ochrany 
obyvatelstva Evakuace Činnost po mimořádné události 
Prevence vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví

Péče o zdraví Složky zdraví, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie Ochrana před přenosnými chorobami 
Základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence (nákazy 
respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, 
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty) Odpovědné 
chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů 
Tělesná a duševní hygiena, denní režim (zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, 
vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim)

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

Péče o zdraví Složky zdraví, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie Ochrana před přenosnými chorobami 
Základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence (nákazy 
respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, 
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty) Odpovědné 
chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů 
Tělesná a duševní hygiena, denní režim (zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, 
vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim)

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační Péče o zdraví Složky zdraví, základní lidské potřeby a 
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a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím

jejich hierarchie Ochrana před přenosnými chorobami 
Základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence (nákazy 
respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, 
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty) Odpovědné 
chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů 
Tělesná a duševní hygiena, denní režim (zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, 
vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim)

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

sestaví osobní pohybový režim Péče o zdraví Složky zdraví, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie Ochrana před přenosnými chorobami 
Základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence (nákazy 
respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, 
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty) Odpovědné 
chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů 
Tělesná a duševní hygiena, denní režim (zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, 
vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim)

vysvětlí vztah mezi tělesným a duševním zdravím, mezi 
základními lidskými potřebami a hodnotou zdraví

Péče o zdraví Složky zdraví, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie Ochrana před přenosnými chorobami 
Základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence (nákazy 
respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, 
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty) Odpovědné 
chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů 
Tělesná a duševní hygiena, denní režim (zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, 
vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim)

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s 
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací návyky

Výživa a zdraví Zásady zdravé výživy Pitný režim Vliv 
vnějšího, vnitřního prostředí na zdraví (kvalita ovzduší 
a vody, hluk, osvětlení, teplota)

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 

orientuje se v údajích o trvanlivosti potravinářských 
výrobků a využívá je při nákupu a uchovávání potravin v 

Výživa a zdraví Zásady zdravé výživy Pitný režim Vliv 
vnějšího, vnitřního prostředí na zdraví (kvalita ovzduší 
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svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky domácnopsti a vody, hluk, osvětlení, teplota)
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

posoudí na konkrétních příkladech zastoupení 
jednotlivých potravin a nápojů ve stravovacím režimu 
člověka z hlediska zdravé výživy

Výživa a zdraví Zásady zdravé výživy Pitný režim Vliv 
vnějšího, vnitřního prostředí na zdraví (kvalita ovzduší 
a vody, hluk, osvětlení, teplota)

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, 
chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc

První pomoc Základní postupy 1. pomoci Obvazová 
technika 1.pomoc v improvizovaných podmínkách

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

rozlišuje závažná a méně závažná poranění První pomoc Základní postupy 1. pomoci Obvazová 
technika 1.pomoc v improvizovaných podmínkách

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

samostatně popíše a provede základní postupy 1. 
pomoci včetně základů obvazové techniky

První pomoc Základní postupy 1. pomoci Obvazová 
technika 1.pomoc v improvizovaných podmínkách

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

poskytne nezbytnou 1. pomoc při vážnějších poraněních První pomoc Základní postupy 1. pomoci Obvazová 
technika 1.pomoc v improvizovaných podmínkách

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví

Dopravní výchova Bezpečné chování v dopravě (rizika 
silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky 
silničního provozu, zvládání agresivity, postup v 
případě dopravní nehody)

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 

používá z hlediska osobního bezpečí pravidla dopravní 
výchovy, využívá své znalosti, jak se chovat v dopravě

Dopravní výchova Bezpečné chování v dopravě (rizika 
silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky 
silničního provozu, zvládání agresivity, postup v 
případě dopravní nehody)
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situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Chování lidí za mimořádných situací
Tělesná a duševní hygiena
Bezpečné chování v dopravě

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Péče o zdraví
Tělesná a duševní hygiena
Výživa a zdraví

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Pravidla slušného chování
Vztahy v rodině
Vztahy mezi vrstevníky

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žebříček hodnot

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žebříček hodnot

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Žebříček hodnot

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žebříček hodnot

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mimořádné situace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Ochrana před přenosnými chorobami
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

--> Český jazyk -> 7. ročník -> vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou zdraví

--> Tělesná výchova -> 7. ročník -> zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením, usiluje o jejich optimální provedení

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví

--> Tělesná výchova -> 7. ročník -> uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k 
regeneraci organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím

--> Tělesná výchova -> 7. ročník -> zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních činnostech

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

<-- Český jazyk -> 7. ročník -> vytváří gramaticky a věcně správný písemný 
projev

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou zdraví

<-- Tělesná výchova -> 7. ročník -> zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením, usiluje o jejich optimální provedení

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví

<-- Tělesná výchova -> 7. ročník -> uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k 
regeneraci organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím

<-- Tělesná výchova -> 7. ročník -> zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních činnostech
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje 
osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi

Péče o zdraví Ochrana před chronickými 
nepřenosnými chorobami a před úrazy (prevence 
kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, 
preventivní a léčebná péče) Vliv životních podmínek a 
způsobu stravování na zdraví Poruchy příjmu potravy 
Podpora zdraví a její formy (prevence a intervence, 
působení na změnu kvality prostředí a chování 
jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora 
zdravého životního stylu, programy podpory zdraví) 
Stres a jeho vztah ke zdraví (kompenzační a relaxační 
techniky k překonání únavy, stresových reakcí a k 
posilování duševní odolnosti)

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

vysvětlí souvislost mezi zdravou a nezdravou výživou Péče o zdraví Ochrana před chronickými 
nepřenosnými chorobami a před úrazy (prevence 
kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, 
preventivní a léčebná péče) Vliv životních podmínek a 
způsobu stravování na zdraví Poruchy příjmu potravy 
Podpora zdraví a její formy (prevence a intervence, 
působení na změnu kvality prostředí a chování 
jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora 
zdravého životního stylu, programy podpory zdraví) 
Stres a jeho vztah ke zdraví (kompenzační a relaxační 
techniky k překonání únavy, stresových reakcí a k 
posilování duševní odolnosti)

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 

Rizika ohrožující zdraví Návykové látky – zdravotní a 
sociální rizika (alkohol, kouření) Nebezpečné látky a 
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návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým

předměty Nebezpečný internet Násilné chování 
Zbraně Těžké životní situace a jejich zvládání Šikana a 
jiné projevy násilí Bezpečné chování a 
komunikace(komunikace s vrstevníky a neznámými 
lidmi,bezpečný pohyb v rizikovém prostředí,nebezpečí 
komunikace prostřednictvím elektronických médií) 
Sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích 
a v situacích ohrožení Manipulativní reklama a 
informace (reklamní vlivy, působení sekt) Sebepoznání 
a sebepojetí (vztah k sobě samému a k druhým lidem, 
zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí 
vlastní identity) Seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování (cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání problémových situací, 
stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich 
dosažení, zaujímání hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v 
mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální 
chování) Psychohygiena pro zvládání a předcházení 
stresu, hledání pomoci při problémech

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení 
zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; 
v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc

Rizika ohrožující zdraví Návykové látky – zdravotní a 
sociální rizika (alkohol, kouření) Nebezpečné látky a 
předměty Nebezpečný internet Násilné chování 
Zbraně Těžké životní situace a jejich zvládání Šikana a 
jiné projevy násilí Bezpečné chování a 
komunikace(komunikace s vrstevníky a neznámými 
lidmi,bezpečný pohyb v rizikovém prostředí,nebezpečí 
komunikace prostřednictvím elektronických médií) 
Sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích 
a v situacích ohrožení Manipulativní reklama a 
informace (reklamní vlivy, působení sekt) Sebepoznání 
a sebepojetí (vztah k sobě samému a k druhým lidem, 
zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí 
vlastní identity) Seberegulace a sebeorganizace 
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činností a chování (cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání problémových situací, 
stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich 
dosažení, zaujímání hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v 
mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální 
chování) Psychohygiena pro zvládání a předcházení 
stresu, hledání pomoci při problémech

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

popíše zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem, 
drogami

Rizika ohrožující zdraví Návykové látky – zdravotní a 
sociální rizika (alkohol, kouření) Nebezpečné látky a 
předměty Nebezpečný internet Násilné chování 
Zbraně Těžké životní situace a jejich zvládání Šikana a 
jiné projevy násilí Bezpečné chování a 
komunikace(komunikace s vrstevníky a neznámými 
lidmi,bezpečný pohyb v rizikovém prostředí,nebezpečí 
komunikace prostřednictvím elektronických médií) 
Sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích 
a v situacích ohrožení Manipulativní reklama a 
informace (reklamní vlivy, působení sekt) Sebepoznání 
a sebepojetí (vztah k sobě samému a k druhým lidem, 
zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí 
vlastní identity) Seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování (cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání problémových situací, 
stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich 
dosažení, zaujímání hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v 
mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální 
chování) Psychohygiena pro zvládání a předcházení 
stresu, hledání pomoci při problémech

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

Rizika ohrožující zdraví Návykové látky – zdravotní a 
sociální rizika (alkohol, kouření) Nebezpečné látky a 
předměty Nebezpečný internet Násilné chování 
Zbraně Těžké životní situace a jejich zvládání Šikana a 
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jiné projevy násilí Bezpečné chování a 
komunikace(komunikace s vrstevníky a neznámými 
lidmi,bezpečný pohyb v rizikovém prostředí,nebezpečí 
komunikace prostřednictvím elektronických médií) 
Sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích 
a v situacích ohrožení Manipulativní reklama a 
informace (reklamní vlivy, působení sekt) Sebepoznání 
a sebepojetí (vztah k sobě samému a k druhým lidem, 
zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí 
vlastní identity) Seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování (cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání problémových situací, 
stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich 
dosažení, zaujímání hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v 
mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální 
chování) Psychohygiena pro zvládání a předcházení 
stresu, hledání pomoci při problémech

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

používá způsoby odmítání návykových látek v 
modelových situacích i ve styku s vrstevníky

Rizika ohrožující zdraví Návykové látky – zdravotní a 
sociální rizika (alkohol, kouření) Nebezpečné látky a 
předměty Nebezpečný internet Násilné chování 
Zbraně Těžké životní situace a jejich zvládání Šikana a 
jiné projevy násilí Bezpečné chování a 
komunikace(komunikace s vrstevníky a neznámými 
lidmi,bezpečný pohyb v rizikovém prostředí,nebezpečí 
komunikace prostřednictvím elektronických médií) 
Sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích 
a v situacích ohrožení Manipulativní reklama a 
informace (reklamní vlivy, působení sekt) Sebepoznání 
a sebepojetí (vztah k sobě samému a k druhým lidem, 
zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí 
vlastní identity) Seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování (cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání problémových situací, 
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stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich 
dosažení, zaujímání hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v 
mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální 
chování) Psychohygiena pro zvládání a předcházení 
stresu, hledání pomoci při problémech

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

orientuje se ve zdravotních i psychosociálních rizicích 
vyplývajících ze zneužívání návykových látek

Rizika ohrožující zdraví Návykové látky – zdravotní a 
sociální rizika (alkohol, kouření) Nebezpečné látky a 
předměty Nebezpečný internet Násilné chování 
Zbraně Těžké životní situace a jejich zvládání Šikana a 
jiné projevy násilí Bezpečné chování a 
komunikace(komunikace s vrstevníky a neznámými 
lidmi,bezpečný pohyb v rizikovém prostředí,nebezpečí 
komunikace prostřednictvím elektronických médií) 
Sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích 
a v situacích ohrožení Manipulativní reklama a 
informace (reklamní vlivy, působení sekt) Sebepoznání 
a sebepojetí (vztah k sobě samému a k druhým lidem, 
zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí 
vlastní identity) Seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování (cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání problémových situací, 
stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich 
dosažení, zaujímání hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v 
mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální 
chování) Psychohygiena pro zvládání a předcházení 
stresu, hledání pomoci při problémech

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

samostatně popíše postupy poskytování první pomoci 
při život ohrožujících stavech

První pomoc Základní postupy 1. pomoci Život 
ohrožující stavy Obvazová technika 1. pomoc v 
improvizovaných podmínkách

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Péče o zdraví
Prevence
Návykové látky
Předcházení stresu

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Bezpečné chování v komunikaci - manipulativní reklama

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Vztah k sobě samému
Těžké životní situace
Šikana a její projevy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Vliv životního prostředí na zdraví člověka
Těžké životní situace
Šikana a její projevy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vliv životního prostředí na zdraví člověka

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vliv životního prostředí na zdraví člověka

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Nebezpečný internet
Těžké životní situace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Nebezpečný internet

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Těžké životní situace
Šikana a její projevy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Těžké životní situace
Šikana a její projevy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Bezpečné chování v komunikaci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

Bezpečné chování v komunikaci
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vysvětlí souvislost mezi zdravou a nezdravou 
výživou

--> Český jazyk -> 8. ročník -> dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

samostatně popíše postupy poskytování první 
pomoci při život ohrožujících stavech

--> Tělesná výchova -> 8. ročník -> rozliší bezpečné chování při sportovních 
činnostech

vysvětlí souvislost mezi zdravou a nezdravou 
výživou

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

popíše zdravotní rizika spojená s kouřením, 
alkoholem, drogami

<-- Chemie -> 9. ročník -> uvede příklady návykových látek a nebezpečí jejich 
používání

uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí

<-- Chemie -> 9. ročník -> uvede příklady návykových látek a nebezpečí jejich 
používání

používá způsoby odmítání návykových látek v 
modelových situacích i ve styku s vrstevníky

<-- Chemie -> 9. ročník -> uvede příklady návykových látek a nebezpečí jejich 
používání

popíše zdravotní rizika spojená s kouřením, 
alkoholem, drogami

<-- Tělesná výchova -> 9. ročník -> odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

samostatně popíše postupy poskytování první 
pomoci při život ohrožujících stavech

<-- Tělesná výchova -> 8. ročník -> rozliší bezpečné chování při sportovních 
činnostech

  

Rodinná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a 
partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v širším 
společenství (v rodině, komunitě)

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a 
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; 
dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v 
rámci školy a obce

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
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kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

optimálně reaguje na fyziologické změny v období 
dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli 
mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální 
chování

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

objasní základní informace o sexualitě Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
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Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

pojmenuje tělesné, fyziologické a psychické změny 
dospívání, chová se kultivovaně k opačnému pohlaví

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

užívá a respektuje základní pravidla hygieny pro každý 
den

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 

vysvětlí základní pravidla hygieny pohlavního styku Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
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zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

uvede argumenty pro odložení pohlavního styku do 
doby plné zralosti a vysvětlí biologickou nezralost 
organismu dospívající dívky pro těhotenství a porod, 
přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

vysvětlí početí a vývoj plodu Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému 
těhotenství

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
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pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a střídání 
partnerů

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

pojmenuje nejčastější pohlavní choroby a vysvětlí, jak se 
před nimi chránit

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

vysvětlí, jak dochází k přenosu viru HIV Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
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Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

orientuje se v léčbě infekce HIV a AIDS a zdůvodní 
preventivní opatření boje proti šíření HIV

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné 
odlišnou kulturou a vírou

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

orientuje se v zákonech, které se vztahují k sexuálnímu 
životu jedince a v právní problematice zneužívání dětí

Sexuální výchova Vztahy ve dvojici - láska, partnerství, 
manželství, rodičovství Mezilidské vztahy Sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví Zdraví reprodukční 
soustavy Sexualita jako součást formování osobnosti 
Zdrženlivost Předčasná sexuální zkušenost Problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých Promiskuita 
Ochrana před nemocemi přenosnými krví a sexuálním 
kontaktem Odborná pomoc Etická stránka sexuality 
Nevhodné chování v oblasti sexuality Poruchy 
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pohlavní identity Sexuální kriminalita - formy 
sexuálního zneužívání dětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Vztahy mezi pohlavími
Mezilidské vztahy
Vztahy ve dvojici – láska, partnerství, manželství, rodičovství
Respektování sebe sama i druhých

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
učivo švp

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání sebe i druhých
Respektování sebe i druhých 
Vztah k sobě i ostatním

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Vztah k sobě i ostatním

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Přijímání názoru druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, dialog

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Etická stránka sexuality, Problémy těhotenství a rodičovství mladistvých, Dopad vlastního jednání a chování
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a 
kooperací přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším společenství (v 
rodině, komunitě)

--> Český jazyk -> 9. ročník -> vhodně se zapojuje do diskuse

pojmenuje tělesné, fyziologické a psychické --> Český jazyk -> 9. ročník -> vyjadřuje postoje ke sdělovanému obsahu
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
změny dospívání, chová se kultivovaně k 
opačnému pohlaví
respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a 
kooperací přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším společenství (v 
rodině, komunitě)

--> Tělesná výchova -> 9. ročník -> spolupracuje s ostatními, rozlišuje práva a 
povinnosti při sportovních činnostech

respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a 
kooperací přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším společenství (v 
rodině, komunitě)

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> vhodně se zapojuje do diskuse

pojmenuje tělesné, fyziologické a psychické 
změny dospívání, chová se kultivovaně k 
opačnému pohlaví

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> vyjadřuje postoje ke sdělovanému obsahu

respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a 
kooperací přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším společenství (v 
rodině, komunitě)

<-- Tělesná výchova -> 9. ročník -> spolupracuje s ostatními, rozlišuje práva a 
povinnosti při sportovních činnostech

   

5.18 Tělesná výchova

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 3 2 2 2 2 2 2 2 19
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Předmět Tělesná výchova je spolu s předmětem Rodinná výchova součástí vzdělávacího oboru Člověk a 

zdraví.
Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu jako 
významného činitele působící na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Vede žáka k poznání vlastních 
pohybových možností a zájmů, současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 
zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém 
prostředí a s různými účinky, kdy si zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, 
překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, i nutnou míru odpovědnosti 
za zdraví své i svých spolužáků. Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a 
přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat 
nebo cíleně ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní 
pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Do výuky Tělesné výchovy na 1. stupni je ve 2. ročníku zařazen plavecký výcvik, který je zajištěn smluvně s 
Plaveckou školou v Rakovníku.
Tělesná výchova se vyučuje v 1. ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. ročníku 3 hodiny týdně a od 3. do 9. ročníku 2 
hodiny týdně.
Tělesná výchova je vyučována v tělocvičně školy, na hřišti Baníku Lubná, ve vnějších prostorách školy - 
doskočiště, travnatá plocha nad školou, asfaltové hřiště nedaleko školy. 
V okolí školy jsou také ideální terény pro vytrvalý běh v přírodě.

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle svých aktivit, k plánování, organizování a řízení vlastní činnosti
Učíme žáky užívat osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu.
Učíme žáky vnímat vlastní pokrok, získávat sebedůvěru.
Umožňujeme získávání vědomostí a dovedností k rozvoji pohybových schopností.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
Učíme žáky vnímat nejrůznější problémové situace a plánovat způsob řešení problémů.
Učíme žáky uvědomovat si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit, obhajovat svá 
rozhodnutí a učit se řešit problémy.
Umožňujeme žákům osvojovat si pravidla pro řešení pohybových činností a herních situací.
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Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni dle pravidel her.
Učíme žáky účinně se zapojovat do diskuze, dodržovat pravidla slušného chování.
Vedeme žáky ke vzájemné spolupráci.
Vedeme žáky k vydávání pokynů a řízení se pokyny pro organizaci TV.
Kompetence sociální a personální:
Začleňujeme do výuky  pravidla organizace hodiny a bezpečnosti při výuce.
Žáci jsou vedeni ke spolupráci ve skupině, k podílení se na vytváření pravidel práce v týmu.
Učíme žáky poskytnout pomoc nebo o ni požádat.
Pomáháme žákům vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, rozvíjet sebedůvěru.
Kompetence občanské:
Vedeme k osvojení  si pravidel sportovního jednání (fair play).
Učíme žáky respektovat názory ostatních, aktivně se zapojovat do sportovních aktivit.
Vedeme žáky k ochraně zdraví svého i ostatních.
Učíme žáky dodržovat pravidla slušného chování.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce, spoluorganizování svého pohybového režimu, 
využívání znalostí a dovedností v běžné praxi.
Učíme žáky ovládat základní postupy poskytnutí první pomoci a dodržovat obecná pravidla bezpečnosti.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Po dobu rekonstrukce Plaveckého bazénu v Rakovníku škola nemá možnost zajistit plavecký výcvik žáků 1. 
stupně.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka

  

Tělesná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Sportovní hry Základní pojmy spojené s osvojovanými 
činnostmi Základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách Vlastní nácvik Držení míče jednoruč 
a obouruč Manipulace s míčem Základní přihrávky 
rukou, nohou Základní sportovní hry

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti

Turistika a pohyb v přírodě Zásady bezpečnosti při 
pobytu v přírodě Přesun do terénu, chůze v terénu 
Ochrana přírody

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

ukáže základní způsoby házení a chytání míče 
odpovídající velikosti a hmotbosti

Sportovní hry Základní pojmy spojené s osvojovanými 
činnostmi Základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách Vlastní nácvik Držení míče jednoruč 
a obouruč Manipulace s míčem Základní přihrávky 
rukou, nohou Základní sportovní hry

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

uplatňuje pravidla bezpečnosti při TV, dodržuje pokyny 
učitele

Sportovní hry Základní pojmy spojené s osvojovanými 
činnostmi Základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách Vlastní nácvik Držení míče jednoruč 
a obouruč Manipulace s míčem Základní přihrávky 
rukou, nohou Základní sportovní hry

Úpoly Přetahy a přetlakyTV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

uplatňuje základní techniku jednotliivých cviků
Atletika Průpravná běžecká cvičení pro rozvoj běžecké 
rychlosti a startovní reakce Rychlý běh do 30 m Polo 
vysoký start Výběhy na signál různého druhu 
Motivovaný běh v terénu (běh prokládaný chůzí, 
souvislý běh) Skok do dálky z místa a chůze Hod 
míčkem z místa

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 

Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, 
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Zařazuje se 
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pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV, 
především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

Atletika Průpravná běžecká cvičení pro rozvoj běžecké 
rychlosti a startovní reakce Rychlý běh do 30 m Polo 
vysoký start Výběhy na signál různého druhu 
Motivovaný běh v terénu (běh prokládaný chůzí, 
souvislý běh) Skok do dálky z místa a chůze Hod 
míčkem z místa

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, 
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Zařazuje se 
pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV, 
především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení
Atletika Průpravná běžecká cvičení pro rozvoj běžecké 
rychlosti a startovní reakce Rychlý běh do 30 m Polo 
vysoký start Výběhy na signál různého druhu 
Motivovaný běh v terénu (běh prokládaný chůzí, 
souvislý běh) Skok do dálky z místa a chůze Hod 
míčkem z místa

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny učitele

Turistika a pohyb v přírodě Zásady bezpečnosti při 
pobytu v přírodě Přesun do terénu, chůze v terénu 
Ochrana přírody

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede základní gymnastické držení těla, soustředí se 
na cvičení

Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, 
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Zařazuje se 
pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV, 
především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

užívá základy gymnastického odrazu Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, 
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Zařazuje se 
pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV, 
především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

506

Tělesná výchova 1. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Sportovní hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Sledování vlastního pokroku
Sportovní hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Sportovní hry
Základy bezpečnosti a hygieny - dodržování pravidel

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Sportovní hry
Základy bezpečnosti a hygieny - dodržování pravidel

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Základy bezpečnosti a hygieny - dodržování pravidel

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Ochrana přírody
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti

--> Prvouka -> 1. ročník -> rozlišuje čas k práci, k odpočinku

uplatňuje pravidla bezpečnosti při TV, 
dodržuje pokyny učitele

--> Český jazyk -> 1. ročník -> dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá ostatním

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti

<-- Prvouka -> 1. ročník -> rozlišuje čas k práci, k odpočinku

uplatňuje pravidla bezpečnosti při TV, 
dodržuje pokyny učitele

<-- Prvouka -> 1. ročník -> v modelových situacích předvede první pomoc

uplatňuje pravidla bezpečnosti při TV, 
dodržuje pokyny učitele

<-- Prvouka -> 1. ročník -> projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
uplatňuje pravidla bezpečnosti při TV, 
dodržuje pokyny učitele

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá ostatním

  

Tělesná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Atletika Základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení Zjednodušené startovní 
povely a signály Běh - průpravná cvičení pro 
ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti Základy 
nízkého a polo vysokého startu Rychlý běh na 30 - 50 
m Motivovaný běh v terénu až do 10 min Skok - 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Odraz z místa Skok do dálky z místa Hod - 
Průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z místa, z 
chůze
Pohybové hry Pravidla bezpečnosti při pohybových 
hrách Základní organizační povely pro realizaci her 
Základní pravidla osvojovaných her Využití různých 
předmětů k pohybovým hrám
Sportovní hry Základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách Vlastní nácvik - držení míče 
jednoruč, obouruč Manipulace s míčem - rukou, 
nohou Základní přihrávky Základní sportovní hry se 
zjednodušenými pravidly

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

Úpoly Přetahy a přetlaky
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Tělesná výchova 2. ročník

Plavání Základní plavecký výcvik zajišťuje Plavecká 
škola Marco v Rakovníku

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

užívá základní pojmy související s během, skokem do 
dálky a hodem

Atletika Základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení Zjednodušené startovní 
povely a signály Běh - průpravná cvičení pro 
ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti Základy 
nízkého a polo vysokého startu Rychlý běh na 30 - 50 
m Motivovaný běh v terénu až do 10 min Skok - 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Odraz z místa Skok do dálky z místa Hod - 
Průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z místa, z 
chůze

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede základní techniku nízkého a polovysokého 
startu

Atletika Základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení Zjednodušené startovní 
povely a signály Běh - průpravná cvičení pro 
ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti Základy 
nízkého a polo vysokého startu Rychlý běh na 30 - 50 
m Motivovaný běh v terénu až do 10 min Skok - 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Odraz z místa Skok do dálky z místa Hod - 
Průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z místa, z 
chůze

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede základní techniku běhu, skoku do dálky, hodu 
míčkerm

Atletika Základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení Zjednodušené startovní 
povely a signály Běh - průpravná cvičení pro 
ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti Základy 
nízkého a polo vysokého startu Rychlý běh na 30 - 50 
m Motivovaný běh v terénu až do 10 min Skok - 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Odraz z místa Skok do dálky z místa Hod - 
Průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z místa, z 
chůze

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele Atletika Základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, vhodné oblečení Zjednodušené startovní 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

509

Tělesná výchova 2. ročník

povely a signály Běh - průpravná cvičení pro 
ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti Základy 
nízkého a polo vysokého startu Rychlý běh na 30 - 50 
m Motivovaný běh v terénu až do 10 min Skok - 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Odraz z místa Skok do dálky z místa Hod - 
Průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z místa, z 
chůze
Turistika a pobyt v přírodě Pobyt v přírodě Ochrana 
přírody
Gymnastika Základní cvičební postoje, polohy, pohyby 
paží, nohou, trupu Názvy používaného náčiní, nářadí 
Pravidla bezpečnosti při gymnastickém cvičení 
Gymnastické držení těla Soustředění na cvičení 
Akrobacie Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 
vpřed, vzad Kotoul vpřed, vzad Přeskok Průpravná 
cvičení pro nácvik gymnastického odrazu Skoky prosté 
odrazem snožmo Výskok do vzporu dřepmo Lavička 
(kladinka) Chůze s dopomocí, různé obměny Šplh na 
tyči Průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož Šplh 
do výšky max. 2 m s dopomocí

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických 
cvičeních, za pomoci učitele je dodržuje

Rytmická a kondiční gymnastika Zásady bezpečnosti 
při gymnastických činnostech, rytmizaci Vhodné 
oblečení, obutí Základní estetický pohyb těla a jeho 
částí (chůze, běh, poskoky, obraty atd.) Rytmizovaný 
pohyb, nápodoba pohybem Tvořivé vyjádření rytmu a 
melodie pohybem Soustředění na rytmický a hudební 
doprovod, vnímání a prožívání rytmu, tempa, melodie

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede základní gymnastické držení těla Gymnastika Základní cvičební postoje, polohy, pohyby 
paží, nohou, trupu Názvy používaného náčiní, nářadí 
Pravidla bezpečnosti při gymnastickém cvičení 
Gymnastické držení těla Soustředění na cvičení 
Akrobacie Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 
vpřed, vzad Kotoul vpřed, vzad Přeskok Průpravná 
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Tělesná výchova 2. ročník

cvičení pro nácvik gymnastického odrazu Skoky prosté 
odrazem snožmo Výskok do vzporu dřepmo Lavička 
(kladinka) Chůze s dopomocí, různé obměny Šplh na 
tyči Průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož Šplh 
do výšky max. 2 m s dopomocí
Rytmická a kondiční gymnastika Zásady bezpečnosti 
při gymnastických činnostech, rytmizaci Vhodné 
oblečení, obutí Základní estetický pohyb těla a jeho 
částí (chůze, běh, poskoky, obraty atd.) Rytmizovaný 
pohyb, nápodoba pohybem Tvořivé vyjádření rytmu a 
melodie pohybem Soustředění na rytmický a hudební 
doprovod, vnímání a prožívání rytmu, tempa, melodie
Gymnastika Základní cvičební postoje, polohy, pohyby 
paží, nohou, trupu Názvy používaného náčiní, nářadí 
Pravidla bezpečnosti při gymnastickém cvičení 
Gymnastické držení těla Soustředění na cvičení 
Akrobacie Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 
vpřed, vzad Kotoul vpřed, vzad Přeskok Průpravná 
cvičení pro nácvik gymnastického odrazu Skoky prosté 
odrazem snožmo Výskok do vzporu dřepmo Lavička 
(kladinka) Chůze s dopomocí, různé obměny Šplh na 
tyči Průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož Šplh 
do výšky max. 2 m s dopomocí

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede základní estetický pohyb těla při chůzi, běhu, 
poskocích

Rytmická a kondiční gymnastika Zásady bezpečnosti 
při gymnastických činnostech, rytmizaci Vhodné 
oblečení, obutí Základní estetický pohyb těla a jeho 
částí (chůze, běh, poskoky, obraty atd.) Rytmizovaný 
pohyb, nápodoba pohybem Tvořivé vyjádření rytmu a 
melodie pohybem Soustředění na rytmický a hudební 
doprovod, vnímání a prožívání rytmu, tempa, melodie

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

vyjadřuje jednoduchou melodii, rytmus pohybem Rytmická a kondiční gymnastika Zásady bezpečnosti 
při gymnastických činnostech, rytmizaci Vhodné 
oblečení, obutí Základní estetický pohyb těla a jeho 
částí (chůze, běh, poskoky, obraty atd.) Rytmizovaný 
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Tělesná výchova 2. ročník

pohyb, nápodoba pohybem Tvořivé vyjádření rytmu a 
melodie pohybem Soustředění na rytmický a hudební 
doprovod, vnímání a prožívání rytmu, tempa, melodie
Pohybové hry Pravidla bezpečnosti při pohybových 
hrách Základní organizační povely pro realizaci her 
Základní pravidla osvojovaných her Využití různých 
předmětů k pohybovým hrám
Sportovní hry Základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách Vlastní nácvik - držení míče 
jednoruč, obouruč Manipulace s míčem - rukou, 
nohou Základní přihrávky Základní sportovní hry se 
zjednodušenými pravidly

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

Turistika a pobyt v přírodě Pobyt v přírodě Ochrana 
přírody

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Základy bezpečnosti a hygieny - dodržování pravidel
Sledování vlastního pokroku

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Základy bezpečnosti a hygieny - dodržování pravidel

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Základy bezpečnosti a hygieny - dodržování pravidel
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy

<-- Prvouka -> 2. ročník -> uplatňuje základní pravidla účastníků silničního 
provozu

uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy

<-- Prvouka -> 2. ročník -> popíše prevenci nemoci a úrazu
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Tělesná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci prostorech školy

Atletika Základní disciplíny, části běžecké dráhy 
Základy bezpečnosti při atletických činnostech Měření 
výkonů Startovní povely Základy techniky běhů, hodů, 
skoků Běh - Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti Nízký start na povel, polovysoký 
start Rychlý běh do 60 m Vytrvalostí běh v terénu až 
do 15 min Vytrvalý běh na dráze do 600 m Skok- 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Skok do dálky s rozběhem Základy skoku do 
výšky Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z 
místa, chůze (postupné spojení s rozběhem) Spojení 
rozběhu s odhodem

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických 
discilpinách

Atletika Základní disciplíny, části běžecké dráhy 
Základy bezpečnosti při atletických činnostech Měření 
výkonů Startovní povely Základy techniky běhů, hodů, 
skoků Běh - Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti Nízký start na povel, polovysoký 
start Rychlý běh do 60 m Vytrvalostí běh v terénu až 
do 15 min Vytrvalý běh na dráze do 600 m Skok- 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Skok do dálky s rozběhem Základy skoku do 
výšky Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z 
místa, chůze (postupné spojení s rozběhem) Spojení 
rozběhu s odhodem

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele Atletika Základní disciplíny, části běžecké dráhy 
Základy bezpečnosti při atletických činnostech Měření 
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výkonů Startovní povely Základy techniky běhů, hodů, 
skoků Běh - Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti Nízký start na povel, polovysoký 
start Rychlý běh do 60 m Vytrvalostí běh v terénu až 
do 15 min Vytrvalý běh na dráze do 600 m Skok- 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Skok do dálky s rozběhem Základy skoku do 
výšky Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z 
místa, chůze (postupné spojení s rozběhem) Spojení 
rozběhu s odhodem
Pohybové hry Základní organizační povely pro realizaci 
her Základní pravidla osvojovaných her Bezpečnost při 
hrách Využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám
Turistika a pobyt v přírodě Hry, cvičení v přírodě 
Ochrana přírody

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

osvojuje si základní pojmy související s během, skokem 
do dálky a hodem míčkem

Atletika Základní disciplíny, části běžecké dráhy 
Základy bezpečnosti při atletických činnostech Měření 
výkonů Startovní povely Základy techniky běhů, hodů, 
skoků Běh - Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti Nízký start na povel, polovysoký 
start Rychlý běh do 60 m Vytrvalostí běh v terénu až 
do 15 min Vytrvalý běh na dráze do 600 m Skok- 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Skok do dálky s rozběhem Základy skoku do 
výšky Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z 
místa, chůze (postupné spojení s rozběhem) Spojení 
rozběhu s odhodem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

uplatňuje základní techniku polovysokého a nízkého 
startu, předvede základní techniku běhu, skoku do 
dálky, hodu míčkem

Atletika Základní disciplíny, části běžecké dráhy 
Základy bezpečnosti při atletických činnostech Měření 
výkonů Startovní povely Základy techniky běhů, hodů, 
skoků Běh - Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti Nízký start na povel, polovysoký 
start Rychlý běh do 60 m Vytrvalostí běh v terénu až 
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do 15 min Vytrvalý běh na dráze do 600 m Skok- 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Skok do dálky s rozběhem Základy skoku do 
výšky Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z 
místa, chůze (postupné spojení s rozběhem) Spojení 
rozběhu s odhodem

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

jednoduše zhodnotí kvality pohybové činnosti a reaguje 
na pokyny k vlastním chybám

Atletika Základní disciplíny, části běžecké dráhy 
Základy bezpečnosti při atletických činnostech Měření 
výkonů Startovní povely Základy techniky běhů, hodů, 
skoků Běh - Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 
rychlosti a vytrvalosti Nízký start na povel, polovysoký 
start Rychlý běh do 60 m Vytrvalostí běh v terénu až 
do 15 min Vytrvalý běh na dráze do 600 m Skok- 
Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 
obratnosti Skok do dálky s rozběhem Základy skoku do 
výšky Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem Hod z 
místa, chůze (postupné spojení s rozběhem) Spojení 
rozběhu s odhodem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

Gymnastika Základní cvičební postoje, pohyby paží, 
nohou, trupu Názvy používaného náčiní, nářadí 
Pravidla bezpečnosti při gymnastickém cvičení Vhodné 
oblečení pro gymnastiku Gymnastické držení těla 
Soustředění na cvičení Akrobacie - Průpravná cvičení 
pro zvládnutí kotoulu vpřed, vzad. Kotoul vpřed, vzad 
Přeskok - Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu. Skoky prosté odrazem snožmo, výskok do 
vzporu dřepmo Lavička (kladinka) - chůze s dopomocí, 
různé obměny Šplh na tyči - Průpravná cvičení pro 
nácvik přírazu obounož. Šplh do výšky max. 3 m s 
dopomocí

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických 
cvičeních a za pomoci učitele je dodržuje, reaguje na 
pokyny a gesta učitele

Gymnastika Základní cvičební postoje, pohyby paží, 
nohou, trupu Názvy používaného náčiní, nářadí 
Pravidla bezpečnosti při gymnastickém cvičení Vhodné 
oblečení pro gymnastiku Gymnastické držení těla 
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Soustředění na cvičení Akrobacie - Průpravná cvičení 
pro zvládnutí kotoulu vpřed, vzad. Kotoul vpřed, vzad 
Přeskok - Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu. Skoky prosté odrazem snožmo, výskok do 
vzporu dřepmo Lavička (kladinka) - chůze s dopomocí, 
různé obměny Šplh na tyči - Průpravná cvičení pro 
nácvik přírazu obounož. Šplh do výšky max. 3 m s 
dopomocí

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede základní gymnastické držení těla, soustředí se 
na cvičení

Gymnastika Základní cvičební postoje, pohyby paží, 
nohou, trupu Názvy používaného náčiní, nářadí 
Pravidla bezpečnosti při gymnastickém cvičení Vhodné 
oblečení pro gymnastiku Gymnastické držení těla 
Soustředění na cvičení Akrobacie - Průpravná cvičení 
pro zvládnutí kotoulu vpřed, vzad. Kotoul vpřed, vzad 
Přeskok - Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu. Skoky prosté odrazem snožmo, výskok do 
vzporu dřepmo Lavička (kladinka) - chůze s dopomocí, 
různé obměny Šplh na tyči - Průpravná cvičení pro 
nácvik přírazu obounož. Šplh do výšky max. 3 m s 
dopomocí

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede kotoul vpřed, vzad, skoky prosté snožmo, 
předvede základy gymnastického odrazu, chůze na 
lavičce s dopomocí učitele

Gymnastika Základní cvičební postoje, pohyby paží, 
nohou, trupu Názvy používaného náčiní, nářadí 
Pravidla bezpečnosti při gymnastickém cvičení Vhodné 
oblečení pro gymnastiku Gymnastické držení těla 
Soustředění na cvičení Akrobacie - Průpravná cvičení 
pro zvládnutí kotoulu vpřed, vzad. Kotoul vpřed, vzad 
Přeskok - Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu. Skoky prosté odrazem snožmo, výskok do 
vzporu dřepmo Lavička (kladinka) - chůze s dopomocí, 
různé obměny Šplh na tyči - Průpravná cvičení pro 
nácvik přírazu obounož. Šplh do výšky max. 3 m s 
dopomocí

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením

Rytmická a kondiční gymnastika Základy bezpečnosti 
při gymnastických činnostech, rytmizaci Vhodné 
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jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

oblečení, obutí Základní estetický pohyb těla a jeho 
částí Rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem Tvořivé 
vyjádření rytmu a melodie pohybem Soustředění na 
rytmický a hudební doprovod, vnímání a používání 
rytmu, tempa, melodie

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, 
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Cvičení zaměřená na 
svalová oslabení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede základní estetické držení těla, rozliší základní 
estetický pohyb těla, jeho částí, vyjadřuje jednoduchou 
melodii, rytmus pohybem

Rytmická a kondiční gymnastika Základy bezpečnosti 
při gymnastických činnostech, rytmizaci Vhodné 
oblečení, obutí Základní estetický pohyb těla a jeho 
částí Rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem Tvořivé 
vyjádření rytmu a melodie pohybem Soustředění na 
rytmický a hudební doprovod, vnímání a používání 
rytmu, tempa, melodie

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

spojí pohyb s představou, rytmem, příběhem, svou 
představou, zkušeností

Rytmická a kondiční gymnastika Základy bezpečnosti 
při gymnastických činnostech, rytmizaci Vhodné 
oblečení, obutí Základní estetický pohyb těla a jeho 
částí Rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem Tvořivé 
vyjádření rytmu a melodie pohybem Soustředění na 
rytmický a hudební doprovod, vnímání a používání 
rytmu, tempa, melodie

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

předvede některé pohybové hry, hraje se spolužáky i 
mimo TV, využívá v pohybové hře i jiné předměty např. 
hračky

Pohybové hry Základní organizační povely pro realizaci 
her Základní pravidla osvojovaných her Bezpečnost při 
hrách Využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
hrám

rozliší základní pojmy označující náčiní, osvojované 
dovednosti, části hřiště a základní sportovní hry

Sportovní hry Základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách Vlastní nácvik - držení míče 
jednoruč a obouruč Manipulace s míčem nohou, rukou 
Základní přihrávky Základní sportovní hry Základní 
organizace utkání Úpoly - přetlaky a přetahy

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 

předvede základní způsoby házení a chytání míče 
odpovídající velikosti a hmotnosti

Sportovní hry Základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách Vlastní nácvik - držení míče 
jednoruč a obouruč Manipulace s míčem nohou, rukou 
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usiluje o jejich zlepšení Základní přihrávky Základní sportovní hry Základní 
organizace utkání Úpoly - přetlaky a přetahy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Základy bezpečnosti a hygieny - dodržování pravidel
Pohybové hry
Sportovní hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Sledování vlastního pokroku - sebehodnocení
Pohybové hry
Sportovní hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Základy bezpečnosti a hygieny - dodržování pravidel
Pohybové hry
Sportovní hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Základy bezpečnosti a hygieny - dodržování pravidel

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Sportovní hry
Pohybové hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Měření a zaznamenávání výkonů
Pohybové hry
Sportovní hry

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Cvičení v přírodě
Ochrana přírody
  

Tělesná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Atletika Základní disciplíny Dodržování bezpečnosti při 
atletických činnostech Měření výkonů, úprava 
doskočiště Startovní povely Základní techniky běhů, 
hodů, skoků Běh - průpravná cvičení běžecká abeceda 
nízký start na povel, polovysoký start Rychlý běh do 60 
m Vytrvalostní běh v terénu do 15 min Vytrvalý běh na 
dráze do 600 m Skok - Průpravná cvičení Skok do dálky 
s rozběhem Základy skoku do výšky Hod - Průpravná 
cvičení Hod míčkem s rozběhem
Sportovní hry Základní organizace utkání Základní role 
ve hře

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v 
situaci úrazu spolužáka

Turistika, pobyt v přírodě Pobyt v přírodě Hry a sporty 
v přírodě

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka 
a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové 
činnosti

Atletika Základní disciplíny Dodržování bezpečnosti při 
atletických činnostech Měření výkonů, úprava 
doskočiště Startovní povely Základní techniky běhů, 
hodů, skoků Běh - průpravná cvičení běžecká abeceda 
nízký start na povel, polovysoký start Rychlý běh do 60 
m Vytrvalostní běh v terénu do 15 min Vytrvalý běh na 
dráze do 600 m Skok - Průpravná cvičení Skok do dálky 
s rozběhem Základy skoku do výšky Hod - Průpravná 
cvičení Hod míčkem s rozběhem

předvede techniku běhu, hodu, skoku Atletika Základní disciplíny Dodržování bezpečnosti při 
atletických činnostech Měření výkonů, úprava 
doskočiště Startovní povely Základní techniky běhů, 
hodů, skoků Běh - průpravná cvičení běžecká abeceda 
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nízký start na povel, polovysoký start Rychlý běh do 60 
m Vytrvalostní běh v terénu do 15 min Vytrvalý běh na 
dráze do 600 m Skok - Průpravná cvičení Skok do dálky 
s rozběhem Základy skoku do výšky Hod - Průpravná 
cvičení Hod míčkem s rozběhem
Atletika Základní disciplíny Dodržování bezpečnosti při 
atletických činnostech Měření výkonů, úprava 
doskočiště Startovní povely Základní techniky běhů, 
hodů, skoků Běh - průpravná cvičení běžecká abeceda 
nízký start na povel, polovysoký start Rychlý běh do 60 
m Vytrvalostní běh v terénu do 15 min Vytrvalý běh na 
dráze do 600 m Skok - Průpravná cvičení Skok do dálky 
s rozběhem Základy skoku do výšky Hod - Průpravná 
cvičení Hod míčkem s rozběhem

reaguje na pokyny a signály učitele

Turistika, pobyt v přírodě Pobyt v přírodě Hry a sporty 
v přírodě

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

změří základní pohybové výkony, porovná je s 
předchozími výsledky, posuzuje své výkony

Atletika Základní disciplíny Dodržování bezpečnosti při 
atletických činnostech Měření výkonů, úprava 
doskočiště Startovní povely Základní techniky běhů, 
hodů, skoků Běh - průpravná cvičení běžecká abeceda 
nízký start na povel, polovysoký start Rychlý běh do 60 
m Vytrvalostní běh v terénu do 15 min Vytrvalý běh na 
dráze do 600 m Skok - Průpravná cvičení Skok do dálky 
s rozběhem Základy skoku do výšky Hod - Průpravná 
cvičení Hod míčkem s rozběhem

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti

Gymnastika Základní cvičební polohy, postoje, pohyby 
paží, nohou, trupu Názvy používaného náčiní Základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení 
Průpravná cvičení Akrobacie - kotoul vpřed, vzad 
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
rukou s dopomocí Přeskok - průpravná cvičení pro 
nácvik gymnastického odrazu z můstku Skrčka a 
roznožka přes kozu (bednu) našíř, odrazem z 
trampolíny (můstku) Lavička (kladinka) - Chůze bez 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

520

Tělesná výchova 4. ročník

dopomoci s různými obměnami Šplh na tyči - šplh do 
výšky 4 m
Sportovní hry Základní organizace utkání Základní role 
ve hře
Gymnastika Základní cvičební polohy, postoje, pohyby 
paží, nohou, trupu Názvy používaného náčiní Základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení 
Průpravná cvičení Akrobacie - kotoul vpřed, vzad 
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
rukou s dopomocí Přeskok - průpravná cvičení pro 
nácvik gymnastického odrazu z můstku Skrčka a 
roznožka přes kozu (bednu) našíř, odrazem z 
trampolíny (můstku) Lavička (kladinka) - Chůze bez 
dopomoci s různými obměnami Šplh na tyči - šplh do 
výšky 4 m

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje 
techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů 
učitele

Rytmická a kondiční gymnastika Základní hudebně 
pohybové vztahy - rytmus, tempo, takt, melodie 
Změny poloh, obměny tempa rytmu Základy cvičení s 
náčiním - šátek, míč, švihadlo

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her

Pohybové hry Variace her jednoho druhu Využití 
přírodního prostředí a netradičního náčiní

Pohybové hry Variace her jednoho druhu Využití 
přírodního prostředí a netradičního náčiní
Sportovní hry Základní organizace utkání Základní role 
ve hře

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, 
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví

Turistika, pobyt v přírodě Pobyt v přírodě Hry a sporty 
v přírodě

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování

Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, 
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Speciální 
vyrovnávací cvičení

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 

uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických 
disciplínách

Atletika Základní disciplíny Dodržování bezpečnosti při 
atletických činnostech Měření výkonů, úprava 
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prostorech školy doskočiště Startovní povely Základní techniky běhů, 
hodů, skoků Běh - průpravná cvičení běžecká abeceda 
nízký start na povel, polovysoký start Rychlý běh do 60 
m Vytrvalostní běh v terénu do 15 min Vytrvalý běh na 
dráze do 600 m Skok - Průpravná cvičení Skok do dálky 
s rozběhem Základy skoku do výšky Hod - Průpravná 
cvičení Hod míčkem s rozběhem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí Gymnastika Základní cvičební polohy, postoje, pohyby 
paží, nohou, trupu Názvy používaného náčiní Základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení 
Průpravná cvičení Akrobacie - kotoul vpřed, vzad 
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
rukou s dopomocí Přeskok - průpravná cvičení pro 
nácvik gymnastického odrazu z můstku Skrčka a 
roznožka přes kozu (bednu) našíř, odrazem z 
trampolíny (můstku) Lavička (kladinka) - Chůze bez 
dopomoci s různými obměnami Šplh na tyči - šplh do 
výšky 4 m

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede základy gymnastického odrazu z můstku Gymnastika Základní cvičební polohy, postoje, pohyby 
paží, nohou, trupu Názvy používaného náčiní Základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení 
Průpravná cvičení Akrobacie - kotoul vpřed, vzad 
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
rukou s dopomocí Přeskok - průpravná cvičení pro 
nácvik gymnastického odrazu z můstku Skrčka a 
roznožka přes kozu (bednu) našíř, odrazem z 
trampolíny (můstku) Lavička (kladinka) - Chůze bez 
dopomoci s různými obměnami Šplh na tyči - šplh do 
výšky 4 m

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

provede chůzi po lavičce bez dopomoci Gymnastika Základní cvičební polohy, postoje, pohyby 
paží, nohou, trupu Názvy používaného náčiní Základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení 
Průpravná cvičení Akrobacie - kotoul vpřed, vzad 
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
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rukou s dopomocí Přeskok - průpravná cvičení pro 
nácvik gymnastického odrazu z můstku Skrčka a 
roznožka přes kozu (bednu) našíř, odrazem z 
trampolíny (můstku) Lavička (kladinka) - Chůze bez 
dopomoci s různými obměnami Šplh na tyči - šplh do 
výšky 4 m

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

předvede základy šplhu Gymnastika Základní cvičební polohy, postoje, pohyby 
paží, nohou, trupu Názvy používaného náčiní Základní 
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení 
Průpravná cvičení Akrobacie - kotoul vpřed, vzad 
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
rukou s dopomocí Přeskok - průpravná cvičení pro 
nácvik gymnastického odrazu z můstku Skrčka a 
roznožka přes kozu (bednu) našíř, odrazem z 
trampolíny (můstku) Lavička (kladinka) - Chůze bez 
dopomoci s různými obměnami Šplh na tyči - šplh do 
výšky 4 m

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Pohybové hry
Sportovní hry
Dodržování pravidel

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Pohybové hry
Sportovní hry
Dodržování pravidel

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Pohybové hry
Sportovní hry
Dodržování pravidel

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Pohybové hry
Sportovní hry
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Dodržování pravidel
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Hudebně pohybová cvičení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Cvičení v přírodě
Turistika
  

Tělesná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky

Atletika Základní disciplíny, běžecké dráhy Pomůcky 
pro měření výkonů, úprava doskočiště Základní 
techniky běhů, hodů, skoků Startovní povely Základní 
způsoby měření a zaznamenávání výkonů Běh - 
průpravná cvičení Běžecká abeceda Nízký start na 
povel, polovysoký start Rychlý běh na 60 m Vytrvalý 
běh na dráze do 800 m Běh v terénu Skok do dálky a 
výšky- průpravná cvičení Skok do dálky z rozběhu Skok 
do výšky z krátkého rozběhu Odraz z určeného 
rozmezí (50 cm) Hod - průpravná cvičení Hod míčkem 
z rozběhu Spojení rozběhu s odhodem

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením

Atletika Základní disciplíny, běžecké dráhy Pomůcky 
pro měření výkonů, úprava doskočiště Základní 
techniky běhů, hodů, skoků Startovní povely Základní 
způsoby měření a zaznamenávání výkonů Běh - 
průpravná cvičení Běžecká abeceda Nízký start na 
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povel, polovysoký start Rychlý běh na 60 m Vytrvalý 
běh na dráze do 800 m Běh v terénu Skok do dálky a 
výšky- průpravná cvičení Skok do dálky z rozběhu Skok 
do výšky z krátkého rozběhu Odraz z určeného 
rozmezí (50 cm) Hod - průpravná cvičení Hod míčkem 
z rozběhu Spojení rozběhu s odhodem

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

zvládá základní techniky běhu, hodu, skoku Atletika Základní disciplíny, běžecké dráhy Pomůcky 
pro měření výkonů, úprava doskočiště Základní 
techniky běhů, hodů, skoků Startovní povely Základní 
způsoby měření a zaznamenávání výkonů Běh - 
průpravná cvičení Běžecká abeceda Nízký start na 
povel, polovysoký start Rychlý běh na 60 m Vytrvalý 
běh na dráze do 800 m Běh v terénu Skok do dálky a 
výšky- průpravná cvičení Skok do dálky z rozběhu Skok 
do výšky z krátkého rozběhu Odraz z určeného 
rozmezí (50 cm) Hod - průpravná cvičení Hod míčkem 
z rozběhu Spojení rozběhu s odhodem
Atletika Základní disciplíny, běžecké dráhy Pomůcky 
pro měření výkonů, úprava doskočiště Základní 
techniky běhů, hodů, skoků Startovní povely Základní 
způsoby měření a zaznamenávání výkonů Běh - 
průpravná cvičení Běžecká abeceda Nízký start na 
povel, polovysoký start Rychlý běh na 60 m Vytrvalý 
běh na dráze do 800 m Běh v terénu Skok do dálky a 
výšky- průpravná cvičení Skok do dálky z rozběhu Skok 
do výšky z krátkého rozběhu Odraz z určeného 
rozmezí (50 cm) Hod - průpravná cvičení Hod míčkem 
z rozběhu Spojení rozběhu s odhodem

reaguje na signály a pokyny učitele

Turistika a pobyt v přírodě Pobyt v přírodě Sporty a 
hry v přírodě Ochrana přírody

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisu cvičení

Gymnastika Základní pojmy Základní cvičební polohy, 
postoje, pohyby paží, nohou, trupu Názvy 
používaného náčiní a nářadí Základní záchrana a 
dopomoc při gymnastickém cvičení Průpravná cvičení 
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Akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jeho modifikace 
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
rukou s dopomocí Akrobatické kombinace Přeskok- 
průpravná cvičení Skrčka, roznožka přes kozu (bednu) 
Kladina (převážně dívky) - chůze s obměnami)
Rytmická a kondiční gymnastika Názvy základních 
lidových tanců Držení partnerů při různých tancích, 
vzájemné chování při tanci Základy tance založené na 
kroku poskočném, přísunném, přeměnném, základní 
taneční krok 2/4, 3/4

zvládá základní techniku šplhu na tyči Šplh Šplh na tyči, na laně - průpravná cvičení Šplh do 
výšky 4 m
Pohybové hry Hry, pravidla, používané náčiní Variace 
her Využití přírodního prostředí pro pohybové hry 
Netradiční náčiní

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy

Turistika a pobyt v přírodě Pobyt v přírodě Sporty a 
hry v přírodě Ochrana přírody

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště; samostatně získá potřebné informace

Sportovní hry Základní role ve hře, pravidla 
zjednodušených sportovních her Základní organizace 
utkání Vhodné oblečení a obutí pro sportovní hry

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým
oslabením

Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, 
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Zařazují se 
pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV, 
především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd.

uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických 
disciplínách

Atletika Základní disciplíny, běžecké dráhy Pomůcky 
pro měření výkonů, úprava doskočiště Základní 
techniky běhů, hodů, skoků Startovní povely Základní 
způsoby měření a zaznamenávání výkonů Běh - 
průpravná cvičení Běžecká abeceda Nízký start na 
povel, polovysoký start Rychlý běh na 60 m Vytrvalý 
běh na dráze do 800 m Běh v terénu Skok do dálky a 
výšky- průpravná cvičení Skok do dálky z rozběhu Skok 
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do výšky z krátkého rozběhu Odraz z určeného 
rozmezí (50 cm) Hod - průpravná cvičení Hod míčkem 
z rozběhu Spojení rozběhu s odhodem

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

upraví doskočiště, připraví start běhu Atletika Základní disciplíny, běžecké dráhy Pomůcky 
pro měření výkonů, úprava doskočiště Základní 
techniky běhů, hodů, skoků Startovní povely Základní 
způsoby měření a zaznamenávání výkonů Běh - 
průpravná cvičení Běžecká abeceda Nízký start na 
povel, polovysoký start Rychlý běh na 60 m Vytrvalý 
běh na dráze do 800 m Běh v terénu Skok do dálky a 
výšky- průpravná cvičení Skok do dálky z rozběhu Skok 
do výšky z krátkého rozběhu Odraz z určeného 
rozmezí (50 cm) Hod - průpravná cvičení Hod míčkem 
z rozběhu Spojení rozběhu s odhodem

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách Atletika Základní disciplíny, běžecké dráhy Pomůcky 
pro měření výkonů, úprava doskočiště Základní 
techniky běhů, hodů, skoků Startovní povely Základní 
způsoby měření a zaznamenávání výkonů Běh - 
průpravná cvičení Běžecká abeceda Nízký start na 
povel, polovysoký start Rychlý běh na 60 m Vytrvalý 
běh na dráze do 800 m Běh v terénu Skok do dálky a 
výšky- průpravná cvičení Skok do dálky z rozběhu Skok 
do výšky z krátkého rozběhu Odraz z určeného 
rozmezí (50 cm) Hod - průpravná cvičení Hod míčkem 
z rozběhu Spojení rozběhu s odhodem

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

předvede základní techniku skoku do výšky Atletika Základní disciplíny, běžecké dráhy Pomůcky 
pro měření výkonů, úprava doskočiště Základní 
techniky běhů, hodů, skoků Startovní povely Základní 
způsoby měření a zaznamenávání výkonů Běh - 
průpravná cvičení Běžecká abeceda Nízký start na 
povel, polovysoký start Rychlý běh na 60 m Vytrvalý 
běh na dráze do 800 m Běh v terénu Skok do dálky a 
výšky- průpravná cvičení Skok do dálky z rozběhu Skok 
do výšky z krátkého rozběhu Odraz z určeného 
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rozmezí (50 cm) Hod - průpravná cvičení Hod míčkem 
z rozběhu Spojení rozběhu s odhodem

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

poskytne základní dopomoc a záchranu při cvičení Gymnastika Základní pojmy Základní cvičební polohy, 
postoje, pohyby paží, nohou, trupu Názvy 
používaného náčiní a nářadí Základní záchrana a 
dopomoc při gymnastickém cvičení Průpravná cvičení 
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jeho modifikace 
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
rukou s dopomocí Akrobatické kombinace Přeskok- 
průpravná cvičení Skrčka, roznožka přes kozu (bednu) 
Kladina (převážně dívky) - chůze s obměnami)

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

při gymnastickém cvičení provádí přesné pohyby Gymnastika Základní pojmy Základní cvičební polohy, 
postoje, pohyby paží, nohou, trupu Názvy 
používaného náčiní a nářadí Základní záchrana a 
dopomoc při gymnastickém cvičení Průpravná cvičení 
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jeho modifikace 
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
rukou s dopomocí Akrobatické kombinace Přeskok- 
průpravná cvičení Skrčka, roznožka přes kozu (bednu) 
Kladina (převážně dívky) - chůze s obměnami)

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

předvede kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou Gymnastika Základní pojmy Základní cvičební polohy, 
postoje, pohyby paží, nohou, trupu Názvy 
používaného náčiní a nářadí Základní záchrana a 
dopomoc při gymnastickém cvičení Průpravná cvičení 
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jeho modifikace 
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
rukou s dopomocí Akrobatické kombinace Přeskok- 
průpravná cvičení Skrčka, roznožka přes kozu (bednu) 
Kladina (převážně dívky) - chůze s obměnami)

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

předvede základy chůze po kladině s obměnami Gymnastika Základní pojmy Základní cvičební polohy, 
postoje, pohyby paží, nohou, trupu Názvy 
používaného náčiní a nářadí Základní záchrana a 
dopomoc při gymnastickém cvičení Průpravná cvičení 
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jeho modifikace 
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Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Stoj na 
rukou s dopomocí Akrobatické kombinace Přeskok- 
průpravná cvičení Skrčka, roznožka přes kozu (bednu) 
Kladina (převážně dívky) - chůze s obměnami)

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

rozliší jména základních lidových tanců Rytmická a kondiční gymnastika Názvy základních 
lidových tanců Držení partnerů při různých tancích, 
vzájemné chování při tanci Základy tance založené na 
kroku poskočném, přísunném, přeměnném, základní 
taneční krok 2/4, 3/4

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

Rytmická a kondiční gymnastika Názvy základních 
lidových tanců Držení partnerů při různých tancích, 
vzájemné chování při tanci Základy tance založené na 
kroku poskočném, přísunném, přeměnném, základní 
taneční krok 2/4, 3/4

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

vyjádří pohybem různé činnosti, představy, nálady, 
rytmy, melodii

Pohybové hry Hry, pravidla, používané náčiní Variace 
her Využití přírodního prostředí pro pohybové hry 
Netradiční náčiní

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

předvede vybrané lidové tance (valčíkový a polkový 
krok)

Rytmická a kondiční gymnastika Názvy základních 
lidových tanců Držení partnerů při různých tancích, 
vzájemné chování při tanci Základy tance založené na 
kroku poskočném, přísunném, přeměnném, základní 
taneční krok 2/4, 3/4

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

Rytmická a kondiční gymnastika Názvy základních 
lidových tanců Držení partnerů při různých tancích, 
vzájemné chování při tanci Základy tance založené na 
kroku poskočném, přísunném, přeměnném, základní 
taneční krok 2/4, 3/4

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

snaží se předcházet různým nebezpečím při hrách

Pohybové hry Hry, pravidla, používané náčiní Variace 
her Využití přírodního prostředí pro pohybové hry 
Netradiční náčiní

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného samostatně vytváří pohybové hry, hledá varianty Rytmická a kondiční gymnastika Názvy základních 
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lidových tanců Držení partnerů při různých tancích, 
vzájemné chování při tanci Základy tance založené na 
kroku poskočném, přísunném, přeměnném, základní 
taneční krok 2/4, 3/4

pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

známých her

Pohybové hry Hry, pravidla, používané náčiní Variace 
her Využití přírodního prostředí pro pohybové hry 
Netradiční náčiní

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Cvičení v přírodě
Běh v terénu
Ochrana přírody

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Sledování vlastního pokroku
Rozvíjení radosti z pohybu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Sledování vlastního pokroku
Rozvíjení radosti z pohybu
Sportovní a pohybové hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rytmická a kondiční gymnastika

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Sportovní a pohybové hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Sportovní a pohybové hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sportovní a pohybové hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Sportovní a pohybové hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Sportovní a pohybové hry
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
snaží se předcházet různým nebezpečím při 
hrách

--> Přírodověda -> 5. ročník -> uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události

změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

--> Matematika -> 5. ročník -> čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

--> Matematika -> 5. ročník -> zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

--> Matematika -> 5. ročník -> vyhledává, sbírá a třídí data

změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky

--> Český jazyk -> 5. ročník -> využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie

změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky

--> Matematika -> 5. ročník -> řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel

snaží se předcházet různým nebezpečím při 
hrách

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události

změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

<-- Matematika -> 5. ročník -> čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

<-- Matematika -> 5. ročník -> zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

změří a zapíše výkony v osvojovaných 
disciplínách

<-- Matematika -> 5. ročník -> vyhledává, sbírá a třídí data

změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie

změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky

<-- Matematika -> 5. ročník -> řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému
pohlavní, ochranu přírody při sportu

Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

provádí speciální běžecká cvičení - běžecká abeceda Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

startuje z bloků, předvede polovysoký start a zvládá 
koordinaci pohybu

Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

rozliší tempo při vytrvalostním běhu Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

běhá v terénu do 20 minut Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede předávku při štafetovém běhu Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předvede stupňovaný rozběh, odraz, propojí rozběh a Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

odraz 60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

provádí odrazová cvičení Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zkvalitňuje nácvik přechodu přes laťku a zvládá vlastní 
skok

Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede základní postoj při hodu, uvědomuje si práci 
ruky při hodu

Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

zdokonaluje techniku vrhu koulí, nácvik rovnováhy, sunu Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

vymezí základní pravidla čestného soupeření Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

spolupracuje s ostatními, rozlišuje práva a povinnosti při 
sportovních činnostech

Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

užívá osvojené názvosloví Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

samostatně a pravidelně se podílí na pohybové činnosti, 
zlepšuje svou tělesnou zdatnost

Lehká atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 
60 m, 1 000 m, 600 m, běh v terénu, štafeta Hod 
míčkem Skok do dálky Skok do výšky

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

předvede kotoul vpřed, vzad (jeho modifikaci) Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
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Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

rozliší průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

podá záchranu a dopomoc při jednoduchých cvicích Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede přemet stranou Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede skoky na místě i z místa Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předvede akrobatickou řadu Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

cvičí s hudbou, s náčiním Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

rozliší kondiční a zdravotní prvky cvičení Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

přeskočí díly bedny odrazem z trampolíny (chlapci) Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede roznožku přes kozu odrazem z můstku Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh
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TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede skrčku přes kozu odrazem z můstku Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

skáče odrazem z trampolíny Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

nacvičuje záchranu a dopomoc Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

Gymnastika Akrobacie - kotoul vpřed, vzad Stoj na 
rukou s dopomocí Stoj na hlavě, přemet stranou 
Rovnovážné polohy v postojích, skoky na místě z místa 
Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu našíř, roznožka 
přes kozu nadél, výskoky a přeskoky bedny Hrazda po 
čelo - náskok vzporu, zákmih a seskok, výmyk, 
přešvihy únožmo ve vzporu, podmet Šplh

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji

Sportovní hry Kopaná Basketbal - základy herních 
systémů, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Kombinace Softball - hra, pravidla Pohybové 
hry Odbíjená, přehazovaná - herní činnost jednotlivce, 
jednoduché kombinace, podání, přihrávky, odbití 
jednoruč, hra, pravidla Floorbal, sálová, kopaná - herní 
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činnost jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, 
pravidla

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

orientuje se v základních pravidlech sportovních her Sportovní hry Kopaná Basketbal - základy herních 
systémů, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Kombinace Softball - hra, pravidla Pohybové 
hry Odbíjená, přehazovaná - herní činnost jednotlivce, 
jednoduché kombinace, podání, přihrávky, odbití 
jednoruč, hra, pravidla Floorbal, sálová, kopaná - herní 
činnost jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, 
pravidla

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvládá pohybové hry Sportovní hry Kopaná Basketbal - základy herních 
systémů, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Kombinace Softball - hra, pravidla Pohybové 
hry Odbíjená, přehazovaná - herní činnost jednotlivce, 
jednoduché kombinace, podání, přihrávky, odbití 
jednoruč, hra, pravidla Floorbal, sálová, kopaná - herní 
činnost jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, 
pravidla

zvládá základní průpravná cvičení na obratnost s míčem Sportovní hry Kopaná Basketbal - základy herních 
systémů, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Kombinace Softball - hra, pravidla Pohybové 
hry Odbíjená, přehazovaná - herní činnost jednotlivce, 
jednoduché kombinace, podání, přihrávky, odbití 
jednoruč, hra, pravidla Floorbal, sálová, kopaná - herní 
činnost jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, 
pravidla

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

zvládá herní činnost jednotlivce Sportovní hry Kopaná Basketbal - základy herních 
systémů, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Kombinace Softball - hra, pravidla Pohybové 
hry Odbíjená, přehazovaná - herní činnost jednotlivce, 
jednoduché kombinace, podání, přihrávky, odbití 
jednoruč, hra, pravidla Floorbal, sálová, kopaná - herní 
činnost jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, 
pravidla
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předvádí přihrávání, zpracování míče Sportovní hry Kopaná Basketbal - základy herních 
systémů, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Kombinace Softball - hra, pravidla Pohybové 
hry Odbíjená, přehazovaná - herní činnost jednotlivce, 
jednoduché kombinace, podání, přihrávky, odbití 
jednoruč, hra, pravidla Floorbal, sálová, kopaná - herní 
činnost jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, 
pravidla

předvádí koordinačně rychlostní cvičení Sportovní hry Kopaná Basketbal - základy herních 
systémů, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Kombinace Softball - hra, pravidla Pohybové 
hry Odbíjená, přehazovaná - herní činnost jednotlivce, 
jednoduché kombinace, podání, přihrávky, odbití 
jednoruč, hra, pravidla Floorbal, sálová, kopaná - herní 
činnost jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, 
pravidla

zvládá herní kombinace útočné i obranné Sportovní hry Kopaná Basketbal - základy herních 
systémů, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Kombinace Softball - hra, pravidla Pohybové 
hry Odbíjená, přehazovaná - herní činnost jednotlivce, 
jednoduché kombinace, podání, přihrávky, odbití 
jednoruč, hra, pravidla Floorbal, sálová, kopaná - herní 
činnost jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, 
pravidla
Sportovní hry Kopaná Basketbal - základy herních 
systémů, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Kombinace Softball - hra, pravidla Pohybové 
hry Odbíjená, přehazovaná - herní činnost jednotlivce, 
jednoduché kombinace, podání, přihrávky, odbití 
jednoruč, hra, pravidla Floorbal, sálová, kopaná - herní 
činnost jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, 
pravidla

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

užívá pravidla čestného soupeření, spolupráce

Úpoly Přetahy, přetlaky, úpolové odpory, pády vzad 
skulením do kolébky Střehové postoje Kotouly přes 
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rameno
samostatně a pravidelně se podílí na pohybové činnosti, 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

Sportovní hry Kopaná Basketbal - základy herních 
systémů, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Kombinace Softball - hra, pravidla Pohybové 
hry Odbíjená, přehazovaná - herní činnost jednotlivce, 
jednoduché kombinace, podání, přihrávky, odbití 
jednoruč, hra, pravidla Floorbal, sálová, kopaná - herní 
činnost jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, 
pravidla

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

podílí se na plánování turistické akce Turistika a pobyt v přírodě Příprava turistické akce, 
přesun do terénu, uplatňování pravidel bezpečnosti 
Táboření, ochrana přírody Přežití v přírodě Orientace, 
základy orientačního běhu Ukrytí, nouzový přístřešek 
Zajištění vody, potravy, tepla

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

vymezí podmínky táboření v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Příprava turistické akce, 
přesun do terénu, uplatňování pravidel bezpečnosti 
Táboření, ochrana přírody Přežití v přírodě Orientace, 
základy orientačního běhu Ukrytí, nouzový přístřešek 
Zajištění vody, potravy, tepla

vymezí podmínky přežití v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Příprava turistické akce, 
přesun do terénu, uplatňování pravidel bezpečnosti 
Táboření, ochrana přírody Přežití v přírodě Orientace, 
základy orientačního běhu Ukrytí, nouzový přístřešek 
Zajištění vody, potravy, tepla

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

dodržuje pravidla ochrany přírody Turistika a pobyt v přírodě Příprava turistické akce, 
přesun do terénu, uplatňování pravidel bezpečnosti 
Táboření, ochrana přírody Přežití v přírodě Orientace, 
základy orientačního běhu Ukrytí, nouzový přístřešek 
Zajištění vody, potravy, tepla

provádí orientační běh Turistika a pobyt v přírodě Příprava turistické akce, 
přesun do terénu, uplatňování pravidel bezpečnosti 
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Táboření, ochrana přírody Přežití v přírodě Orientace, 
základy orientačního běhu Ukrytí, nouzový přístřešek 
Zajištění vody, potravy, tepla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Realizace sportovních her
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Sledování vlastního pokroku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Bezpečnostní a hygienická pravidla
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Turistika a pobyt v přírodě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Turistika a pobyt v přírodě
  

Tělesná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
provádí speciální běžecká cvičení - běžecká abeceda Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 

000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

startuje z bloků, předvede polovysoký start a zvládá 
koordinaci pohybu

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop
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rozliší tempo při vytrvalostním běhu Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

běhá v terénu do 20 minut Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

předvede předávku při štafetovém běhu Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

předvede stupňovaný rozběh, odraz, propojí rozběh a 
odraz

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

provádí odrazová cvičení Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

zkvalitňuje nácvik přechodu přes laťku a zvládá vlastní 
skok

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

předvede základní postoj při hodu, uvědomuje si práci 
ruky při hodu

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

zdokonaluje techniku vrhu koulí, nácvik rovnováhy, sunu Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

vymezí základní pravidla čestného soupeření Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

spolupracuje s ostatními, rozlišuje práva a povinnosti při 
sportovních činnostech

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

užívá osvojené názvosloví Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop
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samostatně a pravidelně se podílí na pohybové činnosti, 
zlepšuje svou tělesnou zdatnost

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

předvede kotoul vpřed, vzad (jeho modifikaci) Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

rozliší průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

podá záchranu a dopomoc při jednoduchých cvicích Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede přemet stranou Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede skoky na místě i z místa Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předvede akrobatickou řadu Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

cvičí s hudbou, s náčiním Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

rozliší kondiční a zdravotní prvky cvičení Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

přeskočí díly bedny odrazem z trampolíny (chlapci) Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede roznožku přes kozu odrazem z můstku Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede skrčku přes kozu odrazem z můstku Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
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bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

skáče odrazem z trampolíny Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

nacvičuje záchranu a dopomoc Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede výmyk Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede přešvihy únožmo ve vzporu Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede chůzi po kladině bez dopomoci (dívky) Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 

zvládá chůzi s doprovodnými pohyby paží Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
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činnostech místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede chůzi po kladině s obraty Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede rovnovážné polohy Sportovní gymnastika Učivo Akrobacie Kotoul vpřed, 
vzad Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo Šplh na tyči, na laně

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60 m, 1 
000 m, 600 m, vytrvalost v terénu, štafeta Hod - hod 
míčkem Skok - skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

v rámci svých možností zlepšuje techniku lyžování (při 
běhu i sjezdu)

Lyžování Běh na lyžích - technika běhu Sjezdové 
lyžování - druhy oblouků, brzdění smykem, jízda na 
sjezdovce, slalom

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení

Úpoly Přetahy, přetlaky, úpolové odpory, pády vzad 
skulením do kolébky Střehové postoje, kotouly přes 
rameno

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení

Úpoly Přetahy, přetlaky, úpolové odpory, pády vzad 
skulením do kolébky Střehové postoje, kotouly přes 
rameno

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Sportovní hry Kopaná, basketbal - kombinace, práce s 
míčem, pravidla Pohybové hry Softball - hra, pravidla 
Basketbal - základy herních systémů, jednoduché 
kombinace, herní činnost jednotlivce, střelba, hra, 
pravidla Odbíjená, přehazovaná - herní činnost 
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jednotlivce - podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, jednoduché kombinace, pravidla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Realizace sportovních her
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Posouzení vlastních úspěchů, vlastního pokroku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Bezpečnostní a hygienická pravidla
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Turistika a pobyt v přírodě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Turistika a pobyt v přírodě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Sportovní hry
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

Lyžování
Sportovní hry
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, 
usiluje o jejich optimální provedení

--> Rodinná výchova -> 7. ročník -> vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví

uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

--> Rodinná výchova -> 7. ročník -> usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 

--> Rodinná výchova -> 7. ročník -> samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
činnostech
zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, 
usiluje o jejich optimální provedení

<-- Rodinná výchova -> 7. ročník -> vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví

uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

<-- Rodinná výchova -> 7. ročník -> usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

<-- Rodinná výchova -> 7. ročník -> samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím

  

Tělesná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

provádí speciální běžecká cvičení - běžecká abeceda Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

startuje z bloků, předvede polovysoký start a zvládá 
koordinaci pohybu

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

rozliší tempo při vytrvalostním běhu Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou běhá v terénu do 20 minut Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
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činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede předávku při štafetovém běhu Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede stupňovaný rozběh, odraz, propojí rozběh a 
odraz

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

provádí odrazová cvičení Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

zkvalitňuje nácvik přechodu přes laťku a zvládá vlastní 
skok

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

předvede základní postoj při hodu, uvědomuje si práci 
ruky při hodu

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

zdokonaluje techniku vrhu koulí, nácvik rovnováhy, sunu Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně
Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

vymezí základní pravidla čestného soupeření

Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
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Přehazovaná Kopaná
Úpoly Přetahy, přetlaky, úpolové odpory, pády vzad 
skulením do kolébky Střehové postoje, kotouly přes 
rameno

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

spolupracuje s ostatními, rozlišuje práva a povinnosti při 
sportovních činnostech

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně
Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

užívá osvojené názvosloví

Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná
Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

samostatně a pravidelně se podílí na pohybové činnosti, 
zlepšuje svou tělesnou zdatnost

Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede kotoul vpřed, vzad (jeho modifikaci) Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

rozliší průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

podá záchranu a dopomoc při jednoduchých cvicích Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede přemet stranou Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede skoky na místě i z místa Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede akrobatickou řadu Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

cvičí s hudbou, s náčiním Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
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našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

rozliší kondiční a zdravotní prvky cvičení Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

přeskočí díly bedny odrazem z trampolíny (chlapci) Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede roznožku přes kozu odrazem z můstku Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede skrčku přes kozu odrazem z můstku Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

skáče odrazem z trampolíny Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

nacvičuje záchranu a dopomoc Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
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stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede výmyk Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede přešvihy únožmo ve vzporu Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede chůzi po kladině bez dopomoci (dívky) Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

zvládá chůzi s doprovodnými pohyby paží Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede chůzi po kladině s obraty Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede rovnovážné polohy Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

předvede dribling pravou i levou rukou, na místě i v 
pohybu

Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

ovládá přihrávky obouruč Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

přihrává a chytá míč Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

předvede střelbu z místa, v pohybu Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná
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realizuje obranný postoj Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

nacvičuje herní situace Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

vymezí základní pravidla, spolupracuje na osvojené hře Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a 
povinnosti při činnosti

Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

samostatně se podílí na osvojené činnosti Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 

rozliší bezpečné chování při sportovních činnostech Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně
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Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

přizpůsobí jim svou činnost

Úpoly Přetahy, přetlaky, úpolové odpory, pády vzad 
skulením do kolébky Střehové postoje, kotouly přes 
rameno
Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

podílí se na organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje 
při osvojovaných činnostech

Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

popíše způsob zpracování sportovních výkonů Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení Běh na 60, 600, 
1000 m Vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí Skok do 
dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na laně

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
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pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná
Lyžování Běh na lyžích - technika běhu Sjezdové 
lyžování

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdr. oslabení

Sportovní hry Basketbal - základy herních systémů, 
jednoduché kombinace, herní činnost jednotlivce, 
střelba, hra, pravidla Odbíjená - herní činnost 
jednotlivce, podání, přihrávky, odbití jednoruč, hra, 
pravidla Floorbal, sálová kopaná - herní činnost 
jednotlivce, hra, pravidla, jednoduché kombinace 
Přehazovaná Kopaná

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Sledování vlastního pokroku, vlastních úspěchů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Realizace sportovních her
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Sportovní hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Sportovní hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Sportovní hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Sportovní hry
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
popíše způsob zpracování sportovních výkonů --> Informační a komunikační technologie -> 6. ročník -> používá informace z 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

popíše způsob zpracování sportovních výkonů --> Matematika -> 8. ročník -> provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

rozliší bezpečné chování při sportovních 
činnostech

--> Rodinná výchova -> 8. ročník -> samostatně popíše postupy poskytování 
první pomoci při život ohrožujících stavech

popíše způsob zpracování sportovních výkonů <-- Matematika -> 8. ročník -> provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

rozliší bezpečné chování při sportovních 
činnostech

<-- Rodinná výchova -> 8. ročník -> samostatně popíše postupy poskytování 
první pomoci při život ohrožujících stavech

  

Tělesná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

provádí speciální běžecká cvičení - běžecká abeceda Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

startuje z bloků, předvede polovysoký start a zvládá 
koordinaci pohybu

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

rozliší tempo při vytrvalostním běhu Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

běhá v terénu do 20 minut Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede předávku při štafetovém běhu Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně
Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede stupňovaný rozběh, odraz, propojí rozběh a 
odraz

Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

provádí odrazová cvičení Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

zkvalitňuje nácvik přechodu přes laťku a zvládá vlastní 
skok

Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

předvede základní postoj při hodu, uvědomuje si práci 
ruky při hodu

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

zdokonaluje techniku vrhu koulí, nácvik rovnováhy, sunu Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

vymezí základní pravidla čestného soupeření Sportovní hry Kopaná, basketbal - kombinace, práce s 
míčem, pravidla Pohybové hry Softball - hra, pravidla 
Odbíjená - herní činnost jednotlivce, podání, 
přihrávky, odbití jednoruč, hra, pravidla Florbal, sálová 
kopaná - herní činnost jednotlivce, hra, jednoduché 
kombinace, pravidla Přehazovaná

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

spolupracuje s ostatními, rozlišuje práva a povinnosti při 
sportovních činnostech

Úpoly Přetahy, přetlaky, úpolové odpory Střehové 
postoje, kotouly přes rameno

Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně

užívá osvojené názvosloví

Úpoly Přetahy, přetlaky, úpolové odpory Střehové 
postoje, kotouly přes rameno

předvede kotoul vpřed, vzad (jeho modifikaci) Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

rozliší průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

559

Tělesná výchova 9. ročník

našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

podá záchranu a dopomoc při jednoduchých cvicích Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

předvede přemet stranou Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo
Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně

předvede skoky na místě i z místa

Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

předvede akrobatickou řadu Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

cvičí s hudbou, s náčiním Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
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našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

rozliší kondiční a zdravotní prvky cvičení Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

přeskočí díly bedny odrazem z trampolíny (chlapci) Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

předvede roznožku přes kozu odrazem z můstku Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

předvede skrčku přes kozu odrazem z můstku Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

skáče odrazem z trampolíny Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

nacvičuje záchranu a dopomoc Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
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stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

předvede výmyk Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

předvede přešvihy únožmo ve vzporu Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

předvede chůzi po kladině bez dopomoci (dívky) Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo

zvládá chůzi s doprovodnými pohyby paží Sportovní gymnastika Akrobacie Kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou s dopomocí Stoj na hlavě Přemet 
stranou Rovnovážné polohy v postojích Skoky na 
místě, z místa Přeskok - roznožka, skrčka přes kozu 
našíř, roznožka přes kozu nadél Výskoky a přeskoky 
bedny Hrazda po čelo
Lyžování Běh na lyžích - technika běhu Sjezdové 
lyžování

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší Sportovní hry Kopaná, basketbal - kombinace, práce s 

míčem, pravidla Pohybové hry Softball - hra, pravidla 
Odbíjená - herní činnost jednotlivce, podání, 
přihrávky, odbití jednoruč, hra, pravidla Florbal, sálová 
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kopaná - herní činnost jednotlivce, hra, jednoduché 
kombinace, pravidla Přehazovaná
Atletika Běh - speciální běžecká cvičení, běh na 60, 
600, 1 000 m, vytrvalost v terénu, štafeta Vrh koulí 
Skok do dálky Skok vysoký - nůžky, flop Šplh na tyči, na 
laně
Lyžování Běh na lyžích - technika běhu Sjezdové 
lyžování

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdr. oslabení

Sportovní hry Kopaná, basketbal - kombinace, práce s 
míčem, pravidla Pohybové hry Softball - hra, pravidla 
Odbíjená - herní činnost jednotlivce, podání, 
přihrávky, odbití jednoruč, hra, pravidla Florbal, sálová 
kopaná - herní činnost jednotlivce, hra, jednoduché 
kombinace, pravidla Přehazovaná

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Sledování vlastního pokroku, vlastních úspěchů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Sportovní hry - vztahy ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Realizace sportovních her
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

Měření, zpracování výsledků (výkonů)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Sportovní hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Sportovní hry
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
spolupracuje s ostatními, rozlišuje práva a 
povinnosti při sportovních činnostech

--> Rodinná výchova -> 9. ročník -> respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření 
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dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě)

odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k 
údajům o znečištění ovzduší

--> Rodinná výchova -> 8. ročník -> popíše zdravotní rizika spojená s kouřením, 
alkoholem, drogami

odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k 
údajům o znečištění ovzduší

--> Chemie -> 9. ročník -> uvede příklady návykových látek a nebezpečí jejich 
používání

spolupracuje s ostatními, rozlišuje práva a 
povinnosti při sportovních činnostech

<-- Rodinná výchova -> 9. ročník -> respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě)

odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k 
údajům o znečištění ovzduší

<-- Chemie -> 9. ročník -> uvede příklady návykových látek a nebezpečí jejich 
používání

   

5.19 Pracovní výchova

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Pracovní výchova
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání 
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základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a 
profesní orientace žáků.
Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého 
kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se 
zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní 
vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se 
odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou.
Vzdělávací oblast se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. Žáci v něm používají různé 
materiály a osvojují si základní dovednosti a návyky. Snaží se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní 
činnost samostatně i v týmu., při exkurzích. Součástí předmětu jsou i výstavky žákovských prací v budově 
školy. Činnost žáků je založena na jejich tvůrčí myšlenkové spoluúčasti.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

1. stupeň:
Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
2. stupeň
Práce s technickými materiály
Provoz a údržba domácnosti
Příprava pokrmů
Svět práce
Vyučovací předmět se vyučuje od 1. - 9. ročníku jednu hodinu týdně.
Na 1. stupni probíhá výuka v kmenových třídách, na školní zahradě, v okolí školy. Na 2. stupni ve školní 
dílně, školní kuchyňce, v okolí školy.

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k plánování činnosti při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů, k užívání 
vhodných nástrojů, nářadí, pomůcek při práci i v běžném životě, k osvojení základních pracovních 
dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich 
použitelnost.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
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Dáváme žákům možnost volby různých postupů.
Vedeme žáky k promýšlení pracovních postupů, k tvořivosti a k uplatňování vlastních nápadů.
Učíme žáky rozvíjet schopnosti prakticky používat osvojené poznatky.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k používání správné terminologie, k rozšiřování slovní zásoby v různých oblastech, k popisu 
postupu práce.
Učíme žáky prezentovat své výrobky.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky ke vzájemné spolupráci ve dvojici, v malé skupině, k respektování nápadů a názorů druhých, k 
vzájemné pomoci.
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k utváření pozitivního vztahu k práci, k odpovědnosti za kvalitu výsledků práce, k pochopení 
vlivu různých činností člověka na životní prostředí (spoluodpovědnost za jeho ochranu).
Vedeme žáky k vlastnímu hodnocení své práce.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky ke správnému a bezpečnému užívání nástrojů a materiálů, k dodržování hygieny a 
bezpečnostních pravidel, k užívání ochranných prostředků, ke snaze o provedení práce v nejlepší kvalitě.
Zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků.

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka

  

Pracovní výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů

Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy Organizace práce 
Vlastnosti materiálu Modelovací hmota Funkce a 
využití pracovních pomůcek a nástrojů Lidové zvyky, 
tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce) Papír, karton 
Jednoduché pracovní postupy Textil, drát, folie, plasty 
Přírodniny

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy Organizace práce 
Vlastnosti materiálu Modelovací hmota Funkce a 
využití pracovních pomůcek a nástrojů Lidové zvyky, 
tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce) Papír, karton 
Jednoduché pracovní postupy Textil, drát, folie, plasty 
Přírodniny

modeluje, vytváří vlastní výrobky z modelíny Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy Organizace práce 
Vlastnosti materiálu Modelovací hmota Funkce a 
využití pracovních pomůcek a nástrojů Lidové zvyky, 
tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce) Papír, karton 
Jednoduché pracovní postupy Textil, drát, folie, plasty 
Přírodniny

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vytváří obrázky z přírodnin Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy Organizace práce 
Vlastnosti materiálu Modelovací hmota Funkce a 
využití pracovních pomůcek a nástrojů Lidové zvyky, 
tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce) Papír, karton 
Jednoduché pracovní postupy Textil, drát, folie, plasty 
Přírodniny

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé vytváří vánoční (velikonoční) dekorace z různých Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
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předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

materiálů Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy Organizace práce 
Vlastnosti materiálu Modelovací hmota Funkce a 
využití pracovních pomůcek a nástrojů Lidové zvyky, 
tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce) Papír, karton 
Jednoduché pracovní postupy Textil, drát, folie, plasty 
Přírodniny

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi

Stavebnice (plošné,prostorové) Sestavování modelů 
Práce s návodem, předlohou Hygiena a bezpečnost 
práce Poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy Stavebnice (plošné,prostorové) Sestavování modelů 
Práce s návodem, předlohou Hygiena a bezpečnost 
práce Poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování Příprava pokrmů Jednoduchá úprava stolu Pravidla 
správného stolování

udržuje pořádek a čistotu při přípravě pokrmů a 
stolování

Příprava pokrmů Jednoduchá úprava stolu Pravidla 
správného stolování

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování 
rostlin Jednoduché pracovní postupy Pěstování rostlin 
ze semen v místnosti, na zahradě(okrasné 
rostliny,léčivky, koření,zelenina,aj.) Pěstování 
pokojových rostlin

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Vlastní výrobky z různých materiálů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Bezpečnost a hygiena při práci
Pravidla správného stolování

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Péče o pokojové rostliny

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Organizace práce
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Pracovní výchova 1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Organizace práce

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidové zvyky, tradice, řemesla

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zpracování přírodních materiálů
Ochrana přírody

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce s návodem
Stavebnice

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Práce s návodem
Stavebnice
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vytváří obrázky z přírodnin --> Prvouka -> 1. ročník -> roztřídí vybrané přírodniny podle nápadných znaků
modeluje, vytváří vlastní výrobky z modelíny --> Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru --> Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci
vytváří vánoční (velikonoční) dekorace z 
různých materiálů

--> Český jazyk -> 1. ročník -> dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá ostatním

pečuje o nenáročné rostliny <-- Prvouka -> 1. ročník -> roztřídí vybrané přírodniny podle nápadných znaků
udržuje pořádek a čistotu při přípravě 
pokrmů a stolování

<-- Prvouka -> 1. ročník -> uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském 
těle;

vytváří obrázky z přírodnin <-- Prvouka -> 1. ročník -> roztřídí vybrané přírodniny podle nápadných znaků
modeluje, vytváří vlastní výrobky z modelíny <-- Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru <-- Český jazyk -> 1. ročník -> Pozoruje, popisuje osoby a věci
vytváří vánoční (velikonoční) dekorace z 
různých materiálů

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> dodržuje pravidla rozhovoru, naslouchá ostatním
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Pracovní výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

stříhá a nalepuje textil Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Přírodniny, modelovací hmota Funkce a využití 
pracovních pomůcek a nástrojů Papír a karton 
Jednoduché pracovní postupy Textil, drát, folie, plasty 
Lidové zvyky, tradice a řemesla

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

užívá přírodniny k výrobě jednoduchých ozdob Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Přírodniny, modelovací hmota Funkce a využití 
pracovních pomůcek a nástrojů Papír a karton 
Jednoduché pracovní postupy Textil, drát, folie, plasty 
Lidové zvyky, tradice a řemesla

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří různé dekorace z různých materiálů Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Přírodniny, modelovací hmota Funkce a využití 
pracovních pomůcek a nástrojů Papír a karton 
Jednoduché pracovní postupy Textil, drát, folie, plasty 
Lidové zvyky, tradice a řemesla

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Přírodniny, modelovací hmota Funkce a využití 
pracovních pomůcek a nástrojů Papír a karton 
Jednoduché pracovní postupy Textil, drát, folie, plasty 
Lidové zvyky, tradice a řemesla

dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny při práci Konstrukční činnosti Organizace práce Hygiena a 
bezpečnost práce První pomoc při úrazu Stavebnice 
(plošné,prostorové) Sestavování modelů

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

montuje a demontuje stavebnici, sestavuje 
stavebnicovém prvky

Konstrukční činnosti Organizace práce Hygiena a 
bezpečnost práce První pomoc při úrazu Stavebnice 
(plošné,prostorové) Sestavování modelů
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Pracovní výchova 2. ročník

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování Příprava pokrmů Jednoduchá úprava stolu Pravidla 
správného stolování Základní vybavení kuchyně Výběr, 
nákup a skladování potravin

připraví jednoduchý pokrm Příprava pokrmů Jednoduchá úprava stolu Pravidla 
správného stolování Základní vybavení kuchyně Výběr, 
nákup a skladování potravin

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování dodržuje pravidla správného stolování Příprava pokrmů Jednoduchá úprava stolu Pravidla 
správného stolování Základní vybavení kuchyně Výběr, 
nákup a skladování potravin

orientuje se v základním vybavení kuchyně Příprava pokrmů Jednoduchá úprava stolu Pravidla 
správného stolování Základní vybavení kuchyně Výběr, 
nákup a skladování potravin

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování 
rostlin Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 
zahradě(okrasné rostliny,léčivky, koření,zelenina,aj.) 
Pěstování pokojových rostlin

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Vlastní výrobky z různých materiálů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Bezpečnost a hygiena při práci
Pravidla slušného chování

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky pro pěstování rostlin

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vlastnosti různých materiálů

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Výrobky z přírodnin
Ochrana přírodnin

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Lidové zvyky, tradice, řemesla
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Pracovní výchova 2. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Lidové zvyky, tradice, řemesla

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidové zvyky, tradice, řemesla

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Lidové zvyky, tradice, řemesla
  

Pracovní výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Přírodniny, modelovací hmota Funkce a využití 
pracovních pomůcek a nástrojů Jednoduché pracovní 
postupy a organizace práce Papír a karton Textil, drát, 
folie, plasty Lidové zvyky, tradice a řemesla

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy

Konstrukční úlohy Stavebnice (plošné, prostorové) 
Sestavování modelů

rozlišuje přírodní a technické materiály Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Přírodniny, modelovací hmota Funkce a využití 
pracovních pomůcek a nástrojů Jednoduché pracovní 
postupy a organizace práce Papír a karton Textil, drát, 
folie, plasty Lidové zvyky, tradice a řemesla

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří výrobky z přírodnin, z modelovací hmoty, textilu, 
drátu, folie atd.

Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu 
Přírodniny, modelovací hmota Funkce a využití 
pracovních pomůcek a nástrojů Jednoduché pracovní 
postupy a organizace práce Papír a karton Textil, drát, 
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Pracovní výchova 3. ročník

folie, plasty Lidové zvyky, tradice a řemesla
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování Příprava pokrmů Jednoduchá úprava stolu Pravidla 

správného stolování Základní vybavení kuchyně Výběr, 
nákup a skladování potravin

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování rozezná základy správného stolování, společenského 
chování u stolu

Příprava pokrmů Jednoduchá úprava stolu Pravidla 
správného stolování Základní vybavení kuchyně Výběr, 
nákup a skladování potravin

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování 
rostlin Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 
zahradě(okrasné rostliny,léčivky, koření,zelenina,aj.) 
Pěstování pokojových rostlin

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

ověřuje podmínky života - klíčivost, růst rostlin, světlo Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování 
rostlin Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 
zahradě(okrasné rostliny,léčivky, koření,zelenina,aj.) 
Pěstování pokojových rostlin

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Pěstování rostlin, pozorování přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Vlastní výrobky z různých materiálů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Různé vlastnosti materiálů
Pěstování rosltin

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Výrobky z přírodnin
Ochrana přírody
Pěstování rostlin

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Lidové zvyky, tradice, řemesla

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Lidové zvyky, tradice, řemesla
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Pracovní výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu

Vlastnosti materiálu Přírodniny, modelovací hmota, 
papír, karton, textil, drát, folie aj. Funkce a využití 
pracovních pomůcek a nástrojů Jednoduché pracovní 
postupy a operace Organizace práce Lidové zvyky, 
tradice a řemesla Stavby z přírodnin, výrobky z 
přírodnin

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 
úrazu

Vlastnosti materiálu Přírodniny, modelovací hmota, 
papír, karton, textil, drát, folie aj. Funkce a využití 
pracovních pomůcek a nástrojů Jednoduché pracovní 
postupy a operace Organizace práce Lidové zvyky, 
tradice a řemesla Stavby z přírodnin, výrobky z 
přírodnin

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž

Konstrukční činnosti Sestavování modelů Práce s 
předlohou, návodem, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu

Konstrukční činnosti Sestavování modelů Práce s 
předlohou, návodem, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování 
rostlin Půda a její zpracování Výživa rostlin, osivo 
Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
Pěstování pokojových rostlin

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně Příprava pokrmů Základní vybavení kuchyně Výběr, 
nákup a skladování potravin Jednoduchá úprava stolu, 
pravidla správného stolování
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Pracovní výchova 4. ročník

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připraví samostatně jednoduchý pokrm Příprava pokrmů Základní vybavení kuchyně Výběr, 
nákup a skladování potravin Jednoduchá úprava stolu, 
pravidla správného stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Vlastní výrobky z různých materiálů
Jednoduchá úprava stolu

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky pro pěstování rostlin

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Funkce a využití pracovních pomůcek

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Výrobky z přírodnin

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Výrobky z přírodnin

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Práce s předlohou, návodem - vzájemná pomoc, spolupráce

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce s předlohou, návodem - vzájemná pomoc, spolupráce
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
připraví samostatně jednoduchý pokrm --> Český jazyk -> 4. ročník -> čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 

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

připraví samostatně jednoduchý pokrm <-- Český jazyk -> 4. ročník -> čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta
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Pracovní výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic

Práce s drobným materiálem Práce s drobným 
materiálem Vlastnosti materiálu Přírodniny, 
modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, folie aj. 
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy a operace Organizace 
práce Lidové zvyky, tradice a řemesla Zásady 
bezpečnosti a hygieny 1. pomoc při úrazu

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu

Práce s drobným materiálem Práce s drobným 
materiálem Vlastnosti materiálu Přírodniny, 
modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, folie aj. 
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy a operace Organizace 
práce Lidové zvyky, tradice a řemesla Zásady 
bezpečnosti a hygieny 1. pomoc při úrazu

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

Práce s drobným materiálem Práce s drobným 
materiálem Vlastnosti materiálu Přírodniny, 
modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, folie aj. 
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy a operace Organizace 
práce Lidové zvyky, tradice a řemesla Zásady 
bezpečnosti a hygieny 1. pomoc při úrazu

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu

Konstrukční činnosti Sestavování modelů Práce s 
předlohou, návodem, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 

vytváří výrobky z různých materiálů Práce s drobným materiálem Práce s drobným 
materiálem Vlastnosti materiálu Přírodniny, 
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z daného materiálu modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, folie aj. 
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy a operace Organizace 
práce Lidové zvyky, tradice a řemesla Zásady 
bezpečnosti a hygieny 1. pomoc při úrazu

sestavuje různé modely podle návodu Konstrukční činnosti Sestavování modelů Práce s 
předlohou, návodem, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 
vede pěstitelské pokusy a pozorování

Pěstitelské práce Pěstování rostlin ze semen v 
místnosti, na zahradě - okrasné rostliny, léčivé 
rostliny, koření, zelenina Pěstování pokojových rostlin 
Rostliny jedovaté Rostliny jako drogy Alergie

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní

Pěstitelské práce Pěstování rostlin ze semen v 
místnosti, na zahradě - okrasné rostliny, léčivé 
rostliny, koření, zelenina Pěstování pokojových rostlin 
Rostliny jedovaté Rostliny jako drogy Alergie

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování

Příprava pokrmů Vybavení kuchyně Výběr, nákup, 
skladování potravin Úprava stolu, pravidla správného 
stolování Technika v kuchyni, historie, význam

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc i při úrazu v kuchyni

Příprava pokrmů Vybavení kuchyně Výběr, nákup, 
skladování potravin Úprava stolu, pravidla správného 
stolování Technika v kuchyni, historie, význam

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Bezpečnost a hygiena při práci
1. pomoc při úrazu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Vlastní výrobky z různých materiálů

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vlastnosti materiálů

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Výrobky z přírodnin
Pěstitelské práce
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Pěstování pokojových rostlin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Pracovní postup
Příprava pokrmů
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování

--> Přírodověda -> 5. ročník -> založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

--> Přírodověda -> 5. ročník -> uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

vytváří výrobky z různých materiálů <-- Přírodověda -> 5. ročník -> poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce (města)

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc, 
rozliší život ohrožující zranění

dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví 
a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň

Práce s technickými materiály Organizace a 
bezpečnost práce Úloha techniky v životě člověka, 
zneužití techniky, technika a životní prostředí 
Vlastnosti materiálu (dřevo, kov) Technické náčrty, 
výkresy, základy kótování Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování Jednoduché pracovní 
postupy a operace - zhotovení výrobku ze dřeva, kovu 
- drátu

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

Práce s technickými materiály Organizace a 
bezpečnost práce Úloha techniky v životě člověka, 
zneužití techniky, technika a životní prostředí 
Vlastnosti materiálu (dřevo, kov) Technické náčrty, 
výkresy, základy kótování Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování Jednoduché pracovní 
postupy a operace - zhotovení výrobku ze dřeva, kovu 
- drátu

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály Organizace a 
bezpečnost práce Úloha techniky v životě člověka, 
zneužití techniky, technika a životní prostředí 
Vlastnosti materiálu (dřevo, kov) Technické náčrty, 
výkresy, základy kótování Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování Jednoduché pracovní 
postupy a operace - zhotovení výrobku ze dřeva, kovu 
- drátu

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Práce s technickými materiály Organizace a 
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bezpečnost práce Úloha techniky v životě člověka, 
zneužití techniky, technika a životní prostředí 
Vlastnosti materiálu (dřevo, kov) Technické náčrty, 
výkresy, základy kótování Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování Jednoduché pracovní 
postupy a operace - zhotovení výrobku ze dřeva, kovu 
- drátu

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 
i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály Organizace a 
bezpečnost práce Úloha techniky v životě člověka, 
zneužití techniky, technika a životní prostředí 
Vlastnosti materiálu (dřevo, kov) Technické náčrty, 
výkresy, základy kótování Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování Jednoduché pracovní 
postupy a operace - zhotovení výrobku ze dřeva, kovu 
- drátu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Bezpečnost a hygiena při práci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Technika v životě člověka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Technika v životě člověka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Technika v životě člověka
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

--> Český jazyk -> 6. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastmími slovy

provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

<-- Český jazyk -> 6. ročník -> reprodukuje přečtený text vlastmími slovy
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 
i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály Organizace a 
bezpečnost práce Výroba železa, oceli Výroba a 
vlastnosti plastických hmot Vlastnosti materiálu 
(dřevo, kov) Technické kreslení - rovnoběžné 
pravoúhlé promítání Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování dřeva, kovu, plastické 
hmoty Jednoduché pracovní postupy a operace

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň

Práce s technickými materiály Organizace a 
bezpečnost práce Výroba železa, oceli Výroba a 
vlastnosti plastických hmot Vlastnosti materiálu 
(dřevo, kov) Technické kreslení - rovnoběžné 
pravoúhlé promítání Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování dřeva, kovu, plastické 
hmoty Jednoduché pracovní postupy a operace

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

Práce s technickými materiály Organizace a 
bezpečnost práce Výroba železa, oceli Výroba a 
vlastnosti plastických hmot Vlastnosti materiálu 
(dřevo, kov) Technické kreslení - rovnoběžné 
pravoúhlé promítání Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování dřeva, kovu, plastické 
hmoty Jednoduché pracovní postupy a operace

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Práce s technickými materiály Organizace a 
bezpečnost práce Výroba železa, oceli Výroba a 
vlastnosti plastických hmot Vlastnosti materiálu 
(dřevo, kov) Technické kreslení - rovnoběžné 
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pravoúhlé promítání Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování dřeva, kovu, plastické 
hmoty Jednoduché pracovní postupy a operace

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku

Práce s technickými materiály Organizace a 
bezpečnost práce Výroba železa, oceli Výroba a 
vlastnosti plastických hmot Vlastnosti materiálu 
(dřevo, kov) Technické kreslení - rovnoběžné 
pravoúhlé promítání Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování dřeva, kovu, plastické 
hmoty Jednoduché pracovní postupy a operace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Bezpečnost a hygiena při práci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Práce s technickými materiály
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Práce s technickými materiály
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Práce s technickými materiály
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Pracovní pomůcky, nářadí, nástroje
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Pracovní pomůcky, nářadí, nástroje
  

Pracovní výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model

sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého 
programu daný model

Práce s technickými materiály Hoši: Technické kreslení 
- nárys, půdorys, bokorys Jednoduché pracovní 
operace a postupy Kovy, dřevo, plastická hmota - 
zpracování

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných domácích spotřebičů

Práce s technickými materiály Hoši: Technické kreslení 
- nárys, půdorys, bokorys Jednoduché pracovní 
operace a postupy Kovy, dřevo, plastická hmota - 
zpracování

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením včetně údržby ; provádí drobnou domácí 
údržbu

Práce s technickými materiály Hoši: Technické kreslení 
- nárys, půdorys, bokorys Jednoduché pracovní 
operace a postupy Kovy, dřevo, plastická hmota - 
zpracování

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a 
předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně 
úrazu elektrickým proudem

Práce s technickými materiály Hoši: Technické kreslení 
- nárys, půdorys, bokorys Jednoduché pracovní 
operace a postupy Kovy, dřevo, plastická hmota - 
zpracování

provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň

Práce s technickými materiály Hoši: Technické kreslení 
- nárys, půdorys, bokorys Jednoduché pracovní 
operace a postupy Kovy, dřevo, plastická hmota - 
zpracování

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

Práce s technickými materiály Hoši: Technické kreslení 
- nárys, půdorys, bokorys Jednoduché pracovní 
operace a postupy Kovy, dřevo, plastická hmota - 
zpracování

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Práce s technickými materiály Hoši: Technické kreslení 
- nárys, půdorys, bokorys Jednoduché pracovní 
operace a postupy Kovy, dřevo, plastická hmota - 
zpracování

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku

Práce s technickými materiály Hoši: Technické kreslení 
- nárys, půdorys, bokorys Jednoduché pracovní 
operace a postupy Kovy, dřevo, plastická hmota - 
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zpracování
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 
i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály Hoši: Technické kreslení 
- nárys, půdorys, bokorys Jednoduché pracovní 
operace a postupy Kovy, dřevo, plastická hmota - 
zpracování

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 
zdravé výživy

Příprava pokrmů Dívky: Bezpečnost a hygiena - 1. 
pomoc při úrazech v kuchyni, úklid po vaření, úklidové 
prostředky Potraviny - racionální výživa, koření, odhad 
množství potravin pro více strávníků, přísady do jídel a 
jejich použití Příprava pokrmů: různé druhy polévek, 
úprava masa dušením, pečením, smažením, 
grilováním, fritováním, přílohy a doplňky k jídlu, 
moučníky Makrobiotická jídla, saláty Stolování: Zásady 
správného stolování, používání vhodných příborů při 
různých příležitostech, prostírání (Vánoce, Velikonoce) 
seznámení s kuchařskou knihou

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

dodržuje základní principy stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu ve společnosti

Příprava pokrmů Dívky: Bezpečnost a hygiena - 1. 
pomoc při úrazech v kuchyni, úklid po vaření, úklidové 
prostředky Potraviny - racionální výživa, koření, odhad 
množství potravin pro více strávníků, přísady do jídel a 
jejich použití Příprava pokrmů: různé druhy polévek, 
úprava masa dušením, pečením, smažením, 
grilováním, fritováním, přílohy a doplňky k jídlu, 
moučníky Makrobiotická jídla, saláty Stolování: Zásady 
správného stolování, používání vhodných příborů při 
různých příležitostech, prostírání (Vánoce, Velikonoce) 
seznámení s kuchařskou knihou

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazech v kuchyni

Příprava pokrmů Dívky: Bezpečnost a hygiena - 1. 
pomoc při úrazech v kuchyni, úklid po vaření, úklidové 
prostředky Potraviny - racionální výživa, koření, odhad 
množství potravin pro více strávníků, přísady do jídel a 
jejich použití Příprava pokrmů: různé druhy polévek, 
úprava masa dušením, pečením, smažením, 
grilováním, fritováním, přílohy a doplňky k jídlu, 
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moučníky Makrobiotická jídla, saláty Stolování: Zásady 
správného stolování, používání vhodných příborů při 
různých příležitostech, prostírání (Vánoce, Velikonoce) 
seznámení s kuchařskou knihou

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

provádí jednoduché operace platebního styku a 
domácího účetnictví

Svět práce Hoši: Trh práce - povolání, druhy pracovišť 
Pracovní prostředky, charakter a druhy pracovních 
činností Požadavky kvalifikační, zdravotní, osobní 
Volba profesní orientace - osobní zájmy, tělesný a 
duševní stav, sebehodnocení Využívání poradenských 
služeb

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí Svět práce Hoši: Trh práce - povolání, druhy pracovišť 
Pracovní prostředky, charakter a druhy pracovních 
činností Požadavky kvalifikační, zdravotní, osobní 
Volba profesní orientace - osobní zájmy, tělesný a 
duševní stav, sebehodnocení Využívání poradenských 
služeb

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Práce podle návodu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Volba profesní orientace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Zdravá strava
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

učivo švp
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

úklidové protředky
  

Pracovní výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Práce s technickými materiály Organizace a plánování 

pracovních činností Jednoduché práce s technickými 
materiály Tradice a řemesla

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.

navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří 
a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

Práce s technickými materiály Organizace a plánování 
pracovních činností Jednoduché práce s technickými 
materiály Tradice a řemesla

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení

provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení

Práce s technickými materiály Organizace a plánování 
pracovních činností Jednoduché práce s technickými 
materiály Tradice a řemesla

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň

Práce s technickými materiály Organizace a plánování 
pracovních činností Jednoduché práce s technickými 
materiály Tradice a řemesla

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

Práce s technickými materiály Organizace a plánování 
pracovních činností Jednoduché práce s technickými 
materiály Tradice a řemesla

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 
i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály Organizace a plánování 
pracovních činností Jednoduché práce s technickými 
materiály Tradice a řemesla

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

provádí jednoduché operace platebního styku a 
domácího účetnictví

Provoz a údržba domácnosti Hoši: Drobná domácí 
údržba - elektrotechnika v domácnosti Dívky: Finance - 
úspory, hotovostní a bezhotovostní platební styk, 
ekonomika domácnosti, údržba oděvů a textilií Odpad 
a jeho ekologická likvidace

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných domácích spotřebičů

Provoz a údržba domácnosti Hoši: Drobná domácí 
údržba - elektrotechnika v domácnosti Dívky: Finance - 
úspory, hotovostní a bezhotovostní platební styk, 
ekonomika domácnosti, údržba oděvů a textilií Odpad 
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a jeho ekologická likvidace
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením včetně údržby ; provádí drobnou domácí 
údržbu

Provoz a údržba domácnosti Hoši: Drobná domácí 
údržba - elektrotechnika v domácnosti Dívky: Finance - 
úspory, hotovostní a bezhotovostní platební styk, 
ekonomika domácnosti, údržba oděvů a textilií Odpad 
a jeho ekologická likvidace

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a 
předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně 
úrazu elektrickým proudem

Provoz a údržba domácnosti Hoši: Drobná domácí 
údržba - elektrotechnika v domácnosti Dívky: Finance - 
úspory, hotovostní a bezhotovostní platební styk, 
ekonomika domácnosti, údržba oděvů a textilií Odpad 
a jeho ekologická likvidace

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče

Příprava pokrmů Dívky: Odhad potravin - cena, 
množství, koření Skladování potravin - data 
trvanlivosti, obsah tuků, cukrů, energie Příprava 
pokrmů - složitější moučníky, rolády, polévky, úprava 
masa, krájení masa, příprava jídel podle receptů, 
omáčky Stolování - hygiena, kultura, bezpečnost Úklid 
kuchyně, první pomoc při úrazu

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 
zdravé výživy

Příprava pokrmů Dívky: Odhad potravin - cena, 
množství, koření Skladování potravin - data 
trvanlivosti, obsah tuků, cukrů, energie Příprava 
pokrmů - složitější moučníky, rolády, polévky, úprava 
masa, krájení masa, příprava jídel podle receptů, 
omáčky Stolování - hygiena, kultura, bezpečnost Úklid 
kuchyně, první pomoc při úrazu

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

dodržuje základní principy stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu ve společnosti

Příprava pokrmů Dívky: Odhad potravin - cena, 
množství, koření Skladování potravin - data 
trvanlivosti, obsah tuků, cukrů, energie Příprava 
pokrmů - složitější moučníky, rolády, polévky, úprava 
masa, krájení masa, příprava jídel podle receptů, 
omáčky Stolování - hygiena, kultura, bezpečnost Úklid 
kuchyně, první pomoc při úrazu

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazech v kuchyni

Příprava pokrmů Dívky: Odhad potravin - cena, 
množství, koření Skladování potravin - data 
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trvanlivosti, obsah tuků, cukrů, energie Příprava 
pokrmů - složitější moučníky, rolády, polévky, úprava 
masa, krájení masa, příprava jídel podle receptů, 
omáčky Stolování - hygiena, kultura, bezpečnost Úklid 
kuchyně, první pomoc při úrazu

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 
povolání a profesní přípravy

Svět práce Možnosti vzdělávání - náplň učebních a 
studijních oborů, informace a poradenské služby 
Zaměstnání a způsoby hledání zaměstnání Informační 
základna pro volbu povolání Problémy 
nezaměstnanosti, úřad práce Psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání

Svět práce Možnosti vzdělávání - náplň učebních a 
studijních oborů, informace a poradenské služby 
Zaměstnání a způsoby hledání zaměstnání Informační 
základna pro volbu povolání Problémy 
nezaměstnanosti, úřad práce Psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace 
své osoby při vstupu na trh práce

Svět práce Možnosti vzdělávání - náplň učebních a 
studijních oborů, informace a poradenské služby 
Zaměstnání a způsoby hledání zaměstnání Informační 
základna pro volbu povolání Problémy 
nezaměstnanosti, úřad práce Psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Možnosti hledání zaměstnání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Pohovor u zaměstnavatele, životopis
Možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních oborů, informace, poradenské služby

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce podle návodu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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učivo švp
   

5.20 Nepovinná angličtina

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Nepovinný Nepovinný     

  

Název předmětu Nepovinná angličtina
Oblast Nepovinné předměty
Charakteristika předmětu Obsahem předmětu je příprava k naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a 

souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. Anglický jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků s lidmi z různých částí světa, ale i 
pro práci s počítačem, internetem atd. Výuka by měla žáky připravit k praktickému využívání cizího jazyka, 
měla by vést žáky k objevování a chápání skutečností, které se nacházejí i mimo oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

V jednotlivých tématech získávají žáci základní slovní zásobu, na kterou navazuje učivo povinného 
předmětu anglický jazyk.
Předmět Nepovinný anglický jazyk je vyučován v 1.ročníku 1 hodinu týdně a ve 2. ročníku 1 hodinu týdně.
Výuka probíhá nejčastěji ve třídě s interaktivní tabulí, kde se žáci hravou formou seznamují se základy 
anglického jazyka.

Způsob hodnocení žáků Hodnocení nepovinného předmětu je především motivační. K hodnocení se využívá stupnice hodnocení.
• Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
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Název předmětu Nepovinná angličtina
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka

  

Nepovinná angličtina 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Pozdraví, představí se Greetings Hello, hi, good morning, goodbye, bye, 

what´s your name? I am …
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně

Greetings Hello, hi, good morning, goodbye, bye, 
what´s your name? I am …

odpovídá na otázky "How are you?", "How many....?" Greetings Hello, hi, good morning, goodbye, bye, 
what´s your name? I am …

pojmenuje vybraná zvířata Animals Cat, dog, sheep, goat, cock, frog, bear, bird, 
fox, duck, hare Miaow, Wolf, baa, cock – a – doodle – 
doo, croak I´m fine, thank you Four cats, three dogs, …

rozpoznává zvířata při poslechu, určí, kde zvířata žijí Animals Cat, dog, sheep, goat, cock, frog, bear, bird, 
fox, duck, hare Miaow, Wolf, baa, cock – a – doodle – 
doo, croak I´m fine, thank you Four cats, three dogs, …

používá spojení číslovky s podstatnými jmény a množná 
čísla podstatných jmen

Animals Cat, dog, sheep, goat, cock, frog, bear, bird, 
fox, duck, hare Miaow, Wolf, baa, cock – a – doodle – 
doo, croak I´m fine, thank you Four cats, three dogs, …

pojmenuje a ukáže vybrané části svého těla, určí počet Animals Cat, dog, sheep, goat, cock, frog, bear, bird, 
fox, duck, hare Miaow, Wolf, baa, cock – a – doodle – 
doo, croak I´m fine, thank you Four cats, three dogs, …

rozlišuje základní barvy Colours What colour is it? Red, blue, green, yellow, 
white, black, brown, pink You are right. Yes! Perfekt! 
OK! Well done!

pojmenuje členy rodiny My family Family, mother, fater, Mum, Dad, brother, 
sister,grandad, grandpa, aunt, uncle, sousin. Who is 
this? How are you? I´m fine. Thanks. Thank you. What 
about you? Read. Say.
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reaguje na otázku: "How are you?" My family Family, mother, fater, Mum, Dad, brother, 
sister,grandad, grandpa, aunt, uncle, sousin. Who is 
this? How are you? I´m fine. Thanks. Thank you. What 
about you? Read. Say.

rozlišuje čísla Numbers Numbers 0 - 10 Telephone number Count 
My, your How many?

reaguje na otázku: "How many?" Numbers Numbers 0 - 10 Telephone number Count 
My, your How many?

pojmenuje vybrané školní potřeby a předměty Our classroom Classroom, blackboard, desk, chair, 
teacher, pupil, window, door, bag, book, pen, pencil

pojmenuje vybrané hračky Toys Train, ball, car, kite, plane, boat, toys, noise A 
yellow kit, … Jimmy´s boat, …

pojmenuje vybraná jídla Food Mushrooms, yummy, basket Fish, meat, honey, 
milk, pizza, cheese I like … Give me....., Here you are. 
Pear, banana, potato, apple, carrot Can I have …? I 
like. I don´t like Five carrots, two apples

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Učivo švp - rozšiřování slovní zásoby, sledování vlastního pokroku
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Učivo švp - rozšiřování slovní zásoby, sledování vlastního pokroku
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
pojmenuje vybraná zvířata <-- Prvouka -> 1. ročník -> pojmenuje vybraná domácí zvířata a jejich mláďata, 

vhodné zacházení s nimi
  

Nepovinná angličtina 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pozdraví, představí se Introduction Hello, good morning, I´m … How are you? 

I´m fine/well. Not too bad. Thank you. Here I am. I´m 
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eight. Nice to meet you
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v 
průběhu výuky setkal

Introduction Hello, good morning, I´m … How are you? 
I´m fine/well. Not too bad. Thank you. Here I am. I´m 
eight. Nice to meet you

představí členy své rodiny My family This is my mum, mother, father, sister, 
brother, granny, grandpa

určí počet do 20 Numbers 0 - 20

pojmenuje vybraná zvířata On the farm Cow, horse, donkey, mouse, mice, goose, 
geese Walk, jump, hop, sim, run, sing a song I eat … 
grass, bread, porn, cheese, leaves, yummy. On the 
farm, in the field, on the meadow, on the pond, in the 
house

rozlišuje roční období
orientuje se ve vybraných slovesech

In the garden Butterfly, blackbird, bee, grasshopper, 
mouse Running, sitting, singing, flying, hopping. I´m 
flying … spring, summer, autumn, winter

rozlišuje části dne My day It´s eight o´clock. Morning, afternoon, mening, 
night. Good morning/afternoon/evening/night. At six 
o´clock I get up. I have breakfast. I learn at school. I 
have lunch. I play games. I go to bed.

rozlišuje hodiny My day It´s eight o´clock. Morning, afternoon, mening, 
night. Good morning/afternoon/evening/night. At six 
o´clock I get up. I have breakfast. I learn at school. I 
have lunch. I play games. I go to bed.

s obrázkovou oporou popíše, co dělá během dne My day It´s eight o´clock. Morning, afternoon, mening, 
night. Good morning/afternoon/evening/night. At six 
o´clock I get up. I have breakfast. I learn at school. I 
have lunch. I play games. I go to bed.

pojmenuje vybrané předměty, určí jejich počet a barvu At school 0– 20, pencil, pen, crayon, ruler, exercise – 
book, ruber, pencils, pens … 1 – 20, plus, is, are On, 
behind, under, next to, in House, table, sofa, TV, bed

pojmenuje vybrané druhy jídla a pití, poděkuje Food and drink Breakfast, lunch, snack, dinner, supper 
Bread, cheese, milk, meat, apple, grass, capot, plum, 
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pear, butter, cake, cornflakes, banana I like carrots for 
my breakfast. Can I have …? Yes, please. Thank you. 
Thanks

rozšiřuje si slovní zásobu, reaguje na vybrané otázky Shopping Ham, corn, tea, yummy, cucumber, 
mushrooms, juice, ketchup, egg, ham, orange Can I 
help you? Two rolls, please. Here you are. How much 
is it? Five pounds. Thank you.

pojmenuje vybrané části těla Our body Eye, ear, head, nose, mouth, body, leg, tail, 
neck, teeth, small, big, short, long, strong

pojmenuje vybrané pohádkové postavy Fairytale creatures Verbs: swim, cry, read, learn, 
speak, eat, drink, drive, write, phone, cook, play, walk, 
sleep, smile

rozlišuje vybraná slovesa Fairytale creatures Verbs: swim, cry, read, learn, 
speak, eat, drink, drive, write, phone, cook, play, walk, 
sleep, smile

rozliší dny v týdnu A diary Monday, Tuesday, … Walk, climb, swim, run, 
sleep, hop, play, have fun Go fishing, help, look for, 
drink, work Play football, swim in the pool, take the 
dog out, run in the park, walk in the wood, stay at the 
granny´s

rozliší vybraná slovesa A diary Monday, Tuesday, … Walk, climb, swim, run, 
sleep, hop, play, have fun Go fishing, help, look for, 
drink, work Play football, swim in the pool, take the 
dog out, run in the park, walk in the wood, stay at the 
granny´s

rozliší vybrané hračky, určí jejich počet a barvu Playtime Plane, train, car, ball, boat, doll, drum, 
balkon, rope, puzzle My favorite toy is … I play … I like 
…

pojmenuje počasí Weather Snow, rain, sun, wind, snowy, rainy, sunny, 
windy Showman, umbrella, sea, cloud

pojmenuje názvy oblečení Clothes Gloves, skirt, T- shirt, shorts, sandals, sweater, 
jeans, dress, trousers, skirt, T-shirt, scarf, sweater, 
nightdress
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Učivo švp - rozšiřování slovní zásoby, sledování vlastního pokroku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Učivo švp - rozšiřování slovní zásoby, sledování vlastního pokroku
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Učivo švp - rozšiřování slovní zásoby, sledování vlastního pokroku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Učivo švp - rozšiřování slovní zásoby, sledování vlastního pokroku
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal

--> Anglický jazyk -> 3. ročník -> naslouchá, pracuje podle pokynů učitele i podle 
pokynů na audionahrávkách

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> naslouchá, pracuje podle pokynů učitele i podle 
pokynů na audionahrávkách

představí členy své rodiny <-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova 
či slovního spojení

představí členy své rodiny <-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> popisuje obrázky předmětů či osob, doplňuje 
rozhovory, chybějící výrazy apod.
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5.21 Volitelné předměty
5.21.1Finanční gramotnost

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Volitelný Volitelný

  

Název předmětu Finanční gramotnost
Oblast

Charakteristika předmětu Obsahem předmětu je umožnit žákům zvládnout základy finanční gramotnosti. Žáci by se měli seznámit se 
základními poznatky z finančnictví.
Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi pro jeho zapojení do aktivního života. Učí žáky hospodařit s 
vlastními financemi.
Vzdělávací obor Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana 
nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně 
vystupoval na trhu finančních služeb a produktů. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice 
peněz a cen a je schopen zodpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet včetně správy finančních aktiv a 
finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět finanční gramotnost je vyučován v 9.ročníku jako volitelný předmět s časovou dotací 1 
hodina týdně.
Jeho obsahem je umožnit žákům zvládnout základy finanční gramotnosti. Žáci by se měli seznámit se 
základními poznatky
z finančnictví.
Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi pro jeho zapojení do aktivního života. Učí žáky hospodařit s 
vlastními financemi.
Formy a metody práce:
• výklad,informační materiály
• skupinová práce ( pracovní listy, modelové domácnosti)
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Název předmětu Finanční gramotnost
• diskuse na dané téma
• hledání informací na internetu
• videonahrávky
• exkurze
Kompetence k učení:
podporujeme žáky v tom, aby sami uchopili látku správným způsobem
vedeme žáky k poznání vlastních dosavadních znalostí, zájmů, charakteru, vůle a jejich využívání
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do vyučovacího procesu
směřujeme žáky k základnímu osvojení nových poznatků
vedeme žáky k upevnění poznatků o základních pojmech finanční gramotnosti
Kompetence k řešení problémů:
učíme žáky kriticky přemýšlet o nutnosti a účelnosti finančních produktů
rozvíjíme schopnost odhadovat důsledky finančních situací
vedeme žáky k systematickému a přesnému uvažování
Kompetence komunikativní:
vedeme k přesnému vyjadřování týkajícího se finančních záležitostí
umožňujeme diskutovat o problémech
učíme žáky obhajovat vlastní názor
Kompetence sociální a personální:
podporujeme zájem o názory, náměty a zkušenosti žáků
učíme spolupracovat ve skupině
umožňujeme žákům podílet se na sestavování finančních pravidel nakládání s financemi
podporujeme schopnost orientovat se na problémy druhých a snažíme se jim poradit v rámci svých 
schopností
Kompetence občanské:
vedeme žáky k uvědomění si svých práv
učíme žáky hodnotit svou  činnosta naznačovat její důsledky
vedeme žáky k uvědomění si odlišnosti myšlení lidí

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence pracovní:
nabízíme možnosti využívání matematických operací v praktickém životě
vedeme žáky k plánování svých výdajů
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učíme žáky pracovat podle zadaných kritérií, dodržovat postupy, termíny
předkládáme návrhy vyhledávání informací z různých zdrojů

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými a didaktickými testy
  

Finanční gramotnost 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
seznámí se s historií peněz až po současnost, 
ochrannými prvky na českých bankovkách a jejich 
výrobou

Svět peněz Proměny naší měny -Současné bankovky a 
mince České republiky -Jednotná evropská měna 
Hotovostní a bezhotovostní peníze Způsoby placení 
Banka jako správce peněz

posoudí výhody a nevýhody společné evropské měny Svět peněz Proměny naší měny -Současné bankovky a 
mince České republiky -Jednotná evropská měna 
Hotovostní a bezhotovostní peníze Způsoby placení 
Banka jako správce peněz

rozliší hotovostní a bezhotovostní platby Svět peněz Proměny naší měny -Současné bankovky a 
mince České republiky -Jednotná evropská měna 
Hotovostní a bezhotovostní peníze Způsoby placení 
Banka jako správce peněz
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popíše výhody a nevýhody vybraných finančních 
produktů

Finanční produkty Bankovní finanční produkty Formy 
úvěrů Úvěry od nebankovních institucí Ručitel 
Exekuce,vymáhání pohledávek Platební karty Spoření

porovnává vybrané typy spoření Finanční produkty Bankovní finanční produkty Formy 
úvěrů Úvěry od nebankovních institucí Ručitel 
Exekuce,vymáhání pohledávek Platební karty Spoření

sestaví rozpočet domácnosti Hospodaření domácnosti pojem 
domácnost,domácnost a její potřeby,majetek 
domácnosti rozpočet domácnosti příjmy,plat, mzda 
životní úroveň sestavování rozpočtu finanční 
poradenství porovnávání rozpočtů

posoudí cenu a hodnotu vybraného zboží Nakupování spotřebitel, cena a hodnota 
zboží,strategie,jdeme na nákup, spotřebitelská 
sebeobrana

seznámí se s možnostmi plánování dovolené - 
organizovaného zájezdu, financování, pohovoří a 
vlastních zkušenostech

Dovolená plánování dovolené,organizované zájezdy, 
financování dovolené, praktické ověření, příběhy ze 
života

seznámí se s vybranými úvěrovými produkty Zadlužování pojem dluh,dluh nebo spoření, úvěrové 
finanční produkty, po stopách dluhů, přemýšlení o 
úvěru, kam se obrátit o pomoc

seznámí se se spořícími finančními produkty Spoření a investice proč spořit,spořící finanční 
produkty, výhodnost a bezpečnost vkladů, investice a 
způsoby investování,finanční rezerva, spoření 
snížením výdajů

uvede praktické příklady nákladů na bydlení Náklady na bydlení jak se připravit na zvyšování 
nákladů na bydlení, okénko odborníků, praktické 
příklady domov, bydlení z hlediska vlastnictví, výběr 
nájemního bytu, vlastní bydlení

posoudí výhody a nevýhody nájmu, vlastnictví bytu Náklady na bydlení jak se připravit na zvyšování 
nákladů na bydlení, okénko odborníků, praktické 
příklady domov, bydlení z hlediska vlastnictví, výběr 
nájemního bytu, vlastní bydlení

seznámí se s možnostmi a druhy pojištění Pojištění a smlouvy skrytá rizika a pravděpodobné 
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změny, typy pojištění, pojištění movitého a 
nemovitého majetku, pojištění vozidla a cestování, 
pojištění osob, právní a etické principy pojištění ústní, 
písemná , pracovní dohoda,typy smluv, smlouva o 
úvěru, rizika smluv

posoudí vybrané typy smluv a dohod Pojištění a smlouvy skrytá rizika a pravděpodobné 
změny, typy pojištění, pojištění movitého a 
nemovitého majetku, pojištění vozidla a cestování, 
pojištění osob, právní a etické principy pojištění ústní, 
písemná , pracovní dohoda,typy smluv, smlouva o 
úvěru, rizika smluv

pohovoří o svých osobních plánech Vize života životní role, milníky, hodnoty, očekávaná 
životní úroveň dlouhodobý osobní plán,osobní 
finanční plán, peníze a já

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Svět peněz
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Svět peněz
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Svět peněz
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Svět peněz
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Bankovky a mince ČR
Hotovostní a bezhotovostní platební styk

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Jednotná evropská měna

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Jednotná evropská měna

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

599

Finanční gramotnost 9. ročník

Finanční poradenství
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Finanční poradenství
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
popíše výhody a nevýhody vybraných 
finančních produktů

--> Český jazyk -> 9. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

seznámí se s vybranými úvěrovými produkty --> Český jazyk -> 9. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

porovnává vybrané typy spoření --> Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
posoudí cenu a hodnotu vybraného zboží --> Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
seznámí se s vybranými úvěrovými produkty --> Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
seznámí se se spořícími finančními produkty --> Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
posoudí vybrané typy smluv a dohod --> Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
popíše výhody a nevýhody vybraných 
finančních produktů

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

seznámí se s vybranými úvěrovými produkty <-- Český jazyk -> 9. ročník -> rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

porovnává vybrané typy spoření <-- Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
posoudí cenu a hodnotu vybraného zboží <-- Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
seznámí se s vybranými úvěrovými produkty <-- Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
seznámí se se spořícími finančními produkty <-- Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
posoudí vybrané typy smluv a dohod <-- Český jazyk -> 9. ročník -> samostatně vyhledává informace
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5.21.2Přírodovědná praktika

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Volitelný Volitelný

  

Název předmětu Přírodovědná praktika
Oblast

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodovědná praktika vede žáka k uvědomování si užitečnosti přírodovědných 
poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjí dovednost objektivně a spolehlivě pozorovat, 
experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat.
Výuka směřuje k:
− podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních přírodopisných pojmů
− vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat přírodopisné jevy
− k umění zacházet s mikroskopem, lupou, laboratorní soupravou atd.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět přírodovědná praktika je vyučován jako volitelný v 8. a 9. ročníku vždy 1 hodinu týdně.
Výuka probíhá v učebně nebo přilehlém okolí školy.

Kompetence k učení:
učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti
učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit
učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a 
modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů
učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů
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Název předmětu Přírodovědná praktika
rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů − podporuje samostatnost, tvořivost a 
logické myšlení
Kompetence komunikativní:
vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování 
a experimentů
ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky
vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
podporujeme kritiku a sebekritiku
učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky
podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem
připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích
Kompetence sociální a personální:
vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů
minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyučování
podporujeme  „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem 
dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu
učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních 
členů týmu
podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují − upevňujeme v 
žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle
podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské:
vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie
vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí
vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k aktivní ochraně životního prostředí
vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků
netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
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Název předmětu Přírodovědná praktika
netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci
netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních 
jevů
učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích
podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům
učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc
Kompetence pracovní:
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat 
a vyhodnocovat
v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a 
techniku
podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka
seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich 
dodržování
vedme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků
při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka

  

Přírodovědná praktika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Přírodovědná praktika 8. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
zhotoví, pozoruje a popíše mikroskopický preparát 
vybraného druhu

Mikroskopická technika Základy mikroskopování 
Bezpečnost práce Trvalý preparát
Mikroskopická technika Základy mikroskopování 
Bezpečnost práce Trvalý preparát

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, 
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů Rostlinná buňka Mechy Buňky rajčete
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl

Mikroskopická technika Základy mikroskopování 
Bezpečnost práce Trvalý preparát

dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální práci

Rostlinná buňka Mechy Buňky rajčete

v tabulkách nalezne teploty tání a teploty varu 
vybraných látek

Měření a výpoočty fyzikálních veličin Hustota Výkon 
Teplota tání, teplota varu

objasní princip filtrace a prakticky provede filtraci Dělení směsí Filtrace Krystalizace

vysvětlí princip volné a rušené krystalizace, prakticky se 
seznámí s technikou krystalizace

Dělení směsí Filtrace Krystalizace

pozoruje a popíše stavbu těla vybraných prvoků, 
vybraného druhu hmyzu

Živočichové Prvoci Bezobratlí - stavba těla hmyzu 
Stavba rybí šupiny Stavba ptačího vejce

pozoruje a popíše rybí šupinu, stavbu ptačího vejce, na 
základě experimentu objasní složení skořápky ptačího 
vejce

Živočichové Prvoci Bezobratlí - stavba těla hmyzu 
Stavba rybí šupiny Stavba ptačího vejce

popíše stavbu vybraných orgánových soustav člověka Biologie člověka Fyziologie člověka

experimentálně ověří vybrané fyziologické funkce 
vlastního těla

Biologie člověka Fyziologie člověka

seznámí se s postupem určování rostlin podle 
určovacího klíče, spomocí jednoduchého klíče určí a 
popíše vybrané druhy rostlin

Určování a popis rostlin Práce s určovací literaturou

Průřezová témata, přesahy, souvislosti



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

604

Přírodovědná praktika 8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Základy práce s mikroskopem
Bezpečnost práce
Biologie člověka

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Bezpečnost práce

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Základy práce s mikroskopem
Bezpečnost práce

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Rostliny
Živočichové
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zhotoví, pozoruje a popíše mikroskopický 
preparát vybraného druhu

--> Přírodopis -> 8. ročník -> rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

v tabulkách nalezne teploty tání a teploty 
varu vybraných látek

--> Matematika -> 8. ročník -> určí hodnotu daného číselného výrazu

v tabulkách nalezne teploty tání a teploty 
varu vybraných látek

--> Matematika -> 8. ročník -> vypočítá aritmetický průměr

zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích 
své experimentální práce a zformuluje v něm 
závěry, k nimž dospěl

--> Matematika -> 8. ročník -> čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a 
experimentů

--> Přírodopis -> 6. ročník -> aplikuje praktické metody poznávání přírody

zhotoví, pozoruje a popíše mikroskopický 
preparát vybraného druhu

--> Přírodopis -> 6. ročník -> pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý 
mikroskopický preparát
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
pozoruje a popíše rybí šupinu, stavbu ptačího 
vejce, na základě experimentu objasní složení 
skořápky ptačího vejce

--> Přírodopis -> 6. ročník -> třídí organismy do říší, zdůvodní význam třídění 
organismů a jejich pojmenování

seznámí se s postupem určování rostlin podle 
určovacího klíče, spomocí jednoduchého klíče 
určí a popíše vybrané druhy rostlin

--> Přírodopis -> 7. ročník -> rozpozná vybrané zástupce a roztřídí je podle 
znaků do nejznámějších řádů

dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci

--> Chemie -> 8. ročník -> dodržuje zásady bezpečné práce v chemické učebně, 
poskytne a přivolá 1. pomoc při úrazu

zhotoví, pozoruje a popíše mikroskopický 
preparát vybraného druhu

<-- Přírodopis -> 8. ročník -> rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

v tabulkách nalezne teploty tání a teploty 
varu vybraných látek

<-- Matematika -> 8. ročník -> určí hodnotu daného číselného výrazu

v tabulkách nalezne teploty tání a teploty 
varu vybraných látek

<-- Matematika -> 8. ročník -> vypočítá aritmetický průměr

zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích 
své experimentální práce a zformuluje v něm 
závěry, k nimž dospěl

<-- Matematika -> 8. ročník -> čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a 
experimentů

<-- Přírodopis -> 6. ročník -> aplikuje praktické metody poznávání přírody

zhotoví, pozoruje a popíše mikroskopický 
preparát vybraného druhu

<-- Přírodopis -> 6. ročník -> pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý 
mikroskopický preparát

pozoruje a popíše rybí šupinu, stavbu ptačího 
vejce, na základě experimentu objasní složení 
skořápky ptačího vejce

<-- Přírodopis -> 6. ročník -> třídí organismy do říší, zdůvodní význam třídění 
organismů a jejich pojmenování

seznámí se s postupem určování rostlin podle 
určovacího klíče, spomocí jednoduchého klíče 
určí a popíše vybrané druhy rostlin

<-- Přírodopis -> 7. ročník -> rozpozná vybrané zástupce a roztřídí je podle 
znaků do nejznámějších řádů

dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany <-- Chemie -> 8. ročník -> dodržuje zásady bezpečné práce v chemické učebně, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
životního prostředí při experimentální práci poskytne a přivolá 1. pomoc při úrazu
  

Přírodovědná praktika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pozoruje chromoplasty, leukoplasty v rostlinných 
buňkách

Rostlinná buňka a pletiva Buňka a pletiva – 
leukoplasty, parenchym bezu černého Sklereidy, 
chromoplasty Indikátory – univerzální indikátor, 
lakmus Příprava indikátoru z červeného zelí

orientuje se v základních fyzikálních vlastnostech 
nerostů

Neživá příroda Neživá příroda – nerosty a horniny z 
našeho okolí Vlastnosti nerostů Určení hustoty 
nerostu Důkaz síry v pyritu

vysvětlí princip chromatografie, oddělí pomocí 
chromatografie barevné složky černého barviva fixu

Dělení směsí Chromatografie

experimentálně ověří adsorpční schopnost aktivního 
uhlí při zachycování barviv

Chemické prvky Adsorpční schopnost uhlíku

experimentálně dokáže přítomnost uhlíku v sacharidech 
a vysvětlí jeho původ - fotosyntéza

Organické sloučeniny Složení sacharidů Příprava a 
důkaz škrobu Důkazy bílkovin

připraví škrob z přírodního materiálu Organické sloučeniny Složení sacharidů Příprava a 
důkaz škrobu Důkazy bílkovin

dokáže přítomnost bílkovin zahříváním Organické sloučeniny Složení sacharidů Příprava a 
důkaz škrobu Důkazy bílkovin

prozkoumá zrnitost půdy hmatem a usazováním Pedologie Zrnitost půdy Půdní reakce

experimentálně stanoví půdní reakci vybraných půdních 
vzorků

Pedologie Zrnitost půdy Půdní reakce
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Přírodovědná praktika 9. ročník

prozkoumá dešťovou a minerální vodu, rozlišuje pojem 
měkká a tvrdá voda

Tajemství vody Měkká, tvrdá voda Voda dešťová, 
minerální Povrchové napětí vody

experimentálně ověří existenci povrchového napětí 
vody

Tajemství vody Měkká, tvrdá voda Voda dešťová, 
minerální Povrchové napětí vody

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Rostliny
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Rostliny
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Rostliny
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Neživá příroda
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
orientuje se v základních fyzikálních 
vlastnostech nerostů

--> Přírodopis -> 9. ročník -> rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek

experimentálně ověří adsorpční schopnost 
aktivního uhlí při zachycování barviv

--> Přírodopis -> 9. ročník -> podle charakteristických vlastností porovná 
vybrané nerosty

prozkoumá zrnitost půdy hmatem a 
usazováním

--> Přírodopis -> 9. ročník -> rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy

experimentálně stanoví půdní reakci 
vybraných půdních vzorků

--> Přírodopis -> 9. ročník -> posoudí význam půdních činitelů pro vznik půdy

prozkoumá dešťovou a minerální vodu, 
rozlišuje pojem měkká a tvrdá voda

--> Chemie -> 8. ročník -> uvede základní vlastnosti vody

experimentálně ověří existenci povrchového 
napětí vody

--> Chemie -> 8. ročník -> uvede základní vlastnosti vody

orientuje se v základních fyzikálních 
vlastnostech nerostů

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
experimentálně ověří adsorpční schopnost 
aktivního uhlí při zachycování barviv

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> podle charakteristických vlastností porovná 
vybrané nerosty

prozkoumá zrnitost půdy hmatem a 
usazováním

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy

experimentálně stanoví půdní reakci 
vybraných půdních vzorků

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> posoudí význam půdních činitelů pro vznik půdy

prozkoumá dešťovou a minerální vodu, 
rozlišuje pojem měkká a tvrdá voda

<-- Chemie -> 8. ročník -> uvede základní vlastnosti vody

experimentálně ověří existenci povrchového 
napětí vody

<-- Chemie -> 8. ročník -> uvede základní vlastnosti vody

  

5.21.3Konverzace v AJ

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Volitelný Volitelný

  

Název předmětu Konverzace v AJ
Oblast

Charakteristika předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a 
jazyková komunikace. Konkrétním cílem výuky anglického jazyka (konverzace) je poskytnout žákům nástroj 
komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti žáka 
dorozumět se v reálných situacích běžného života.
Žáci jsou vedeni k samostatnému učení sebehodnocením, plánováním a sledováním vlastního pokroku. 
Pozornost se věnuje
převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení, pro něž se využívá audioorální metody a jiných 
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Název předmětu Konverzace v AJ
aktivizujících metod.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Výuka anglického jazyka - konverzace probíhá v kmenové třídě. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 
minut, přičemž pro výuku cizího jazyka se v ročníku využívají dělené hodiny. Ve vyučovacím procesu se 
využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce s prvky individualizované výuky).
Kompetence komunikativní:
Učitel používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu. Také 
využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce. Dává žákům prostor pro ústní i písemné 
vyjádření a sebeprezentaci (samostatné práce, referáty, konverzace a řízené diskuse).Dbá na zřetelnou 
výslovnost žáků při jejich ústním projevu a umožňuje jim, aby si výslovnost zdokonalovali při prezentaci 
výstupů své práce.
Kompetence sociální a personální:
Učitel zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu. 
Při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali.
Kompetence k řešení problémů:
Učitel navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího 
jazyka (metoda hraní rolí, simulace).

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Učitel za účelem rozšíření slovní zásoby umožňuje žákům pracovat s různými zdroji informací v tištěné či 
elektronické podobě (knihy, média včetně internetových, ústní informace, anglické časopisy). Při hledání 
neznámých výrazů vede žáky k používání různých druhů tištěných i elektronických slovníků (obrazové, 
dvojjazyčné).

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka

  

Konverzace v AJ 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
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Konverzace v AJ 8. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
My daily programme What is your day like? Day 
activities Periods of time
Culture Cultural activities What cultural opportunities 
do you enjoy?
English speaking countries USA, UK, Canada, Australia 
Diversity of cultures

Jednoduchým způsobem se domluví v každodenních 
situacích

The home Describe the place where you live Country 
life versus city life
Music What does music mean in your life? Musicial 
instruments Concerts and other music performances

jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, souhlas a 
nesouhlas s jinými lidmi

The home Describe the place where you live Country 
life versus city life
Christmas Christmas in the Czech Republic Christmas 
in the UK and in the USA What does Christmas mean 
to you? Customs, differences
Clothes, fashion What are your clothes saying about 
you?

vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše sebe, 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života, co 
pravidelně dělá, dělal

Leisure - time Activities What do you enjoy doing in 
your free time? Types of hobbies

seznámí se s anglicky mluvícími zeměmi English speaking countries USA, UK, Canada, Australia 
Diversity of cultures

napíše stručný popis události Weather in different seasons How does the weather 
affect you?

popíše místo, kde žije The home Describe the place where you live Country 
life versus city life

objedná jídlo a pití Food, drink At the restaurant What do you like to eat 
and drink? Food and health How to order meal in a 
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Konverzace v AJ 8. ročník

restaurant
rozliší zdravé pokrmy a nápoje Food, drink At the restaurant What do you like to eat 

and drink? Food and health How to order meal in a 
restaurant

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Denní program
Volný čas, koníčky

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Denní program
Volný čas, koníčky
Místo, kde žijreme

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Denní program
Rozvoj schopnosti komunikace v každodenních situacích
Místo, kde žijreme

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Sledování vlastního pokroku
Sebehodnocení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Hudba
Kultura
Oblečení, móda
USA, UK, Kanada, Austrálie
Místo, kde žijreme

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Hudba
Kultura
Oblečení, móda
USA, UK, Kanada, Austrálie

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Hudba
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Konverzace v AJ 8. ročník

Kultura
Oblečení, móda
USA, UK, Kanada, Austrálie
Volný čas, koníčky

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Hudba
Kultura
USA, UK, Kanada, Austrálie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Hudba
Kultura
Oblečení, móda
USA, UK, Kanada, Austrálie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Hudba
Kultura
Oblečení, móda
USA, UK, Kanada, Austrálie
Místo, kde žijreme

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Vánoce ve světě
USA, UK, Kanada, Austrálie

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Vánoce ve světě
Oblečení, móda
USA, UK, Kanada, Austrálie

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Vánoce ve světě
Oblečení, móda
Volný čas, koníčky
Místo, kde žijreme

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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Konverzace v AJ 8. ročník

USA, UK, Kanada, Austrálie
Místo, kde žijreme

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Volný čas, koníčky
Místo, kde žijreme

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Volný čas, koníčky

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Volný čas, koníčky
Místo, kde žijreme

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Volný čas, koníčky
Místo, kde žijreme

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Roční období
Počasí
Místo, kde žijreme

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Jídlo a pití - zdravý životní styl

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Jídlo a pití
  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

--> Český jazyk -> 8. ročník -> rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

--> Český jazyk -> 8. ročník -> spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

--> Český jazyk -> 9. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, --> Český jazyk -> 9. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi lidmi
Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

--> Anglický jazyk -> 8. ročník -> odvodí pravděpodobný význam nových slov z 
kontextu textu

vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše 
sebe, osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života, co pravidelně dělá, 
dělal

--> Anglický jazyk -> 8. ročník -> mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

--> Anglický jazyk -> 8. ročník -> vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech

popíše místo, kde žije --> Anglický jazyk -> 8. ročník -> napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy,volného času a dalších osvojovaných témat

jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi

--> Anglický jazyk -> 8. ročník -> reaguje na jednoduché písemné sdělení

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

--> Anglický jazyk -> 8. ročník -> představí, popíše jinou osobu

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

--> Anglický jazyk -> 8. ročník -> pohovoří o tom, co je domluveno, 
naplánováno, vyjadřuje okamžitá rozhodnutí

jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi

--> Anglický jazyk -> 8. ročník -> vyjádří vlastní názor, porovnává ho s názory 
druhých, vyjadřuje souhlas/ nesouhlas s argumenty druhých

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

<-- Český jazyk -> 8. ročník -> spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi

<-- Český jazyk -> 9. ročník -> osvojuje si dialog jako základ komunikace mezi 
lidmi

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

<-- Anglický jazyk -> 8. ročník -> odvodí pravděpodobný význam nových slov z 
kontextu textu
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše 
sebe, osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života, co pravidelně dělá, 
dělal

<-- Anglický jazyk -> 8. ročník -> mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

<-- Anglický jazyk -> 8. ročník -> vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech

popíše místo, kde žije <-- Anglický jazyk -> 8. ročník -> napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy,volného času a dalších osvojovaných témat

jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi

<-- Anglický jazyk -> 8. ročník -> reaguje na jednoduché písemné sdělení

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

<-- Anglický jazyk -> 8. ročník -> představí, popíše jinou osobu

Jednoduchým způsobem se domluví v 
každodenních situacích

<-- Anglický jazyk -> 8. ročník -> pohovoří o tom, co je domluveno, 
naplánováno, vyjadřuje okamžitá rozhodnutí

jednoduchým způsobem vyjadřuje své pocity, 
souhlas a nesouhlas s jinými lidmi

<-- Anglický jazyk -> 8. ročník -> vyjádří vlastní názor, porovnává ho s názory 
druhých, vyjadřuje souhlas/ nesouhlas s argumenty druhých

  

5.21.4Čtenářská gramotnost

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Volitelný Volitelný

  

Název předmětu Čtenářská gramotnost
Oblast
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Název předmětu Čtenářská gramotnost
Charakteristika předmětu Volitelný předmět Čtenářská gramotnost je určen pro žáky devátých ročníků. Cílem je zvýšení čtenářské 

gramotnosti žáků, rozvíjení schopnosti porozumění textu, přemýšlení o textech, používání vlastních dovedností 
k dosahování cílů.
V tomto předmětu rozvíjíme u žáků především schopnost správně porozumět psaným i mluveným textům, 
vyznat se v textech z oblasti běžného života, vyhledávat podstatné informace, je kladen důraz na uplatňování 
znalostí, dovedností a postojů v konkrétních kontextech.
Vedeme  žáky k přemýšlení o motivaci k porozumění textu, které jim pomáhá i v dalších oblastech vzdělávání, 
pro které je nezbytné.
Do výuky zařazujeme témata z běžného života i literární texty, vedeme žáky ke kritickému myšlení. Komunikace 
je předkládána žákům jako nezbytný předpoklad jazykového vyučování.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět Čtenářská gramotnost je vyučován ve třídě, v odborné učebně s počítači, školní knihovně a v blízkém 
okolí školy.
Tento předmět se vyučuje jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku, časová dotace je 1 vyučovací hodina 
týdně.

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk
Kompetence k učení:

-         žáci jsou seznámeni se spolehlivými zdroji informací o jazyce a rovněž jsou vedeni k systematické práci 
s nimi, k ověřování úplnosti a platnosti informací,

-         žákům zdůrazňujeme důležitost dobré úrovně čtenářských dovedností při osvojování učiva,
-         vytváříme žákům přehled o odborné literatuře,
-         žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě a operuje s obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a 
kulturní jevy

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
- žák  vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního 
úsudku a zkušeností a vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému a samostatně řeší problémy; volí vhodné 
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Název předmětu Čtenářská gramotnost
způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

-         žákům předkládáme dostatek problémových úloh k řešení,
-         vytváříme modelové situace, žáky vedeme k obměňování těchto situací a hledání vhodných řešení 

problémů.
Kompetence komunikativní:

-         žáci jsou vybaveni jazykovým materiálem do takové míry, aby byli schopni porozumět mluveným i 
psaným textům,

-         žáci jsou vedeni k potřebě samostatného projevu psaného i mluveného,
-         rovněž je žákům předkládán dostatek obrazového materiálu a ostatních pomůcek, které vedou 

k zdokonalení komunikace.
- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a 
k aktivnímu zapojení se do společenského dění.
Kompetence sociální a personální:

-         žáci nepracují pouze samostatně, ale vedeme je i k práci ve skupině, k tvorbě vlastních stanovisek o 
dané problematice a schopnosti tato stanoviska obhájit,

-         žáci jsou vedeni k vzájemné komunikaci s ostatními žáky.
Kompetence občanské:

-         seznamujeme žáky s tradicemi našich i cizích zemí
-         vedeme je k poznání a toleranci jiných kultur

Kompetence pracovní:
-         žákům nabízíme dostatek různorodých cvičení
-         žáci pracují se slovníky, mluvnicemi

Způsob hodnocení žáků • Cílem a základem každého hodnocení je poskytovat žákovi zpětnou vazbu
• při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
• soustředí se na individuálnín pokrok každého žáka
• žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole
• podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
při čtení textů používá vhodné čtenářské strategie: Čtenářské strategie sledování porozumění a zjednání 

nápravy, kladení otázek, vytváření představ, 
propojování (text a já, text a text, text a svět), 
usuzování, předvídání, určování důležitých informací a 
myšlenek, shrnování, syntéza

- rozpozná, kdy přestává rozumět čtenému textu a 
navrhne, jak situaci vyřešit,

Druhy textů souvislé (beletrie, populárně naučné, 
literatura faktu, návody) i nesouvislé (informace na 
výrobcích, reklamy, mapy, tabulky, grafy, formuláře, 
obrázky, infografika, jízdní řády)

- klade si otázky k textu, Druhy textů souvislé (beletrie, populárně naučné, 
literatura faktu, návody) i nesouvislé (informace na 
výrobcích, reklamy, mapy, tabulky, grafy, formuláře, 
obrázky, infografika, jízdní řády)

- propojí text se svými předchozími znalostmi a 
zkušenostmi,

Druhy textů souvislé (beletrie, populárně naučné, 
literatura faktu, návody) i nesouvislé (informace na 
výrobcích, reklamy, mapy, tabulky, grafy, formuláře, 
obrázky, infografika, jízdní řády)

- usuzuje na pravděpodobné téma textu a žánr na 
základě obalu knihy - předvídá, jak bude text 
pokračovat,

Druhy textů souvislé (beletrie, populárně naučné, 
literatura faktu, návody) i nesouvislé (informace na 
výrobcích, reklamy, mapy, tabulky, grafy, formuláře, 
obrázky, infografika, jízdní řády)

- rozliší podstatné informace od nepodstatných, Čtenářské strategie sledování porozumění a zjednání 
nápravy, kladení otázek, vytváření představ, 
propojování (text a já, text a text, text a svět), 
usuzování, předvídání, určování důležitých informací a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program ZŠ Lubná

619

Čtenářská gramotnost 9. ročník

myšlenek, shrnování, syntéza
- sděluje, jaké v něm čtený text vyvolává představy, Čtenářské strategie sledování porozumění a zjednání 

nápravy, kladení otázek, vytváření představ, 
propojování (text a já, text a text, text a svět), 
usuzování, předvídání, určování důležitých informací a 
myšlenek, shrnování, syntéza

- usoudí, jaký je skrytý význam textu, Čtenářské strategie sledování porozumění a zjednání 
nápravy, kladení otázek, vytváření představ, 
propojování (text a já, text a text, text a svět), 
usuzování, předvídání, určování důležitých informací a 
myšlenek, shrnování, syntéza

- shrne základní informace a myšlenky textu, Čtenářské strategie sledování porozumění a zjednání 
nápravy, kladení otázek, vytváření představ, 
propojování (text a já, text a text, text a svět), 
usuzování, předvídání, určování důležitých informací a 
myšlenek, shrnování, syntéza
Druhy textů souvislé (beletrie, populárně naučné, 
literatura faktu, návody) i nesouvislé (informace na 
výrobcích, reklamy, mapy, tabulky, grafy, formuláře, 
obrázky, infografika, jízdní řády)

- popíše, jak se v průběhu četby měnilo jeho uvažování o 
smyslu textu,

Struktura textů název, autor, poznámka pod čarou, 
vysvětlivky, obsah, rejstřík, předmluva, doslov apod

- vysvětlí, proč a jak daná čtenářská strategie přispívá k 
porozumění textu,

Čtenářské strategie sledování porozumění a zjednání 
nápravy, kladení otázek, vytváření představ, 
propojování (text a já, text a text, text a svět), 
usuzování, předvídání, určování důležitých informací a 
myšlenek, shrnování, syntéza

- zlepšuje se ve svých čtenářských dovednostech, Čtenářské strategie sledování porozumění a zjednání 
nápravy, kladení otázek, vytváření představ, 
propojování (text a já, text a text, text a svět), 
usuzování, předvídání, určování důležitých informací a 
myšlenek, shrnování, syntéza

- při diskuzi o textech používá základní literární a Základní literární a odborné pojmy
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odborné pojmy,
Druhy textů souvislé (beletrie, populárně naučné, 
literatura faktu, návody) i nesouvislé (informace na 
výrobcích, reklamy, mapy, tabulky, grafy, formuláře, 
obrázky, infografika, jízdní řády)
Čtenářské strategie sledování porozumění a zjednání 
nápravy, kladení otázek, vytváření představ, 
propojování (text a já, text a text, text a svět), 
usuzování, předvídání, určování důležitých informací a 
myšlenek, shrnování, syntéza

- vede si různorodé záznamy o četbě,

Základní literární a odborné pojmy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení

Klasifikace i slovní hodnocení 

6.2 Kritéria hodnocení

Stupeň 1 (výborný)

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. 

Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy 

mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho 

ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen 

samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá tvrzení a rozhodnutí. Plně 

respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi 

přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho 

myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 

zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá 

menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez 

podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné 

texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické principy, v podstatě 

uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen 

sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

Stupeň 3 – dobrý

Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a 

provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a 

úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí. S většími chybami 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a 

chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho 

logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle návodu 

učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho 

působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a ostatních členů.
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Stupeň 4 – dostatečný

U žáků se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovednosti vyskytují závažné chyby. Při 

využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a 

úplnosti osvojovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z 

různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. 

Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se 

zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák za pomoci učitele opravit.Při samostatném studiu 

má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. 

Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen 

málokdy.

Stupeň 5 – nedostatečný

U žáka se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovednosti vyskytují velmi závažné chyby. Při 

výkladu a hodnocení jevů a zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. 

Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má 

závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti , výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro 

tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného 

sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.
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