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1. Charakteristika školy 
Základní škola německo-českého porozumění je soukromá škola, založená v roce 1991 německou menšinou v Československu. Maximální 
povolený cílový počet žáků činí 260. 
Provozujeme ročníky 1 – 9, žáci po pátém ročníku zpravidla přecházejí na osmiletá gymnázia. Druhý stupeň je realizován pouze za předpokladu, 
že se naplní do minimální možné kapacity pro otevření šesté třídy základního vzdělávání. Základní škola připravuje žáky pro studium na 
víceletých gymnáziích, v případě pokračování na GTM bude zaručena kontinuita výchovně-vzdělávací koncepce obecně a návaznost ve studiu 
německého a anglického jazyka. 
Škola sídlí v pronajatých prostorách ve školském objektu Chabařovická ulice, Praha 8. V roce 2016 má k dispozici 10 kmenových tříd, 7 tříd pro 
výuku jazyků, 7 tříd pro družinu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, výtvarný ateliér, školní kuchyňku, hudebnu a zázemí pro vyučující. 
K dispozici jsou 2 tělocvičny, školní zahrada a upravené atrium. Školní jídelna je využívána v objektu ZŠ Burešova. Okolí školy s parkovou 
úpravou a hřišti umožňuje volný pohyb dětí v rámci pobytu v družině. 

1.1 Materiální vybavení 
Materiální vybavení školy pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a zvláště německého jazyka je vynikající. Kromě počítačové techniky 
v pracovnách učitelů jsou všechny učebny vybaveny počítačem, k dispozici jsou 4 interaktivní tabule, CD přehrávače, digitální kamera a 
fotoaparáty, notebooky pro potřeby výuky i projektové a individuální práce žáků.  
Oddechové koutky ve třídách jsou vybaveny koberci, hračkami, hrami a knihami. K dispozici je česko-německá knihovna a zázemí pro předškolní 
výchovu. 

1.2 Učitelský sbor 
Učitelský sbor tvoří 10 kmenových učitelek, 7 němčinářů včetně rodilého mluvčího a 7 vychovatelek. Aprobovanost sboru z hlediska zákona o 
pedagogických pracovnících činí 100%.  

1.3 Zaměření školy 
Škola si stanovila vysoké cíle ve výuce německého jazyka. Německý jazyk se vyučuje jako předmět učebního plánu od 1. třídy, v rozsahu 5 
vyučovacích hodin týdně (ve 3. – 5. třídě). 
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Koncepce výuky německého jazyka: 

A. Výuka německého jazyka jako jazyka cizího od 1. třídy jako povinný předmět: 

 vypracovat vlastní materiály pro výuku tříd 1. a 2.  

 zajistit učitele schopné výuku realizovat, soustavně vzdělávat vyučující NJ, nové metody práce, moderní výukové materiály, interaktivní 
učebnice 

 převládající přístup: celostní činnostně orientované vyučování 

 1. třída – audio-orální metoda – pracovní listy 

 od 2. třídy – učebnice, komunikativní přístup, postupně s důrazem na nácvik ortografie a gramatiky 

 zařadit vhodně projekty – nácvik různých sociálních forem práce, dovedností a strategií učení 

 zajistit výuku němčiny na úrovni jako jazyk mateřský v samostatných skupinách 

 dovednosti a znalosti v jednotlivých ročnících poměřovat vnitřními srovnávacími testy, zrealizovat ve 4. ročníku přípravný kurz „Fit in 
Deutsch“ Goethe-Institut Praha 

 každoročně uspořádat ve všech ročnících „Deutscholympiade“ 

 v přípravě ŠVP navázat na zkušenosti a postupy vypracované školou po dobu její existence 

 integrovat do učebního plánu a osnov ŠVP výuku předmětů v němčině, především v projektové výuce; zařazení metody „CLILL“ 

 uskutečňovat mezipředmětové projekty ve spolupráci s třídními učiteli 

 zrealizovat minimálně 1x ročně vícedenní jazykový projekt v zahraničí (již od 1. třídy) 

 koordinovat výstupy ŠVP za nižší stupeň základního vzdělávání s programem výuky GTM, aby byla zajištěna návaznost pro přestupující 
žáky 

Výuka německého jazyka na úrovni jako jazyk mateřský: 

 organizovat pokud se ve třídě sejde alespoň 5 žáků – rodilých mluvčích 

 organizovat skupinové vyučování s žáky různého věku, pokud jich ve třídě není dostatečný počet 

B. Program na podporu rozvoje dovedností v němčině: 

1. odpolední kroužky: německý klub, konverzace v němčině, německý hudební a dramatický kroužek 
2. dlouhodobé projekty spojené s výjezdy či prezentací na veřejnosti (Goethe institut Praha) 
3. spolupráce s partnerskou školou v SRN: výměna menších projektů, dopisů, výměna žáků – 4. a 5. třída 
4. nabídka aktivit občanského sdružení JO-YO 
5. organizace olympiády v němčině 
6. spolupracovat s Goethe-Institutem a pověřenými koordinátory ze SRN v oblasti metodiky, didaktiky a dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
7. využít možností nabízených vzdělávacími institucemi k rozvoji výuky a propagaci školy 
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8. nabídnout přípravu na zkoušku „Fit in Deutsch“ a realizace v rámci Goethe-Institutu (4. třída); pokusit se žáky na konci 5. ročníku 
připravit na „Fit in Deutsch 2“ 

Škola  navázala spolupráci s partnerskou školou v SRN, kterou realizuje výměnou menších projektů, dopisů tříd a žáků a pobytu tříd v SRN a 
Praze(Sebnitz, Pirna, Heilsbronn). 
Žáci se pravidelně zapojují do olympiády v německém jazyce a dalších akcí, přehlídek a soutěží pořádaných vzdělávacími institucemi v České 
republice, SRN a Rakousku (Jugend schreibt, Rezitationswettbewerb). 

1.4 Školská rada 
Ve školské radě jsou zástupci rodičů a zletilých žáků. Vedení školy se kromě toho pravidelně setkává se zástupci rodičů všech tříd (rodičovská 
rada), informuje je o dění ve škole a projednává s nimi podněty ke zvýšení kvality práce školy. Spolupracuje s klienty v rámci projektu „Ruku 
v ruce“ a „Rodiče vítáni“. 

1.5 Výchovný poradce 
Výchovný poradce spolupracuje s PPP Praha 8 a školním psychologem. Podílí se na přípravě a tvorbě VVP integrovaných žáků, připravuje plán 
prevence sociálně-patologických jevů. V roce 2014/2015 úzce spolupracuje s týmem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Škola realizuje 
pilotní projekt „Spolu se učíme a hrajeme si.“ 

1.6 Spolupráce s dalšími institucemi 
Škola pravidelně spolupracuje s Goethe-Institutem Praha (vzdělávací a kulturní akce, olympiády, soutěže, přehlídky, školení), nadací Hermann-
Niermann-Stiftung v SRN (finanční podpora stavebního a materiálního rozvoje), s Česko-německým fondem budoucnosti (podpora výměny 
mládeže), s nadací Robert-Bosch-Stiftung (podpora výměny mládeže, přidělení praktikantů a asistentů ze SRN), s Bundeszentrale fürs 
Auslandsschulwesen (přidělení učitelů NJ, finanční podpora na nákup pomůcek), se Základní uměleckou školu Taussigova (společné projekty 
vystoupení), s občanským sdružením na podporu česko-německých kulturních aktivit dětí a mládeže Jo-Yo a s NAEP – Národní agenturou pro 
evropské vzdělávací programy. 
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2. Charakteristika ŠVP 
Základní škola německo-českého porozumění je soukromá základní škola se zaměřením na výuku německého jazyka od první třídy, která je 
zařazena do sítě škol MŠMT. Naplňuje vůli zakladatele, německé menšiny v České republice, přispět k rozvoji německého jazyka, k rozvoji 
znalostí o německých dějinách, kultuře a literatuře, o česko-německých vztazích a podporuje tak porozumění mezi českým a německým 
národem. 
ŠVP odráží toto zaměření spolu s důrazem na osobnostní a sociální výchovu žáků, na kterou se škola připravila zapojením do dvouletého 
projektu vzdělávací agentury Odyssea. 

2.1 Absolvent 
Úspěšný absolvent 1. stupně základního vzdělání na Základní škole německo-českého porozumění dosáhl vysokého standardu v osvojení 
klíčových kompetencí tohoto stupně a získal předpoklady pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na osmileté Gymnázium Thomase Manna. 
V německém jazyce dosáhl úrovně A2 dle evropského referenčního rámce, v anglickém jazyce A1. 
Úspěšný absolvent 2. stupně základního vzdělání na Základní škole německo-českého porozumění dosáhl vysokého standardu v osvojení 
klíčových kompetencí tohoto stupně a získal předpoklady pro úspěšné studium na střední škole. 

2.2 Přijímací řízení 
Výběrové přijímací řízení probíhá formou zápisu do 1. třídy doplněného o testy školní zralosti. Je v něm zohledňována celková zralost uchazeče, 
psychická a sociální samostatnost, kompetence důležité pro další rozvoj a vzdělávání, motivace a zájem o výuku německého jazyka. 
Škola v přijímacím řízení zohledňuje uchazeče z dvoujazyčných rodin česko-německých, uchazeče se vstupní znalostí německého jazyka na 
vysoké úrovni a rodilé mluvčí. Pro tyto žáky je schopna zorganizovat výuku němčiny na úrovni jako jazyk mateřský. 

2.3 Klíčové kompetence, průřezová témata 
Škola plně pochopila smysl klíčových kompetencí v základním vzdělávání ve smyslu školského zákona jako základ pro celoživotní učení, vstup do 
života a do pracovního procesu. K dosažení úrovně klíčových kompetencí na konci 1. stupně základního vzdělávání vedou na  Základní škole 
německo-českého porozumění jednotlivé obory (viz učební osnovy) a systém dalších aktivit. 
Během 1. a 2. období povinné školní docházky na nižším stupni jsou průběžně začleněna všechna průřezová témata a tematické okruhy 
odpovídající mladšímu školnímu věku.  
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KOMPETENCE  
K UČENÍ  
vést žáky k zodpovědnosti za své 
vzdělávání, umožnit žákům osvojit si 
strategii učení a motivovat je pro 
celoživotní učení  

 - Rozvíjíme u žáků schopnost samostatné práce.  

 - Pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí.  

 - Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky.  

 - Přístup žáků k výpočetní technice zabezpečujeme i mimo vyučování.  

 - Studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné a to v dostatečném počtu.  

 - Žákům s poruchami učení vycházíme vstříc tvorbou individuálních plánů. 

 - Podporujeme zapojení žáků i celých kolektivů do nejrůznějších projektů, soutěží a  tím 
je motivujeme pro celoživotní učení.  
 

KOMPETENCE  
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, 
logickém uvažování a k řešení problémů  

 - Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady.  

 - Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i 
hodnocení.  

 - Pěstujeme u žáků dovednost požádat o pomoc, přijmout ji, ale také ji nabídnout.  

 - Problémy, které ve školním životě vyvstávají každý den, využíváme jako příležitost něco se 
naučit. Společně s žáky nacházíme řešení.  
 

 
KOMPETENCE  
KOMUNIKATIVNÍ  
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné 
komunikaci  

 - Zajímáme se o názory, náměty a zkušenosti žáků.  

 - Učíme žáky naslouchat druhým, což je nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.  

 - Učíme žáky patřičné komunikaci, vstřícnosti a empatii.  

 - Učíme žáky obhajovat své stanovisko vhodnými argumenty.  

 - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy 
ani rodičů.  

 - K prezentaci práce žáků využíváme multimédia, časopis Osmička, Prager Zeitung, web školy, 
spolupracujeme s místními organizacemi.  
 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ  
A PERSONÁLNÍ  
Chceme rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat, pracovat v týmu, 
respektovat a hodnotit práci vlastní 
i druhých  

 - Umožňujeme žákům prezentovat výsledky jejich práce ve škole i na veřejnosti (vernisáže, 
projektové výstavy, divadelní představení).  

 - Vedeme žáky k sebehodnocení.  

 - Vytváříme klima, ve kterém se každý žák cítí být důležitý.  

 - Při vhodných příležitostech pracujeme týmově, učíme žáky role rozdělovat, přijímat a 
respektovat.  

 - Vedeme žáky ke sportu a zdravému životnímu stylu. 
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KOMPETENCE  
OBČANSKÉ  
vychovávat žáky  
 jako svobodné občany, plnící si své 
povinnosti, uplatňující svá práva a 
respektující práva druhých; 
 jako osobnosti zodpovědné za svůj život, 
své zdraví a za své životní prostředí; 
 jako ohleduplné bytosti, schopné a 
ochotné účinně pomoci v různých situacích  

 

 - Nejsme lhostejní k problémům druhých - problémy žáků se snažíme řešit společně.  

 - Pořádáme kulturní akce pro naše spoluobčany (výstavy, školní akademie).  
 

 
KOMPETENCE  
PRACOVNÍ  
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, 
naučit žáky používat při práci vhodné 
materiály, nástroje a technologie, naučit 
žáky chránit své zdraví při práci, pomoci 
žákům při volbě jejich budoucího povolání  

 

 - Organizujeme projektové dny, při kterých žáci vidí využitelnost poznatků získaných při 
vyučování.  

 - Podporujeme přirozený zájem dětí o určitou profesní oblast, poskytujeme dostatek informací k 
volbě dalšího studia či povolání.   

 - Vyzkouší-li si žák práci druhých, dokáže ji lépe ocenit a vážit si jí.  

 - Vyžadujeme důsledně dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech.  

 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 11 

2.4 Školní aktivity vedoucí ke klíčovým kompetencím a zapojení průřezových témat (základní vzdělávání) 
1. Ozdravný pobyt na horách  

a) rozvíjené kompetence  - KSP, KK 
b) průřezová témata - OSV, VMS, EVVO, MKV 

2. Projektové dny 
c) rozvíjené kompetence  - KU, KŘP, KK, KSP, KO, KP 
d) průřezová témata  - OSV, VDO, VMS, MKV, EVVO, MV 

3. Školní slavnost, mikulášská nadílka, vánoční slavnost  
e) rozvíjené kompetence  - KŘP, KK, KSP, KO, KP 
f) průřezová témata  - OSV, MKV, EVVO 

4. Kroužky školního klubu  
g) rozvíjené kompetence  -  KU, KŘP, KK, KSP, KO, KP 
h) průřezová témata  - OSV, VDO, VMS, MKV, EVVO, MV 

5. Prevence sociálně patologických jevů  
i) rozvíjené kompetence  - KŘP, KK, KSP, KO 
j) průřezová témata  - OSV, VDO, EVVO, MV, VMS 

6. Třídní výlety  
k) rozvíjené kompetence  - KŘP, KK, KSP, KO, KP 
l) průřezová témata  - OSV, MKV, EVVO, MV 

7. Výměnné pobyty s partnerskými třídami  
m) rozvíjené kompetence - KU, KŘP, KK, KSP, KO, KP 
n) průřezová témata  - OSV, VDO, VMS, EVVO, MKV, MV 

8. Třídnické hodiny  
o) rozvíjené kompetence - KŘP, KK,KSP, KO, KP 
p) průřezová témata  - OSV, VDO, VMS, MKV 

9. Podpora adoptivního dítěte  
q) rozvíjené kompetence - KŘP, KK, KSP, KO, KP 
r) průřezová témata  - OSV, VMS, MKV 

10. Účast na olympiádách, přehlídkách, soutěžích  
s) rozvíjené kompetence - KU, KŘP, KK, KSP, KO, KP 
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2.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v souladu s §16 školského zákona a s vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
Škola spolupracuje s PPP v Praze 8 a školním psychologem. 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí ten, kterému v naplnění jeho vzdělávacích možností brání překážky spočívající zejména 
v jeho zdravotním stavu nebo životních podmínkách a který k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 
Při vzdělávání těchto žáků škola respektuje a rozvíjí  jejich individuální potřeby, možnosti a zájmy a zajišťuje, aby byla výuka přizpůsobena jejich 
individuálním potřebám a aby se žák s využitím podpůrných opatření vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima. 
Vyžaduje-li to zájem dítěte, sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce plán 
pedagogické podpory (PLPP). PLPP má písemnou podobu a je s ním seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Plán pedagogické 
podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, stanovení cílů podpory, způsob vyhodnocování naplňování plánu 
a podpůrná opatření prvního stupně, která vyučující dle plánu realizují.  Nejpozději po 3 měsících  škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření 
vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud zjistí, že ano, dále je používá do té doby, po kterou jsou efektivní. 
Není-li tomu tak, doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití pomoci školského poradenského zařízení, které stanoví, zda je v kompetenci 
školy pokračovat v uplatňování podpůrných opatření 1. stupně či zda je třeba využít podpůrných opatření ze  stupňů podpory 2. – 5. 
Jako podpůrná opatření 1. stupně jsou v naší škole využívány především snížený rozsah práce, delší časová dotace na vypracování a kontrolu 
úkolu, dopomoc s organizací práce, kontrola správného porozumění  zadání, úprava zasedacího pořádku či častější změna pracovního místa. 
 
Od 2. stupně podpory sestavuje dle doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců žáka  třídní učitel ve spolupráci s 
učiteli vyučovacích předmětů  individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. IVP má písemnou 
podobu a jsou s ním seznámeni všichni vyučující žáka, žák i zákonný zástupce žáka, který souhlas s IVP potvrdí svým podpisem. Individuální 
vzdělávací plán obsahuje mj. údaje o podpůrných opatřeních, informace o obsahu vzdělávání, o metodách a formách výuky a o hodnocení žáka. 
Jsou v něm uvedeni vyučující, kteří se žákem pracují a pracovník školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Naplňování individuálního vzdělávacího plánu škola vyhodnocuje nejméně jednou ročně. 
V případě podpůrného opatření spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů od 3. stupně podpory   
(týká se žáků s lehkým mentálním postižením) bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v 
rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. Také realizace průřezových témat bude probíhat u těchto žáků v souladu s RVP ZV  s ohledem 
na jejich individuální možnosti.  
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívány podle doporučení školského poradenského 
zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: individuální práce s žákem, častější kontrola a poskytování zpětné vazby žákovi, důraz na 
logickou provázanost a smysluplnost, zpřehlednění vyučovací hodiny a celého školního dne, respektování pracovního tempa a poskytování 
dostatečného času k zvládnutí úkolů. V oblasti organizace výuky se jedná zejména o střídání forem a činností během výuky, využívání skupinové 
práce ve výuce a využití relaxačních přestávek. 
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Žákům se SVP nabízí škola speciální péči v hodinách navíc k tomu určených. 
Se žáky, kteří mají dle doporučení školského poradenského zařízení zvýšenou míru podpory ve vzdělávání, pracuje v souladu s právními předpisy 
zkušený asistent pedagoga. 
 
Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 
Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných probíhá v souladu s §17 školského zákona a s vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
Nadaný žák vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností a  v pohybových, manuálních, 
uměleckých nebo sociálních dovednostech. 
Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož  schopnosti dosahují mimořádné úrovně spolu s vysokou tvořivostí v celém okruhu 
činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 
Při výuce těchto žáků podporujeme rozvoj jejich nadání tak, aby se tato nadání mohla  projevit, uplatnit a dále rozvíjet. Vypracováváme plán 
pedagogické podpory a dle doporučení školského poradenského zařízení individuální vzdělávací plán a využíváme podpůrná opatření. 
Pravidla, průběh  tvorby a vyhodnocování plánu pedagogické podpory pro žáky nadané odpovídají pravidlům, průběhu tvorby a vyhodnocování 
plánu pedagogické podpory pro žáky se SVP. 
Z podpůrných opatření prvního stupně realizujeme v naší škole nejčastěji metody a formy výuky, které podporují objevování daného učiva, 
obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů a projektů, účast na soutěžích. 
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje dle doporučení školského poradenského zařízení třídní učitel ve spolupráci s 
učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se mimořádné nadání žáka projevuje. Při sestavování IVP spolupracujeme se zákonnými zástupci 
mimořádně nadaného žáka a vycházíme z obsahu IVP stanoveného v §28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  
Součástí IVP jsou doporučení školského poradenského zařízení, údaje o potřebě úprav při  vzdělávání žáka, pedagogické postupy a způsob 
hodnocení, seznam doporučených pomůcek a materiálů, jméno učitele, který mimořádně nadaného žáka sleduje a spolupracuje se školským 
poradenským zařízením. 
Součástí IVP je také termín vyhodnocení naplňování IVP, které se provádí alespoň jednou ročně. 
S IVP jsou seznámeni všichni vyučující žáka i zákonný zástupce žáka, který souhlas s IVP potvrdí podpisem. 
Při realizaci IVP využíváme v naší škole dle doporučení ŠPZ zejména: účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších 
ročnících školy, vzdělávání skupiny nadaných žáků, obohacování vzdělávacího obsahu, účast na projektech a soutěžích, mimoškolní pobyty, 
nabídka zájmových aktivit, vedení a řízení skupin při skupinové práci. 
Součástí péče o nadané a mimořádně nadané žáky je také vyhledávání a podpora žáků s tzv. dvojí výjimečností. U těchto žáků se prolíná nadání 
či mimořádné nadání  se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí §51 až  53  školského zákona a §11 vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
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3. Učební plán pro první stupeň základního vzdělávání 
ŠVP - učební plán ZŠNČP 1. stupeň            118 

platný od 2014/2015               

max.pov. hod.   22 dis. 22 dis. 26 dis. 26 dis. 26 dis.   

vzdělávací oblasti vzdělávací obory ročník 1.  2.  3.  4.  5.  min.dot. skut.dot. 

jazyk a  jazyk. kom. český j. a literatura  8  7  8  8  7  38 38 

 německý jazyk   1  3 3 2 3 1 3 1 9 17 

Matematika a její aplikace  4  4  5  5  4  22 22 

Informační a kom. technologie          1  1 1 

Člověk a jeho svět   2  2  2  3  3  12 12 

Umění a kultura hudební výchova XX 1  1  1  1  1  12 11 

 výtvarná  výchova  2  2  1  1  1    

Člověk a svět práce  XX 1  1  1  1  1  5 5 

Člověk a  zdraví tělesná výchova  2  2  2  2  2  10 10 

Průřezová témata             integrováno do vzdělávacích oborů  1  1 

celkem hod.   21  22  25  25  25   118 

z toho disponibilní    1  3  2  1  2 9 9 

               

XX až 50% dotace lze v 1. a 2. ročníku vyučovat v němčině        
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4. Učební osnovy pro první stupeň základního vzdělávání 

4.1 Jazyk a jazyková komunikace 

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

Charakteristika vzdělávacího oboru: 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury 
patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a 
dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat 
výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a 
Cizí jazyk. 
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro 
úspěšné použití jednotlivých poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užití češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě 
umožňuje žákům pochopit společensko-kulturní souvislosti jazykového vyjadřování. Vytváří předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, 
že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat 
při vnímání okolního světa i sebe sama.  
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: 
komunikační a slohová výchovy, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek 
vzájemně prolíná.  
V komunikační a slohové výchově se 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. 
V jazykové výchově žáci 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 zobecnění. Český jazyk se tak od 
počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 
V literární výchově žáci 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 
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základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a 
prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor:  Český jazyk a literatura 
Ročník:  první základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových třídách 
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

 na základě vhodných zážitků tvoří krátký mluvený projev 

 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

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

 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví jednoduchý dějový příběh 

 čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku 

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 porozumí písemným nebo 
mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

 v krátkých mluvených 
projevech správně dýchá a 
volí vhodné tempo řeči 

 zvládá základní hygienické 
návyky spojené se psaním 

 rozlišuje zvukovou a 
grafickou podobu slova, 
odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

 čte a přednáší zpaměti 
literární texty přiměřené 
věku 

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

 

 praktické a věcné čtení 

 naslouchání 

 základy techniky mluveného 
projevu 

 dodržování základních 
hygienických návyků a 
techniky psaní 

 sluchové rozlišení hlásek 

 slova a pojmy, význam slov 

 přednes básně, reprodukce 
textu, dramatizace 

 
KU  

 rozvíjení dovedností 
potřebných k osvojování učiva 

KŘP  

 vedení žáků k nalezení chyby v 
textu 

KSP  

 vytvářet příležitosti k tomu, 
aby žáci mohly diskutovat v 
malých skupinách i v rámci 
celé třídy, vést žáky k 
dovednosti požádat o pomoc  

KP  

 vést žáky k dodržování 
hygienických pravidel pro 
čtení a psaní, vést žáky k 
přípravě a udržování jejich 
učebního prostoru 

KK  

 vést žáky ke správné formulaci 
obsahu sdělení, rozšiřování 
slovní zásoby žáků, vedení 
žáků ke správné, srozumitelné 
stavbě větných celků, k 
vyprávění, seznámení žáků s 
naším slovesným dědictvím a 
vysvětlováním jeho významu 

 podporovat v žácích potřebu 
literárního projevu, recitace a 
četby 

 
OSV – sebeorganizace, rozvoj 
kreativity a komunikace 
Dramatická výchova 
Umění a kultura 
Německý jazyk  
 
Projekty: Babí léto, Svatý Martin, 
Vánoční projekt, Velikonoční 
projekt 
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor:  Český jazyk a literatura 
Ročník: druhý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových třídách 
Časová dotace: 7 vyučovacích hodin týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost  

 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 

 na základě vhodných zážitků tvoří krátký mluvený projev 

 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

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

 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

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

 porovnává významy slov (synonyma, antonyma, homonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná, příbuzná) 

 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru – podstatná jména, přídavná jména a slovesa 

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

 spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy, umí graficky znázornit větu a slovo 

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

 odůvodňuje a píše správně i, y po tvrdých a měkkých souhláskách dě, tě, ně, ů, ú – mimo morfologický šev, velká písmena na začátku 
věty a v typických příkladech vlastních jmen, osob, zvířat a místních pojmenování 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví jednoduchý dějový příběh 

 čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku 

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

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

 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle literárních schopností 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 plynule čte s porozuměním 
texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti 

 porozumí písemným nebo 
mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

 respektuje základní 
komunikační pravidla 
rozhovoru 

 pečlivě vyslovuje, opravuje 
svoji nedbalou výslovnost 

 v krátkých mluvených 
projevech správně dýchá a 
volí vhodné tempo řeči 

 volí vhodné verbální a 
nonverbální prostředky     v 
běžných školních a 
mimoškolních situacích 

 na základě vlastních zážitků 
tvoří krátký mluvený projev 

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

 

 píše věcně i formálně 
správně jednoduchá sdělení 

 seřadí ilustrace dle dějové 
posloupnosti a vypráví podle 
nich jednoduchý příběh 

 porovnává významy slov 

 

 četba uměleckých a 
naukových textů s důrazem 
na upevňování čtenářských 
dovedností a návyků 

 uplatnění přirozené intonace 

 komunikační situace: 
omluva, žádost, vzkaz, zpráva 

 dialog mluvčí a posluchač 

 výběr vhodných 
komunikačních prostředků a 
výrazů 

 zdvořilostní obraty 

 správné použití slovního 
přízvuku a vhodné intonace 

 členění jazykového projevu 

 souvislé jazykové projevy 

 využívání jednoduché osnovy 

 základy techniky mluveného 
projevu 

 
 

 dodržování základních 
hygienických návyků a 
techniky psaní 

 automatizace psacího 
pohybu 

 odstraňování  individuálních 
nedostatků písemného 
projevu 

 plynulý a úhledný písemný 
projev 

 
KU  

 rozvíjení dovedností 
potřebných k osvojování 
učiva 

KŘP  

 vedení žáků k nalezení chyby 
v textu 

KSP  

 vytvářet příležitosti k tomu, 
aby žáci mohly diskutovat v 
malých skupinách i v rámci 
celé třídy, vést žáky k 
dovednosti požádat o pomoc  

KP  

 vést žáky k dodržování 
hygienických pravidel pro 
čtení a psaní, vést žáky k 
přípravě a udržování jejich 
učebního prostoru 

KK  

 vést žáky ke správné 
formulaci obsahu sdělení, 
rozšiřování slovní zásoby 
žáků, vedení žáků ke 
správné, srozumitelné 
stavbě větných celků, k 
vyprávění, seznámení žáků s 
naším slovesným dědictvím a 
vysvětlováním jeho významu 

 podporovat v žácích potřebu 
literárního projevu, recitace 

 
OSV – sebeorganizace, rozvoj 
kreativity a komunikace 
Dramatická výchova 
Umění a kultura 
Německý jazyk 
 
Projekty: Babí léto, Vánoční 
projekt, Velikonoční projekt 
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 rozlišuje slovní druhy 

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

 spojuje věty do 
jednoduchých souvětí 
vhodnými spojovacími výrazy 

 rozlišuje druhy vět 

 odůvodňuje a píše správně i, 
y, í ,ý v kořenu slova po 
měkkých a tvrdých 
souhláskách, velká písmena  

 zvládá základní hygienické 
návyky spojené se psaním 

 rozlišuje zvukovou a 
grafickou podobu slova, 
odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

 čte a přednáší zpaměti 
literární texty přiměřené 
věku 

 vyjadřuje pocity                 z 
přečteného textu 

 rozlišuje jednoduché literární 
žánry 

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

 vyprávění pohádky, nebo 
povídky, spojování obsahu 
textu s ilustrací 

 hláskosloví, stavba slov, 
nauka o slově 

 slova nadřazená, podřazená, 
souřadná, slova opačného 
významu, vyjmenovaná slova 
a slova k nim příbuzná 

 třídění slov 

 ohebné a neohebné slovní 
druhy 

 souvislý mluvený projev 

 význam slov 

 věta a souvětí 

 spojovací výrazy a jejich 
funkce 

 druhy vět dle postoje 
mluvčího 

 reprodukce textu 

 přednes básně, nebo úryvku 
prózy 

 základy literatury – poezie a 
próza   

 sluchové rozlišení hlásek 

 slova a pojmy, význam slov 

 přednes básně, reprodukce 
textu, dramatizace  

 

a četby 
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor:  Český jazyk a literatura 
Ročník: třetí základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových třídách 
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost  

 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 

 na základě vhodných zážitků tvoří krátký mluvený projev 

 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, umí rozdělit slovo na konci řádku, kontroluje vlastní písemný projev 

 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

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

 porovnává významy slov (synonyma, antonyma, homonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná, příbuzná) 

 rozlišuje slovní druhy v základním i jiném tvaru 

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

 spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy, umí graficky zaznamenat 

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

 odůvodňuje a píše správně i, y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, ů, 
ú, bě, pě, vě, mě, velká písmena na začátku věty a v typických příkladech vlastních jmen, osob, zvířat a místních pojmenování 

 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví jednoduchý dějový příběh 

 čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku 

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

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

 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle literárních schopností 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 plynule čte s porozuměním 
texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti 

 porozumí písemným nebo 
mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

 respektuje základní 
komunikační pravidla 
rozhovoru 

 pečlivě vyslovuje, opravuje 
svoji nedbalou výslovnost 

 v krátkých mluvených 
projevech správně dýchá a 
volí vhodné tempo řeči 

 volí vhodné verbální a 
nonverbální prostředky     v 
běžných školních a 
mimoškolních situacích 

 na základě vlastních zážitků 
tvoří krátký mluvený projev 

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

 

 píše věcně i formálně 
správně jednoduchá sdělení 

 seřadí ilustrace dle dějové 
posloupnosti a vypráví podle 
nich jednoduchý příběh 

 porovnává významy slov 

 

 četba uměleckých, 
populárních a naukových 
textů s důrazem na 
upevňování čtenářských 
dovedností a návyků 

 uplatnění přirozené intonace 

 komunikační situace: 
omluva, žádost, vzkaz, zpráva 

 dialog mluvčí a posluchač 

 výběr vhodných 
komunikačních prostředků a 
výrazů 

 zdvořilostní obraty 

 správné použití slovního 
přízvuku a vhodné intonace 

 členění jazykového projevu 

 souvislé jazykové projevy 

 využívání jednoduché osnovy 

 základy techniky mluveného 
projevu 

 
 

 dodržování základních 
hygienických návyků a 
techniky psaní 

 automatizace psacího 
pohybu 

 odstraňování  individuálních 
nedostatků písemného 
projevu 

 plynulý a úhledný písemný 

 
KU  

 rozvíjení dovedností 
potřebných k osvojování 
učiva 

KŘP  

 vedení žáků k nalezení chyby 
v textu 

KSP  

 vytvářet příležitosti k tomu, 
aby žáci mohly diskutovat v 
malých skupinách i v rámci 
celé třídy, vést žáky k 
dovednosti požádat o pomoc  

KP  

 vést žáky k dodržování 
hygienických pravidel pro 
čtení a psaní, vést žáky k 
přípravě a udržování jejich 
učebního prostoru 

KK  

 vést žáky ke správné 
formulaci obsahu sdělení, 
rozšiřování slovní zásoby 
žáků, vedení žáků ke 
správné, srozumitelné 
stavbě větných celků, k 
vyprávění, seznámení žáků s 
naším slovesným dědictvím a 
vysvětlováním jeho významu 

 podporovat v žácích potřebu 
literárního projevu, recitace 

 
OSV – sebeorganizace, rozvoj 
kreativity a komunikace 
Dramatická výchova 
Umění a kultura 
Německý jazyk 
 
Projekty: Babí léto, Vánoční 
projekt, Velikonoční projekt 
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 rozlišuje slovní druhy 

 užívá v mluveném projevu 
správné gramatické tvary  

 spojuje věty do 
jednoduchých souvětí 
vhodnými spojovacími výrazy 

 rozlišuje druhy vět a slov 

 odůvodňuje a píše správně i, 
y, í ,ý v kořenu slova a   v 
předponách vy, vý a slabiky 
ě, ů, ú, velká písmena  

 zvládá základní hygienické 
návyky spojené se psaním 

 rozlišuje zvukovou a 
grafickou podobu slova, 
odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

 čte a přednáší zpaměti 
literární texty přiměřené 
věku 

 vyjadřuje pocity                 z 
přečteného textu 

 rozlišuje jednoduché literární 
žánry 

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

projev 

 vyprávění pohádky, nebo 
povídky, spojování obsahu 
textu s ilustrací 

 hláskosloví, stavba slov, 
nauka o slově 

 slova nadřazená, podřazená, 
souřadná, slova opačného 
významu, vyjmenovaná slova 
a slova k nim příbuzná 

 třídění slov 

 ohebné a neohebné slovní 
druhy 

 souvislý mluvený projev 

 význam slov 

 věta a souvětí 

 spojovací výrazy a jejich 
funkce 

 druhy vět dle postoje 
mluvčího 

 reprodukce textu 

 přednes básně, nebo úryvku 
prózy 

 základy literatury – poezie a 
próza   

 sluchové rozlišení hlásek 

 slova a pojmy, význam slov 

 přednes básně, reprodukce 
textu, dramatizace  

 

a četby 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 
Ročník:  čtvrtý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových třídách 
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin týdně 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

1. Jazyková výchova 

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

 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponu, koncovku 

 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

2. Literární výchova 

 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

 volně reprodukuje text podle svých schopností 

 tvoří vlastní literární text na dané téma 

3. Komunikační a slohová výchova 

 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 

 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák:  
1.  

 

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

 členění vět, frázování, síla a 
barva hlasu 

KÚ  

 operuje s obecně užívanými 
termíny 

KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí a rozumí jim 

MV  
 

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

 spisovná, hovorová a 
nespisovná mluva 

KÚ  

 operuje s obecně užívanými 
termíny  

KK  

 naslouchá promluvám 
druhých a rozumí jim 

MV 

 rozlišuje slova spisovná a 
jejich nespisovné tvary 

 spisovné tvary slov v 
psaném a mluveném 
projevu 

KÚ  

 operuje s obecně užívanými 
termíny  

KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí a rozumí jim  

MV 
Vlastivěda 

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

 

 význam slov, slova 
jednovýznamová a 
mnohovýznamová, slova 
opačného a stejného 
významu 

KU  

 naučené a pochopené 
informace využívá  

KK  

 rozumí různým typům textu 
a záznamu  

MV 
Vlastivěda  
Přírodověda  

 rozlišuje ve slově kořen, 
část příponovou, 
předponovou a koncovku 

 stavba slova KK  

 rozumí různým typům textu 
a záznamu  

KU 

 naučené a pochopené 

Vlastivěda  
Přírodověda 
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informace využívá  

 píše správně i/y ve slovech 
po obojetných souhláskách 

 vyjmenovaná slova, práce se 
skupinami slov s y/ý uvnitř 
slov, hledání a dotváření 
slov příbuzných 

KK  

 vyjadřuje se výstižně, 
souvisle a kultivovaně 
(písemně i ústně) 

KU  

 využívá pro učení vhodné 
metody a způsoby 

 

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

 slovní druhy a jejich třídění 

 tvary slov 

 mluvnické kategorie sloves a 
podstatných jmen 

KK  

 rozumí různým typům textu 
a záznamu  

KU  

 naučené a pochopené 
informace využívá  

 

 čte s porozuměním 
přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 

 
 
 

 uvědomělé plynulé čtení 
přiměřeně náročných textů 

 tiché čtení s porozuměním 

KK  

 rozumí různým typům textu 
KU  

 využívá pro učení vhodné 
metody a způsoby 

MV 

 při jednoduchém rozboru 
literárních textů používá 
elementární literární pojmy 

 literární pojmy:  
- přirovnávání, básnické 

výrazy, přenesené výrazy, 
zastaralé výrazy 

- verš, rým 

KK  

 rozumí různým typům 
obrazového materiálu, 
gestům, zvukům, rozumí 
informačním a komunikač-
ním prostředkům 

MV 
Vlastivěda  
Přírodověda 

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

 výstavba věty, základní větné 
členy, věta jednoduchá, 
souvětí, smysluplné 
uspořádání vět 
jednoduchých do souvětí 

KK  

 vyjadřuje se výstižně, 
souvisle a kultivovaně 
(písemně i ústně)  

KU  

 vyhledává a třídí informace 

MV 

 vyhledává základní 
skladební dvojici a 

 práce s větou KK  

 rozumí různým typům textu, 

MV 
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v neúplné základní 
skladební dvojici označuje 
základ věty 

záznamu  
KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě  

 vyjadřuje své dojmy z četby 
a zaznamenává je 

 
 
 

 zážitkové čtení a 
naslouchání, nalézání příčin 
věcí a porozumění jim 

 
 

KU  

 poznává smysl a cíl učení 
KŘP  

 prakticky ověřuje správnost 
a aplikuje osvědčené 
postupy  

 

MV 
Vlastivěda  
Přírodověda 

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

 tvořivé činnosti s literárním 
textem volná reprodukce, 
dramatizace textu, ilustrace 
k přečtenému, vystižení 
děje, vlastní tvorba na 
libovolné téma 

KU  

 učí se rozpoznávat MPV 
KO  

 respektuje zákony, řády a 
tradice, historické a kulturní 
dědictví 

 

MV 
Vlastivěda  
Přírodověda 

 rozlišuje různé typy 
uměleckých textů 

 druhy a žánry dětské 
literatury 

KU  

 učí se rozpoznávat MPV 
KO  

 chrání tradice, kulturní a 
historické dědictví  

MV 
Vlastivěda  
Přírodověda 

 projevuje somatické 
dovednosti a kombinuje je 
za účelem vyjádření 
vnitřních stavů a emocí 
vlastních i určité postavy 

 psychosomatické 
dovednosti (práce s dechem, 
správné tvoření hlasu, držení 
těla, verbální a neverbální 
komunikace) 

KU  

 naučené a pochopené 
informace využívá  

KSP  

 účinně spolupracuje v týmu 
KŘP  

 vnímá nejrůznější 
problematické situace  

OSV 

 pracuje s pravidly hry a 
jejich variacemi, dokáže 
vstoupit do role a v herní 

 herní dovednosti (vstup do 
role),  sociálně komunikační 
dovednosti, dodržování 

KU  

 naučené a pochopené 
informace využívá  

OSV 
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situaci přirozeně a 
přesvědčivě jednat 

 

pravidel hry KSP  

 účinně spolupracuje v týmu 
KŘP  

 vnímá nejrůznější 
problematické situace  

 pracuje ve skupině na 
vytvoření menšího 
inscenačního tvaru a 
využívá přitom různých 
výrazových prostředků 

 
 

 prezentuje inscenační tvar 
před spolužáky a na základě 
sebereflexe a reflexe 
spolužáků a učitele na něm 
dále pracuje, sleduje a 
hodnotí prezentace svých 
spolužáků 

 dramatická situace, příběh 
(řazení situací v časové 
následnosti) 

KU  

 naučené a pochopené 
informace využívá  

KSP  

 účinně spolupracuje v týmu 
 

KŘP  

 vnímá nejrůznější 
problematické situace  

 

MV 
OSV 

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

 vyhledávání klíčových slov, 
pozorné vnímání 
podrobností a hledání jejich 
významu v celku 

KK  

 rozumí různým typům textu, 
záznamu  

KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě  

 

MV 
Vlastivěda  
Přírodověda 

 posuzuje úplnost či 
neúplnost jednoduchého 
sdělení 

 

 orientace v textu KK  

 rozumí různým typům textu, 
záznamu  

KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě  

 

MV 
Vlastivěda  
Přírodověda 

 reprodukuje obsah  vystižení jádra sdělení, KK  MV 
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přiměřeně složitého sdělení 
a zapamatuje si z něj 
podstatná fakta 

orientace v naučných 
textech přiměřených věku 

 rozumí různým typům textu, 
záznamu  

 
KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě  

KŘP  

 je schopen interpretace 
problému 

Vlastivěda  
Přírodověda 

 vede správně dialog, 
telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na 
záznamníku 

 pravidla dialogu KŘP  

 je schopen interpretace 
problému 

OSV 
MV 
Vlastivěda  
Přírodověda 

 rozpoznává manipulativní 
komunikaci v reklamě 

 porovnávání názorů, 
tolerance, řešení 
konfliktních situací 

KŘP  

 používá vlastního úsudku, 
interpretuje problém  

 
 

OSV 
MV 

 píše správně po stránce 
obsahové i formální 
jednoduché komunikační 
žánry 

 orientace ve stavbě textu,  
členění na odstavce 

KU  

 operuje s obecně užívanými 
termíny  

 

MV 
Vlastivěda  
 

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

 

 pravidla sestavování osnovy, 
členění příběhu 

KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí a rozumí jim  

KU  

 operuje s obecně užívanými 
termíny 

 naučené a pochopené 
informace využívá 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 
Ročník:  pátý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových třídách a v učebně ICT 
Časová dotace: 7 vyučovacích hodin týdně 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

1. Jazyková výchova 

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

 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponu, koncovku 

 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

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

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

2. Literární výchova 

 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

 volně reprodukuje text podle svých schopností 

 tvoří vlastní literární text na dané téma 

 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty 

 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 

3. Komunikační a slohová výchova 

 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 

 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák:  
 

 

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

 členění vět, frázování, síla a 
barva hlasu 

KÚ  

 operuje s obecně užívanými 
termíny 

KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí a rozumí jim 

MV  

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

 spisovná, hovorová a 
nespisovná mluva 

KÚ  

 operuje s obecně užívanými 
termíny 

KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí a rozumí jim 

MV 

 rozlišuje slova spisovná a 
jejich nespisovné tvary 

 spisovné tvary slov v 
psaném a mluveném 
projevu 

KÚ 

 operuje s obecně užívanými 
termíny 

KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí a rozumí jim 

MV 
Vlastivěda  

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

 
 

 význam slov, slova 
jednovýznamová a 
mnohovýznamová, slova 
opačného a stejného 
významu 

KU  

 naučené a pochopené 
informace využívá 

KK  

 rozumí různým typům textu 
a záznamu 

MV 
Vlastivěda 
Přírodověda 
 

 rozlišuje ve slově kořen, 
část příponovou, 
předponovou a koncovku 

 stavba slova KK  

 rozumí různým typům textu 
a záznamu 

KU  

 naučené a pochopené 

Vlastivěda 
Přírodověda 
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informace využívá 

 píše správně i/y ve slovech 
po obojetných souhláskách 

 vyjmenovaná slova, práce 
se skupinami slov s y/ý 
uvnitř slov, hledání a 
dotváření slov příbuzných 

KK  

 vyjadřuje se výstižně, 
souvisle a kultivovaně 
(písemně i ústně) 

KU  

 využívá pro učení vhodné 
metody a způsoby 

 

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

 slovní druhy a jejich třídění 

 tvary slov 

 mluvnické kategorie sloves 
a podstatných jmen 

KK  

 rozumí různým typům textu 
a záznamu  

KU  

 naučené a pochopené 
informace využívá 

 

 čte s porozuměním 
přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 

 uvědomělé plynulé čtení 
přiměřeně náročných textů 

 tiché čtení s porozuměním 

KK  

 rozumí různým typům textu 
KU  

 využívá pro učení vhodné 
metody a způsoby 

MV 

 při jednoduchém rozboru 
literárních textů používá 
elementární literární pojmy 

 literární pojmy:  
- přirovnávání, básnické 

výrazy, přenesené 
výrazy, zastaralé 
výrazy 

- verš, rým 

KK  

 rozumí různým typům 
obrazového materiálu, 
gestům, zvukům, rozumí 
informačním a 
komunikačním prostředkům 

MV 
Vlastivěda 
Přírodověda 
 

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

 výstavba věty, základní 
větné členy, věta 
jednoduchá, souvětí, 
smysluplné uspořádání vět 
jednoduchých do souvětí 

KK  

 vyjadřuje se výstižně, 
souvisle a kultivovaně 
(písemně i ústně)  

KU  

 vyhledává a třídí informace 

MV 

 vyhledává základní 
skladební dvojici a 
v neúplné základní 

 práce s větou KK  

 rozumí různým typům 
textu, záznamu 

MV 
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skladební dvojici označuje 
základ věty 

KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě 

 vyjadřuje své dojmy z četby 
a zaznamenává je 

 zážitkové čtení a 
naslouchání, nalézání příčin 
věcí a porozumění jim 

KU  

 poznává smysl a cíl učení 
KŘP  

 prakticky ověřuje správnost 
a aplikuje osvědčené 
postupy 

MV 
Vlastivěda 
Přírodověda 
 

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

 tvořivé činnosti s literárním 
textem volná reprodukce, 
dramatizace textu, ilustrace 
k přečtenému, vystižení 
děje, vlastní tvorba na 
libovolné téma 

KU  

 učí se rozpoznávat 
mezipředmětové vztahy  

KO  

 respektuje zákony, řády a 
tradice, historické a kulturní 
dědictví 

MV 
Vlastivěda 
Přírodověda 
 

 rozlišuje různé typy 
uměleckých textů 

 druhy a žánry dětské 
literatury, literatura 
umělecká a věcná,  
literatura v proměnách 
času, lidová slovesnost 

KU  

 učí se rozpoznávat MPV 
KO  

 chrání tradice, kulturní a 
historické dědictví 

MV 
Vlastivěda 
Přírodověda 
 

 projevuje somatické 
dovednosti a kombinuje je 
za účelem vyjádření 
vnitřních stavů a emocí 
vlastních i určité postavy 

 psychosomatické 
dovednosti (práce s 
dechem, správné tvoření 
hlasu, držení těla, verbální a 
neverbální komunikace) 

KU  

 naučené a pochopené 
informace využívá 

KSP  

 účinně spolupracuje v týmu 
KŘP  

 vnímá nejrůznější 
problematické situace 

OSV 

 pracuje s pravidly hry a 
jejich variacemi, dokáže 
vstoupit do role a v herní 
situaci přirozeně a 
přesvědčivě jednat 

 herní dovednosti (vstup do 
role),  sociálně komunikační 
dovednosti, dodržování 
pravidel hry 

KU  

 naučené a pochopené 
informace využívá 

KSP  

 účinně spolupracuje v týmu 

OSV 
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KŘP  

 vnímá nejrůznější 
problematické situace 

 pracuje ve skupině na 
vytvoření menšího 
inscenačního tvaru a 
využívá přitom různých 
výrazových prostředků 

 prezentuje inscenační tvar 
před spolužáky a na základě 
sebereflexe a reflexe 
spolužáků a učitele na něm 
dále pracuje, sleduje a 
hodnotí prezentace svých 
spolužáků 

 

 dramatická situace, příběh 
(řazení situací v časové 
následnosti) 

KU  

 naučené a pochopené 
informace využívá 

KSP  

 účinně spolupracuje v týmu 
KŘP  

 vnímá nejrůznější 
problematické situace 

MV 
OSV 

 

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

 vyhledávání klíčových slov, 
pozorné vnímání 
podrobností a hledání jejich 
významu v celku 

KK  

 rozumí různým typům 
textu, záznamu 

KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě 

MV 
Vlastivěda 
Přírodověda 
 

 posuzuje úplnost či 
neúplnost jednoduchého 
sdělení 

 orientace v textu KK  

 rozumí různým typům 
textu, záznamu 

KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě 

MV, MPV – VL, PŘ 

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

 vystižení jádra sdělení, 
orientace v naučných 
textech přiměřených věku 

KK  

 rozumí různým typům 
textu, záznamu 

KU  

 naučené informace využívá 

MV 
Vlastivěda 
Přírodověda 
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v praktickém životě 
KŘP  

 je schopen interpretace 
problému 

 vede správně dialog, 
telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na 
záznamníku 

 

 pravidla dialogu KŘP  

 je schopen interpretace 
problému 

OSV 
MV 
Vlastivěda 
 

 rozpoznává manipulativní 
komunikaci v reklamě 

 porovnávání názorů, 
tolerance, řešení 
konfliktních situací 

KŘP  

 používá vlastního úsudku, 
interpretuje problém 

OSV 
MV 

 

 píše správně po stránce 
obsahové i formální 
jednoduché komunikační 
žánry 

 orientace ve stavbě textu,  
členění na odstavce 

KU  

 operuje s obecně užívanými 
termíny 

MV 
Vlastivěda 
 
 

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

 pravidla sestavování osnovy, 
členění příběhu 

KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí a rozumí jim 

KU  

 operuje s obecně užívanými 
termíny, naučené a 
pochopené informace 
využívá 

 

 zvládá základní příklady 
syntaktického pravopisu 

 shoda přísudku podmětem KK  

 vyjadřuje se výstižně, 
souvisle a kultivovaně 
(písemně i ústně) 

KÚ  

 operuje s obecně užívanými 
termíny 
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4.1.2 Německý jazyk 

Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazykové kompetence 
Vzdělávací obor:   Německý jazyk 

Charakteristika vzdělávacího oboru: 

Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují 
živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.  
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším 
studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. 
Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních 
projektech.  
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:  

 chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého 
sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání  

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství  

 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho 
potřeb i prožitků a ke sdělování názorů  

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci 
interkulturní komunikace  

 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření  

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama  

 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším 
druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazykové kompetence 
Vzdělávací obor:  Německý jazyk  
Ročník:  první základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v jazykové učebně 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně + 1 hodina metodou CLIL – výuka HV a PČ v němčině 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu  

 rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 

 dokáže pojmenovat předměty, osoby a zvířata 

 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák:    

 umí pozdravit 

 umí se představit 

 interpretuje písničky 

 rozumí pokynům ve výuce a 
reaguje na ně 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

Hallo, das bin ich 

 slovní zásoba: německé 
pozdravy, pokyny ve výuce, 

fráze Ich heie…Wie heit 
du?, písnička Hallo! Ich bin 
ich ! Guten Morgen! Guten 
Tag! 

KO 

 je si vědom školních 
povinností 

KK  

 rozumí gestům a zvukům 
KU  

 poznává smysl a cíl učení 
KP 

 dovede se adaptovat na nové 
učební podmínky, dodržuje 
vymezená pravidla 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, 
vzájemné poznávání ve třídě 
MKV – kulturní diference 
Člověk a jeho svět 
 
 
 

 dokáže pojmenovat členy 
rodiny 

 používá třetí osobu čísla 
jednotného 

 skládá věty podle obrázků 

 přiřazuje určitý člen 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

Meine Familie, Farben 

 slovní zásoba: členové 
rodiny, pojmenování 
činností, barvy, básnička 
Familie Krause, písnička Der 
Regenbogen, jednoduchá 
oznamovací věta 

KU  

 informace využívá 
v praktickém životě 

KSP  

 uvědomuje si mezilidské 
vztahy 

KP  

 dovede se adaptovat na nové 
pracovní podmínky 

OSV – mezilidské vztahy 
Člověk a jeho svět 

 dokáže reprodukovat 
známá říkadla a písničky 

 přiřazuje správné členy 

 dokáže pojmenovat škol. 
předměty 

 aktivně používá 3. osobu č.j. 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

Das ist meine Schule 

 slovní zásoba: pojmenování 
školních pomůcek, činnosti 
ve škole, písnička In der 
Schule, tázací zájmeno 
Wie?, přídavná jména, 
imperativ sloves 

Projekt: St. Martin 

KP  

 dodržuje vymezená pravidla 
KO  

 váží si ostatních lidí 
KU  

 operuje s obecně užívanými 
znaky a symboly 

 

OSV – kooperace a kompetice, 
spolupráce v týmu, řeší problémy a 
rozvíjí rozhodovací dovednosti, 
přijímá problém jako výzvu 
Člověk a jeho svět 
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 chápe odlišné vánoční 
tradice 

 používá aktivně novou 
slovní zásobu 

 zapojuje smysly 

 dokáže utvořit 
jednoduchou větu 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

Bald kommt Weihnachten 

 slovní zásoba: německé 
tradice – Adventskalender, 
Advenzkranz, Nikolaus, 
Weihnachten 

 vánoční písničky 

 Weihnachtsbasteln 

 
Projekt: Adventsprojekt 
 

KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě 

KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí 

KP  

 používá bezpečně a účinně 
materiály, nástroje a 
vybavení 

 

MKV – kulturní diference 
OSV – kreativita 
EVVO – vztah člověka k prostředí 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

 zapojuje smysly při 
osvojování nové slovní 
zásoby 

 na základě citových 
prožitků získává nové 
vědomosti 

 učí se během činností 

 aktivně používá novou 
slovní zásobu 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

Mein Körper, Kleidung 

 slovní zásoba: pojmenování 
částí těla; písnička Kopf, 
Arme, Beine; Was tut weh? 

 pojmenování oblečení, 
písnička Der Hampelmann 

 
Projekt: Mein Monster 

KP  

 plní povinnosti 
KO  

 váží si ostatních lidí 
KU  

 používá znaky a symboly 
 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 
Člověk a jeho svět 

 interpretuje známá říkadla 
a písně 

 chápe slovosled věty 
jednoduché 

 pojmenovává známé 
předměty 

 aktivně používá 1. osobu č.j. 

 dokáže číst známá slova 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

Ich fahre, ich fliege; Meine 
Spielsachen 

 slovní zásoba: básnička Die 
Ampel, písnička Womit 
fährst du 

 práce se stavebnicí LÜK, 
vyhledávání „ei” a nácvik 
čtení 

 pojmenovávání hraček 

KŘP  

 řeší samostatně problémy, 
užívá logické postupy, 
prakticky ověřuje správnost 

KSP  

 spolupracuje ve skupině, 
dokáže požádat o pomoc, 
jedná s úctou se spolužáky 

 

OSV – kooperace a kompetice, 
práce v týmu, řeší problémy a 
rozvíjí rozhodovací dovednosti, 
přijímá problém jako výzvu 
Člověk a jeho svět (dopravní 
výchova) 
Umění a kultura 
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 chápe odlišné kulturní 
tradice 

 dokáže pojmenovat jarní 
květiny 

 interpretuje známé písničky 
a říkadla 

 rozumí jednoduchým 
pokynům a reaguje na ně 

 tvoří jednoduchou otázku 

 vnímá a napodobuje větnou 
melodii 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

Der Frühling, Der Osterhase kommt 

 slovní zásoba: jarní příroda 

 velikonoční tradice 
v německy mluvících zemích 

 písnička Das Frühlingslied 
 
Projekt: Osterprojekt (Lieder, 
Osterrätsel, Basteln) 
 

KU  

 poznává smysl a cíl učení 
KŘP  

 samostatně řeší problémy, 
prakticky ověřuje správnost 

KK  

 formuluje a vyjadřuje své 
myšlenky 

KSP  

 uvědomuje si mezilidské 
vztahy 

 
 
KP  

 dodržuje vymezená pravidla, 
používá bezpečně materiály, 
nástroje a vybavení 

 

OSV – seberegulace a 
sebeorganizace (plánuje postup 
práce na úkonu), kreativita (tvořivě 
přistupuje k řešení uměleckého 
ztvárnění), komunikace (aktivně 
naslouchá) 
MKV – kulturní diference 
EVVO – vztah člověka k prostředí 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

 umí pojmenovat známá 
zvířata 

 umí počítat do dvaceti 

 dokáže opsat německá 
slova 

 rozlišuje psaní velkých a 
malých písmen 

 umí číst známá slova 

 třídí slova do skupin 

 přiřazuje čísla k číslicím 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

Alle meine Tiere; Zahlen 1 – 20 

 slovní zásoba: der 
Bauernhof, der Zoo 

 písničky Der Elefant a Alle 
meine Entchen 

 básnička 1, 2, Polizei 

 opis; počítání do dvaceti, 
jednoduché početní výkony 

KŘP  

 sleduje vlastní pokrok při 
zdolávání problému 

KU  

 operuje s obecně užívanými 
znaky a symboly 

KK  

 přiřazuje zvuky ke gestům, 
rozumí jejich významu 

 

OSV – řešení problému a 
rozhodovací dovednosti, zaujímá 
pozitivní postoj k řešení problému, 
seberegulace a sebeorganizace, 
plánuje postup práce na úkonu 
EVVO – vztah člověka k prostředí 
Člověk a jeho svět 
Matematika a její aplikace 
Informační a komunikační 
technologie (CD-ROM) 
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 dokáže prezentovat 
jednoduchou divadelní roli 

 spolupracuje na nácviku a 
prezentaci pohádky 

 aktivně čte zná-mou slovní 
zásobu 

 rozumí jednoduchému 
textu 

 
 

 umí doplnit chybějící slovo 
ve větě 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

 umí pracovat s didaktickou 
pomůckou LÜK, Logico 

 zapojuje se do práce 
s interaktivní tabulí 

 

Märchenland 

 slovní zásoba: pojmenování 
pohádkových postav 

 práce se zjednodušeným 
textem pohádky, nácvik rolí 
a písniček, prezentace 
představení 

KO  

 krizové situace podle svých 
schopností a možností 

KSP  

 přispívá k diskusi ve třídě i 
malé skupině 

KK  

 užívá gest pro doplnění 
komunikace 

 
 
KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě 

 
 

OSV – seberegulace a 
sebeorganizace , zvládá trému, 
mezilidské vztahy, prožívá se 
spolužáky radost ze společného 
zvládání náročných situací, 
kooperace a kompetice, pracuje 
s rozdělením rolí 
Jazyk a jazyková komunikace 
Umění a kultura 
Dramatická výchova 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazykové kompetence 
Vzdělávací obor: Německý jazyk 
Ročník: druhý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v jazykové učebně 
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny týdně + 1 hodina metodou CLIL – výuka HV a PČ v němčině 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Řečové dovednosti - žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i 
neverbálně 

 dokáže pojmenovat předměty, osoby a zvířata 

 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 

 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák:    

 zapojuje smysly 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

 dokáže pojmenovat známé 
předměty 

 třídí předměty dle pojmů 

 třídí měsíce, roční období a 
dny v týdnu 

 používá aktivně novou 
slovní zásobu 

 dokáže utvořit 
jednoduchou větu 

 umí časovat slovesa 

 dokáže reagovat či 
odpovědět na jednoduchou 
otázku 

 zvuková a grafická podoba 
jazyka: 
– fonetické znaky (pasivně) 
– základní výslovnostní 
návyky 
– vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 
– cvičení pro nácvik 
fonetiky 
 

 slovní zásoba:  
– žáci si osvojí a umí 
používat základní slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích probíraných  
tematických okruhů 

KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě 

 operuje s obecně užívanými 
znaky a symboly, uvádí věci 
do souvislostí 

 poznává smysl a cíl učení 
KŘP  

 užívá logické postupy, 
využívá vědomosti a získané 
dovednosti k objevování 
různých variant řešení 

 užívá logické postupy 

 vnímá problémové situace 
KK  

 naslouchá promluvám 

OSV – psychohygiena, zvládá 
negativní emoce, kooperace a 
kompetice, pracuje s cíli a normami, 
utváří týmovou atmosféru, řešení 
problému a rozhodovací 
dovednosti, vztahuje učivo 
k vlastnímu životu 
OSV – kooperace a kompetice, 
spolupracuje v týmu, zvládá situaci 
soutěže a konkurence 
OSV – kreativita, mezilidské vztahy, 
rozlišuje a projevuje chování 
podporující dobré mezilidské vztahy 
OSV – komunikace, poutavě 
prezentuje, poznávání lidí, získávání 
informací o spolužácích, 
sebepoznání a sebepojetí, rozvíjí 
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 dokáže navázat jednoduchý 
kontakt 

 dokáže pozdravit a rozloučit 
se 

 umí poskytnout 
jednoduchou informaci 

 dokáže vydat pokyn a 
reagovat na něj 

 umí vyjádřit postoj ke 
společné hře 

 umí podat informaci o své 
rodině a kamarádech 

 ovládá čtenou a psanou 
podobu slovní zásoby 

 opisuje a přepisuje 
jednoduchý text 

 ovládá pravopis číslovek od 
1 – 10 

 používá větný zápor 

 přiřazuje správně členy 
podstatných jmen 

 rozlišuje akuzativ určitého 
členu 

 správně používá 
přivlastňovací zájmena 
mein, dein 

 umí rozlišit jednotné a 
množné číslo podstatných 
jmen 

 interpretuje známé písničky 

 chápe odlišné vánoční 
tradice 

 umí pracovat s interaktivní 
tabulí, LÜK a Logico 

– žáci umí používat slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích 
– čtení dialogu a práce 
s jednoduchým textem, 
doplňování vynechaných 
slov dle významu 
 
 

 tematické okruhy: 
– domov 
– rodina 
– volný čas 
– jídlo 
– zvířata 
– kalendářní rok 
– tematické projekty 
– písničky a básničky 
 

 mluvnice (základní 
gramatické struktury a 
typy vět – jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 
porozumění): 
– časování sloves v jednot-
ném čísle 
– používání určitých členů 
podstatných jmen 
– používání singuláru a 
plurálu podstatných jmen 
– pořádek slov ve větě, 
větná melodie 
– přídavná jména 

druhých lidí (dialog) 

 formuluje a vyjadřuje 
myšlenky 

KSP  

 spolupracuje ve skupině 

 uvědomuje si správné 
mezilidské vztahy 

 vytváří si představu o sobě 
samém 

KP  

 dodržuje vymezená 
pravidla, adaptuje se na 
nové pracovní podmínky, 
dbá na ochranu svého 
zdraví a zdraví druhých 

 používá bezpečně a účinně 
nástroje, materiály a 
vybavení 

 

vztah ke druhým lidem 
OSV – mezilidské vztahy, 
uvědomuje si pravidla vzájemného 
chování, respekt k opačnému 
pohlaví 
OSV – rozvoj schopností poznávání, 
používá postupy zlepšující vlastní 
soustředění 
OSV – sebepoznání a sebepojetí, 
mezilidské vztahy, projevuje 
chování podporující dobré 
mezilidské vztahy, hodnoty, 
postoje, praktická etika, reflektuje 
projevy a užitečnost etických jevů 
Člověk a jeho svět 
Jazyk a jazyková komunikace 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
 
MKV – kulturní diference 
 
EVVO – vztah člověka k prostředí 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
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– odpověď na jednoduchou 
otázku 
– číslice do 20 
– tvorba záporu 
– zájmena přivlastňovací 
– orientace v prostoru 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazykové kompetence 
Vzdělávací obor: Německý jazyk 
Ročník:  třetí základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v jazykové učebně 
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Řečové dovednosti - žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně 
i neverbálně 

 dokáže pojmenovat předměty, osoby a zvířata 

 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 

 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

 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 

 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák:    

 zapojuje smysly 

 ovládá fonetiku známých 
slov 

 ovládá větnou melodii 

 umí navázat kontakt, 
omluvit se 

 dokáže pojmenovat známé 
předměty 

 třídí předměty dle pojmů 

 třídí měsíce, roční období a 
dny v týdnu 

 používá aktivně novou 

 zvuková a grafická podoba 
jazyka: 
– fonetické znaky (pasivně) 
– základní výslovnostní 
návyky 
– vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 
– cvičení pro nácvik 
fonetiky 
 

 slovní zásoba:  
– žáci si osvojí a umí 

KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě 

 naučené informace využívá 
v praktickém životě 

 poznává smysl a cíl učení 

 operuje s obecně užívanými 
znaky a symboly 

 uvádí věci do souvislostí 
KŘP  

 užívá logické postupy (LÜK, 
hádanky, pexesa, kvarteta) 

OSV – seberegulace a 
sebeorganizace, zvládá trému 
v situaci, kdy prezentuje, kreativita, 
tvořivě přistupuje k řešení 
uměleckého ztvárnění 
OSV – mezilidské vztahy, rozlišuje a 
projevuje chování podporující 
dobré mezilidské vztahy 
OSV – komunikace, poutavě 
prezentuje a ovládá techniku řeči, 
pracuje s vlastní neverbální 
komunikací, sebeorganizace, 
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slovní zásobu 

 dokáže utvořit jednodu-
chou větu i větu v záporu 

 umí časovat slovesa 
v jednotném i množném 
čísle 

 tvoří jednoduchou otázku a 
dokáže na ni reagovat nebo 
ji zodpovědět  

 dokáže navázat jednoduchý 
kontakt 

 dokáže pozdravit, rozloučit 
se a omluvit se 

 umí získat a předat 
jednoduché informace  

 umí poskytnout 
jednoduchou informaci 

 dokáže vydat pokyn a 
reagovat na něj 

 umí vyjádřit postoj ke 
společné hře 

 umí podat informaci o své 
rodině a kamarádech 

 umí vyjádřit přání a pocity 

 umí podat osobní informaci 
a zeptat se na ni 

 umí různými způsoby 
poblahopřát k narozeninám 

 používá modální slovesa 
können, müssen 

 používá řadové číslovky do 
třiceti 

 umí sdělit datum a čas 

 umí se domluvit na 

používat základní slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích probíraných  
tematických okruhů 
– žáci umí používat slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích 
– čtení dialogu a práce 
s jednoduchým textem, 
doplňování vynechaných 
slov dle významu 
– interpretace známého 
jednoduchého textu 
 

 tematické okruhy: 
– pozdravy 
– rodina, kamarádi 
– škola 
– volný čas, hry 
– nákupy  
– oblékání 
– hodiny 
– tematické projekty 
– písničky a básničky 
– divadelní hra 
 

 mluvnice (základní 
gramatické struktury a 
typy vět – jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 
porozumění): 
– časování sloves v jednot-
ném i množném čísle (i 

 využívá získané dovednosti 
pro různé varianty řešení 

 vnímá nejrůznější 
problémové situace ve 
škole i mimo ni 

  
KK 

 naslouchá promluvám 
druhých, formuluje vlastní 
názor 

 užívá gesta pro podporu 
komunikace 

 využívá informační a 
komunikační prostředky 

KSP  

 ovládá a řídí svoje jednání a 
chování 

 spolupracuje ve skupině  

 aktivně přispívá k diskusi ve 
skupině 

 ovládá a řídí svoje jednání a 
chování 

 ohleduplnost a úcta při 
jednání s novým 
spolužákem 

KO 

 odmítá útlak a hrubé 
zacházení 

 váží si ostatních lidí, 
respektuje řády a tradice 

KP  

 bezpečně a účinně používá 
materiály a nástroje 

 dodržuje vymezená pravidla 

plánuje postup práce na úkolu 
OSV – plánuje postup práce na 
úkolu, kreativita, kooperace a 
kompetice, efektivně spolupracuje 
v týmu 
OSV – mezilidské vztahy, 
uvědomuje si pravidla vzájemného 
chování, projevuje chování 
podporující pozitivní mezilidské 
vztahy, zvládá situace soutěže a 
konkurence 
OSV – z etického hlediska analyzuje 
postoje a hodnoty druhých lidí a 
jejich projevy, poznávání lidí, 
popisuje odlišnosti spolužáků a 
formuluje výhody těchto odlišností 
Člověk a jeho svět 
Matematika a její aplikace 
Jazyk a jazyková komunikace 
Dramatická výchova 
Umění a kultura 
 
MKV – utváří si tolerantní postoj 
k odlišným sociokulturním 
skupinám 
 
VDO – vede k aktivnímu postoji 
k obhajování práv spolužáka, 
prohlubuje empatii, učí se 
spravedlivě posuzovat 
 
MV – rozvíjí komunikační schopnost 
při veřejném vystoupení a stylizaci 
psaného textu 
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společném záměru 

 rozumí a zadává pokyny 

 dokáže vyprávět o školních 
činnostech a předmětech 

 umí vytvořit rozvrh hodin 

 umí navázat kontakt 
s novým členem kolektivu 

 dokáže nabídnout pomoc 

 ovládá čtenou a psanou 
podobu slovní zásoby 

 opisuje a přepisuje 
jednoduchý text 

 ovládá pravopis číslovek od 
1 – 20 

 používá větný zápor 

 přiřazuje správně členy 
podstatných jmen 

 používá neurčitý člen 
v plurálu a v nominativu a 
akuzativu 

 rozlišuje akuzativ určitého a 
neurčitého členu 

 umí rozlišit jednotné a 
množné číslo podstatných 
jmen 

 používá věty s tázacím 
příslovcem wie, woher, 
wann 

 používá slovesa 
s odlučitelnou předponou  

 používá imperativ sloves 
s odlučitelnou předponou 

 správně používá 
přivlastňovací zájmena  

s odlučitelnou předponou) 
– tvorba imperativu sloves 
– používání modálních 
sloves (können, müssen) 
– používání určitých i 
neurčitých členů podstat-
ných jmen 
– používání singuláru a 
plurálu podstatných jmen 
– používání akuzativu 
určitého i neurčitého členu 
– používání neurčitého 
členu v plurálu 
– pořádek slov ve větě, 
větná melodie 
– přídavná jména a opozita 
– tvorba otázky a odpovědi 
– číslice do 100 
– tvorba záporu 
– zájmena přivlastňovací 
– orientace v prostoru 
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 aktivně používá číslovky do 
sta, dny v týdnu, měsíce, 
roční období 

 používá zájmeno wann 

 dokáže vyjádřit a zeptat se 
na časový údaj (celá 
hodina) 

 interpretuje známé písničky 

 chápe odlišné kulturní 
tradice 

 dokáže interpretovat 
naučený text 

 dokáže společně 
prezentovat naučený text či 
divadelní hru 

 ztotožňuje se s přidělenou 
rolí 

 chápe význam spolupráce 

 kreativně promýšlí svoji roli 

 umí pracovat s interaktivní 
tabulí 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 50 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazykové kompetence 
Vzdělávací obor:  Německý jazyk 
Ročník:  čtvrtý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v jazykových učebnách 
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Poslech s porozuměním - žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

Mluvení - žák: 

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 odpovídá na jednouché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

Čtení s porozuměním - žák: 

 vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Produktivní řečové dovednosti - žák: 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Psaní - žák: 

 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života 

 vyplní osobní údaje do formuláře 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák:    

 umí pojmenovat předměty 
jednotlivých tematických 
okruhů 

 dokáže nakoupit a 
nabídnout věci k prodeji 

 umí se informovat o ceně 

 interpretuje jednoduché 
rozhovory  

 rozlišuje numismatickou 
hodnotu eura 

 třídí mince a bankovky 

 umí navázat kontakt a 
podat informace 

 umí napsat jednoduchý 
inzerát, mail, sms 

 umí popsat činnosti ve 
volném čase 

 umí naplánovat a popsat 
svůj týdenní program 

 orientuje se v časových a 
místních údajích 

 dokáže představit svého 
kamaráda, odmítnout a 
přijmout nabídku 

 dokáže přijmout věcnou 
informaci a předat ji 

 rozumí a umí předat údaje 
o prostoru a čase 

 dokáže reprodukovat 

 zvuková a grafická podoba 
jazyka: 
– fonetické znaky (pasivně) 
– základní výslovnostní 
návyky 
– vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 
– cvičení pro nácvik 
fonetiky 
 

 slovní zásoba:  
– žáci si osvojí a umí 
používat základní slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích probíraných  
tematických okruhů 
– žáci umí používat slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích 
– obměna dialogu a práce 
s jednoduchým textem, 
doplňování vynechaných 
slov dle významu 
– interpretace známého 
jednoduchého textu 
– vyhledávání informací 
v textu 
 

 tematické okruhy: 

KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě 

 uvádí pojmy do souvislostí a 
poznává smysl a cíl učení 

 užívá obecně známé znaky 
a symboly 

KŘP  

 prakticky ověřuje správnost 

 užívá logické postupy, 
ověřuje jejich správnost, 
objevuje různé varianty 
řešení 

 sleduje vlastní pokrok při 
zdolávání problémů 

 využívá získané vědomosti 
KK  

 formuluje a vyjadřuje 
myšlenky, rozumí užívaným 
gestům 

 naslouchá promluvám a 
diskutuje o nich 

 rozumí promluvám druhých 
lidí a reaguje na ně 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině a ovládá a řídí svoje 
jednání a chování 

KO 

 respektuje zákony a učí se 

OSV – kreativita, tvořivě přistupuje 
k řešení mezilidských situací 
OSV – komunikace, komunikuje 
pozitivně, věcně správně a 
konstruktivně 
OSV – kooperace a kompetice, 
efektivně pracuje s podskupinami 
v týmu 
OSV – z etického hlediska analyzuje 
postoje a projevy druhých lidí 
OSV – poznávání lidí, získává nové 
informace o spolužácích 
OSV – komunikace, komunikuje 
věcně správně a poutavě 
prezentuje 
OSV – kreativita, tvořivě přistupuje 
k řešení uměleckého ztvárnění 
Člověk a jeho svět 
Jazyk a jazyková komunikace 
Matematika a její aplikace 
Člověk a příroda (geografie) 
 
MV – stavba mediálního sdělení, 
inzerát, mail, sms 
MV – tvorba mediálního sdělení, 
televizní zpravodajství 
 
MKV – kulturní diference 
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slyšenou skutečnost 

 umí naplánovat a 
uskutečnit společný záměr 

 dokáže získat a předat 
informaci 

 dokáže sdělit obsah formou 
písemného projevu 

 umí se přizpůsobit pocitům 
vrstevníků 

 umí tvořit a používat 
perfektum sloves 

 používá préteritum slovesa 
sein 

 používá imperativ sloves 

 používá zájmeno kein 
v nominativu a akuzativu 

 umí vytvořit zápor (nicht, 
nichts, kein) 

 používá předložky in, an, 
um, auf 

 používá akuzativ a plurál 
podstatných jmen 

 aktivně používá 
přivlastňovací zájmena  

 umí pojmenovat a napsat 
číslice 1 - 1000  

 rozumí a používá předložku 
mit + dativ členu určitého 

 používá správně větnou 
stavbu ve větě vedlejší 

 tvoří otázky s tázacími 
zájmeny 

 používá osobní zájmena 
v dativu a akuzativu 

– lidské tělo 
– jídlo 
– rodina 
– zvířata  
– volný čas 
– škola 
– nákupy 
– povolání 
– tematické projekty 
– písničky a básničky 
– divadelní hra 

 

 mluvnice (základní 
gramatické struktury a 
typy vět – jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 
porozumění):  
– genitiv u vlastních jmen 
– zápor nicht x nichts 
– zájmeno „kein“ 
v nominativu a akuzativu 
– používání modálních 
sloves (können, müssen, 
dürfen, möchten) 
– osobní zájmena v dativu a 
akuzativu 
– členy určité v akuzativu a 
dativu 
– pořádek slov ve větě 
s časovými údaji, větná 
melodie 
– imperativ singuláru a 
plurálu 

řešit krizové situace 
 

 
 
 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 53 

 správně používá členy 
určité v akuzativu a dativu 

 umí používat modální 
slovesa 

 umí pracovat s interaktivní 
tabulí a vyhledávat 
informace 

– číslice do 1000 
– perfektum sloves 
– préteritum vybraných 
sloves 
– věty vedlejší 
– tázací zájmeno warum a 
procvičování ostatních 
tázacích zájmen 
– předložky o místních a 
časových údajích 
– vyhledávání informací 
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazykové kompetence 
Vzdělávací obor:  Německý jazyk 
Ročník: pátý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v jazykových učebnách a v učebně ICT 
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Poslech s porozuměním - žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

Mluvení - žák: 

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 odpovídá na jednouché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 
pokládá 

Čtení s porozuměním - žák: 

 vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Produktivní řečové dovednosti - žák: 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Psaní - žák: 

 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů 
a každodenního života 

 vyplní osobní údaje do formuláře 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 
 

 
 

 umí podat údaj o místě a 
čase 

 umí porovnat možnosti 
využití volného času 

 umí se orientovat ve městě 
a popsat cestu 

 aktivně používá tázací 
zájmena 

 zakresluje do slepé mapy 

 aktivně používá perfektum 
sloves 

 umí použít préteritum 
sloves sein a haben 

 umí vyzvat a dát pokyn 

 umí použít získané 
informace 

 dokáže se zeptat na časový 
údaj 

 rozlišuje typy televizních 
pořadů 

 umí popsat stav počasí 

 používá věty vedlejší 

 dokáže podat osobní 
sdělení ústně i písemně 

 umí získat a předat věcnou 
informaci 

 dokáže vysvětlit hru 

 dokáže navázat kontakt při 
hře 

 zvuková a grafická podoba 
jazyka: 
– fonetické znaky (pasivně) 
– základní výslovnostní 
návyky 
– vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 
– cvičení pro nácvik 
fonetiky 
 

 slovní zásoba:  
– žáci si osvojí a umí 
používat základní slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích probíraných  
tematických okruhů 
– žáci umí používat slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích 
– obměna dialogu a práce 
s jednoduchým textem, 
doplňování vynechaných 
slov dle významu 
– interpretace známého 
jednoduchého textu 
– vyhledávání informací 
v textu a na internetu 
– referát na dané téma 
 

KU  

 naučené informace využívá 
v praktickém životě 

 operuje s obecně užívanými 
znaky a symboly 

 uvádí věci do souvislostí 

  
KŘP  

 prakticky ověřuje správnost 

 využívá získané dovednosti 
pro různé varianty řešení 

  
KK  

 naslouchá promluvám 
druhých, diskutuje, 
vyjadřuje vlastní myšlenky 

KSP  

 uvědomuje si význam 
pomoci slabšímu ve skupině 
a správné mezilidské vztahy 

KO  

 váží si ostatních lidí, odmítá 
útlak 

 respektuje zákony a řády 
 

OSV – kooperace a kompetice, 
pracuje v týmu, používá různé styly 
vedení přiměřené situaci, 
komunikace, poutavě prezentuje 
OSV – seberegulace a 
sebeorganizace, plánování volného 
času 
OSV – mezilidské vztahy, 
uvědomuje si pravidla vzájemného 
chování, respekt k opačnému 
pohlaví, hodnoty, postoje, praktická 
etika – odmítá šikanu 
Člověk a příroda (geografie) 
Jazyk a jazyková komunikace, 
podpora čtenářství 
 
VMS – Evropa a svět nás zajímá 
Člověk a příroda (geografie) 
Informační a komunikační 
technologie (vyhledávání informací 
na internetu) 
 
MV – etnický původ a kulturní 
diference 
MV – stavba, tvorba mediálního 
sdělení 
 
MKV – kulturní diference 
 
EVVO – lidské aktivity a životní 
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 chápe nutnost akceptování 
nového spolužáka 

 dokáže navázat kontakt 
s cizincem 

 umí vyjádřit vlastní názor 

 umí odmítnout a zdůvodnit 

 ovládá opozita 

 aktivně používá zájmena 
přivlastňovací 

 umí pracovat s interaktivní 
tabulí a vyhledávat 
informace na internetu 

 dokáže popsat svůj denní 
program 

 umí napsat dopis 
kamarádovi  

 tematické okruhy: 
– volný čas a prázdniny 
– město a bydliště 
– komunikace, mediální 
prostředky 
– dopravní prostředky  
– jídlo 
– počasí, příroda a roční 
období 
– povolání 
– nákupy 
– tematické projekty 
– písničky a básničky 
– divadelní hra 
 

 mluvnice (základní 
gramatické struktury a 
typy vět – jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 
porozumění):  
 
– místní údaje s akuzativem 
a dativem 
– předložky s dativem a 
akuzativem 
– předložky o místních a 
časových údajích 
– zájmena přivlastňovací 
– zápor nicht x nichts 
– zájmeno „kein“ 
v nominativu a akuzativu 
– používání modálních 
sloves (können, müssen, 

prostředí 
Člověk a příroda 
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dürfen, möchten, wollen) 
– osobní zájmena v dativu a 
akuzativu 
– vykání 
– pořádek slov ve větě, 
větná melodie 
– číslice do 1000 
– perfektum sloves 
– préteritum vybraných 
sloves (sein, haben) 
– věty vedlejší 
– tázací zájmena 
– vyhledávání informací 
v textu a na internetu 
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4.2 Matematika a její aplikace 

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

Charakteristika vzdělávacího oboru: 

Cíle vzdělávací oblasti  

 osvojování základních matematických pojmů na základě aktivních činností každého žáka  

 důraz na porozumění základním pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům  

 rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním pomocí činností, kterými se žáci učí poznávat a nalézat situace, které dokážou 
matematicky popsat  

 využívání zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich  

 prostor pro aktivní projev žáka – vymýšlení úloh žáky, využití jejich zájmů, komunikace mezi žáky, efektivní využívání osvojených 
poznatků  

 grafické projevy žáka – od kresleného obrázkového názoru k náčrtům  

 postupné osvojování prvních matematických pojmů, početních výkonů, postupů, základů jazyka matematiky a způsobů jejich užití  

Charakteristika výuky  

Matematické vzdělávání  pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, 
vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře, vyjadřují 
výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat.  
Vzdělávací oblast matematika je tvořena čtyřmi tematickými okruhy.  
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a) Číslo a proměnná  

V tomto tematickém okruhu si žáci postupně osvojují aritmetické operace (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení).  
Přitom se dbá na tři složky  

 dovednost (provádění početních operací)  

 algoritmické porozumění (proč je práce prováděna předloženým postupem, důraz na činnostní provedení a pozorování žáků, hovor o 
pozorovaném) 

 významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace – nejlépe za pomoci individuálních činností, matematizace reálných 
situací)  

b) Závislosti a vztahy  

Žáci si v tomto tematickém okruhu na základě pozorování uvědomují změny a závislosti známých jevů. Porovnávají velikosti věcí a čísel. Pomocí 
svých činností postupně pochopí, že změnou může být zvětšení, zmenšení, růst, pokles. Na poznání a pochopení závislostí navazuje v dalších 
obdobích práce s tabulkami, diagramy a grafy.  

c) Geometrie v rovině a v prostoru  

Žáci se v tomto tematickém okruhu učí objevovat, rozlišovat a určovat základní geometrické rovinné a prostorové útvary. Geometricky modelují 
reálné situace, hledají geometrické útvary ve svém okolí a pojmenovávají je. Učí se měřit délku, poznávají základní jednotku délky. Učí se 
základy grafického projevu v geometrii.  

d) Slovní úlohy  

Jejich řešení je do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky. Při nich je třeba uplatňovat uvažování žáků, které 
později přechází v logické myšlení. Učí se řešit jednodušší úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, pochopit problém, utřídit údaje, 
pomocí konkrétního názoru situaci modelovat, následně řešit a formulovat odpověď.  
Matematika svým charakterem vyžaduje činnostní pojetí. 
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Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor:  Matematika a její aplikace          
Ročník:  první základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách 
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

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

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

 užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose 

 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly do dvaceti 

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

 orientuje se v čase 

 popisuje jednoduché záležitosti z praktického života 

 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich prezentaci 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Přípravná početní cvičení 

Žák: 

 umí třídit předměty do 
skupin 

 zná pojmy větší menší, rovná 
se 

 orientuje se v prostoru 

 umí vyvodit čísla  1 - 5    
 

 

 práce s počtem bez použití 
čísel 

 logické řady 

 orientace v prostoru 

 pojmy větší, menší, stejný 

 
KU  

 zařadí získané informace do 
souvislostí a využije je v 
praktickém životě 

KŘP  

 ověřují správnost řešení 
úkolu 

KK  

 formulují a jasně vyjadřují 
získané informace, učí se 
pozorně naslouchat, 
porozumět a reagovat 

KSP  

 spolupráce ve skupině, 
respektování druhých, rozvíjí 
schopnost empatie 

KP  

 bezpečně používá nástroje a 
vybavení, chrání své zdraví i 
zdraví jiných 

 
OSV 
EVVO 
MKV 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
Český jazyk a literatura  
Dramatická výchova 
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Numerace 1 - 5 

Žák: 

 umí vyvodit a porovnat čísla      
1 – 5 

 umí psát číslice     1 - 5 

 sčítá a odčítá v oboru 1 – 5 

 tvoří jednoduché slovní úlohy 

 pozná základní geometrické 
tvary    

 

 pojem počet 

 čísla 1 – 5 

 psaní číslic 1 – 5 

 sčítání, odčítání a 
porovnávání s použitím 
symboliky 

 
KU  

 zařadí získané informace do 
souvislostí a využije je v 
praktickém životě, operuje s 
obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly, uvádí věci 
do souvislostí 

KŘP  

 ověřují správnost řešení 
úkolu 

KK  

 formulují a jasně vyjadřují 
získané informace, učí se 
pozorně naslouchat, 
porozumět a reagovat 

KSP  

 spolupracuje ve skupině, 
respektuje druhé, rozvíjí 
schopnost empatie 

KP  

 bezpečně používá nástroje a 
vybavení, chrání své zdraví i 
zdraví jiných 

 
OSV 
EVVO 
MKV 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
Člověk a jeho svět 
Český jazyk a literatura 
Dramatická výchova 
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Numerace 0 – 7 

Žák: 

 zná pojmy součet a rozdíl 

 umí utvořit jednoduché 
slovní úlohy na porovnávání 
čísel 

 počítá v oboru 0 - 7 

 pozná rovinné obrazce 

 

 číslo 0, 6, 7 a číslice 0, 6, 7 

 komutativnost 

 číslo 0 jako výsledek operace 
odčítání 
 

 projekt: Svatý Martin 

 
KU  

 zařadí získané informace do 
souvislostí a využije je v 
praktickém životě, operuje s 
obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly, uvádí věci 
do souvislostí, samostatně 
pozoruje a experimentuje 

KŘP  

 ověřují správnost řešení 
úkolu, samostatně řeší 
problémy 

KK 

 rozvíjí komunikativní 
dovednosti 

KSP  

 spolupracuje ve skupině, 
respektuje druhé, rozvíjí 
schopnost empatie 

KP  

 bezpečně používá nástroje a 
vybavení, chrání své zdraví i 
zdraví jiných 

 
OSV 
EVVO 
VDO 
Německý jazyk 
Dramatická  výchova 
Člověk a svět práce 
Umění a kultura 
Český jazyk a literatura 
Tělesná výchova 

  



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 64 

Numerace 8 - 10 

Žák: 

 umí používat číselnou řadu           
0 – 10 

 používá číselnou osu 

 samostatně řeší slovní úlohy 

 sčítá a odčítá v oboru 
0 – 10 

 porovnává čísla v oboru 
0 – 10 

 práce s geometrickými tvary 

 rozlišuje jednociferné a 
dvouciferné číslo 

 

 číselná řada 0 – 10  

 číslice 8 – 10 

 rozklad čísel 

 sčítání tří sčítanců 

 příprava na vyvození slovních 
úloh 

 slovní úlohy na sčítání a 
odčítání 
 

 projekt: Vánoční projekt 

 
KU  

 zařadí získané informace do 
souvislostí a využije je v 
praktickém životě, operuje s 
obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly, uvádí věci 
do souvislostí, samostatně 
pozoruje a experimentuje 

KŘP  

 ověřují správnost řešení 
úkolu, samostatně řeší 
problémy,užívá při řešení 
logické a matematické 
postupy 

KK  

 rozvíjí komunikativní 
dovednosti 

KSP  

 spolupracuje ve skupině, 
respektuje druhé, rozvíjí 
schopnost empatie 

KP  

 bezpečně používá nástroje a 
vybavení, chrání své zdraví i 
zdraví jiných, aplikuje 
získané znalosti    v jiných 
oblastech 

 
OSV 
EVVO 
VDO 
VMS 
MV 
Německý jazyk  
Dramatická výchova 
Člověk a svět práce 
Umění a kultura 
Český jazyk a literatura 
Tělesná výchova 
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Numerace 11  - 19 

Žák: 

 porovnává čísla v oboru  

 rozkládá čísla na desítky a 
jednotky 

 orientuje se na číselné ose  

 sčítá a odčítá bez přechodu 
10 

 řeší slovní úlohy                s 
využitím vztahů více, méně 

 pozná tělesa – krychle, kvádr, 
válec, koule 

 

 číselná řada 0 –19 

 psaní číslic v desítkové 
soustavě 

 slovní úlohy  

 geometrická tělesa – kvádr, 
krychle, válec, koule  

 

 
KU  

 zařadí získané informace do 
souvislostí a využije je v 
praktickém životě, operuje s 
obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly, uvádí věci 
do souvislostí, samostatně 
pozoruje a experimentuje 

KŘP  

 ověřují správnost řešení 
úkolu, samostatně řeší 
problémy,užívá při řešení 
logické a matematické 
postupy 

KK  

 rozvíjí komunikativní 
dovednosti 

KSP  

 spolupracuje ve skupině, 
respektuje druhé, rozvíjí 
schopnost empatie 

KP  

 bezpečně používá nástroje a 
vybavení, chrání své zdraví i 
zdraví jiných, aplikuje 
získané znalosti   v jiných 
oblastech 

 
OSV 
VDO 
Kultura a umění 
Český jazyk a literatura 
Tělesná výchova 
Člověk a jeho svět 
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Numerace v oboru 0 - 20 

Žák: 

 ovládá sčítání a odčítání čísel 
v oboru do dvaceti bez 
přechodu 10 

 řeší samostatně slovní úlohy 
v oboru do 20 

 rozeznává a pojmenuje 
základní geometrická tělesa 

 

 sčítání a odčítání čísel       v 
oboru do 20 bez přechodu 
přes desítku 

 řešení slovních úloh          v 
oboru 0 – 20 

 početní úkoly a slovní úlohy s 
využití vztahu o x více, o x 
méně 

 tělesa – kvádr, krychle, 
koule, válec 
 

 projekt: Velikonoční projekt 

 
KU  

 zařadí získané informace do 
souvislostí a využije je v 
praktickém životě, operuje s 
obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly, uvádí věci 
do souvislostí, samostatně 
pozoruje a experimentuje 

KŘP  

 ověřují správnost řešení 
úkolu, samostatně řeší 
problémy,užívá při řešení 
logické a matematické 
postupy 

KK  

 formuluje a vyjadřuje 
myšlenky a názory            v 
logickém sledu 

KSP  

 spolupracuje ve skupině, 
respektuje druhé, rozvíjí 
schopnost empatie 

KP 

 aplikuje získané znalosti    v 
jiných oblastech, plní 
povinnosti a závazky 

 
OSV 
EVVO 
MKV 
Německý jazyk 
Český jazyk a literatura 
Tělesná výchova 
Člověk a jeho svět 
Člověk a svět práce 
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Numerace v oboru 0 – 20 s přechodem přes 10 

Žák: 

 ovládá sčítání a odčítání     s 
přechodem přes 10 

 samostatně řeší slovní úlohy 

 umí používat pravítko 

 

 řešení slovních úloh 

 sčítání a odčítání                s 
přechodem přes 10 

 skládání geometrických tvarů 
a těles 

 rýsování podle pravítka – 
čára lomená a přímá 

 
KU  

 zařadí získané informace do 
souvislostí a využije je v 
praktickém životě, operuje s 
obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly, uvádí věci 
do souvislostí, samostatně 
pozoruje a experimentuje 

KŘP  

 ověřují správnost řešení 
úkolu, samostatně řeší 
problémy,užívá při řešení 
logické a matematické 
postupy 

KK  

 formuluje a vyjadřuje 
myšlenky a názory            v 
logickém sledu 

KSP  

 spolupracuje ve skupině, 
respektuje druhé, rozvíjí 
schopnost empatie 

KP 

 aplikuje získané znalosti   v 
jiných oblastech, plní 
povinnosti a závazky 

 
OSV 
EVVO 
MKV 
Německý jazyk 
Český jazyk a literatura 
Tělesná výchova 
Člověk a jeho svět 
Člověk a svět práce 
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Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor:  Matematika a její aplikace          
Ročník:  druhý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách 
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 používá přirozená čísla k modelování reálných situací 

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

 užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose 

 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly do tisíce 

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

 orientuje se v čase 

 popisuje jednoduché záležitosti z praktického života 

 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich prezentaci 

 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky, rozezná a modeluje jednoduché útvary v rovině 

 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici) 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice ve čtvercové síti 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do tisíce    

 užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 

 užívá lineární uspořádání, 
zobrazí číslo na číselné ose 

 provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s 
přirozenými čísly 

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

 orientuje se v čase, provádí 
jednoduché převody 
jednotek 

 doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti čísel 

 popisuje jednoduché 
závislosti z praktického života 

 rozezná, pojmenuje, 
vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa, nachází v realitě jejich 
reprezentaci 

 porovnává velikost útvarů, 
měří a odhaduje délku 
úsečky 

 rozezná a modeluje 
jednoduché útvary v rovině          

 

 čtení a zápis čísel 

 vztahy větší, menší, rovno  

 orientace na číselné ose 

 určování číselných řádů 

 sčítání a odčítání v oboru   0 
– 100 

 násobení a dělení v oboru 
malé násobilky 

 slovní úlohy ze života dětí s 
užitím osvojených početních 
operací 

 určování času, převádění 
jednotek času 

 seznámení se symboly, 
matematickými značkami, 
zápisy 

 orientace a čtení 
matematických zápisů 

 pohyb ve čtvercové síti na 
číselné ose 

 práce s údaji, jízdní řád, ceník 

 rovinné útvary, trojúhelní, 
čtverec, obdélník, kruh, 
kružnice 

 bod, přímka, polopřímka a 
úsečka 

 měření v cm 

 výukové programy a 
jednoduché počítačové hry 

 
KU 

 zařadí získané informace do 
souvislostí a využije je v 
praktickém životě, 
systematizuje je 

KŘP  

 ověřují správnost řešení 
úkolu 

KK  

 formulují a jasně vyjadřují 
získané informace, učí se 
pozorně naslouchat, 
porozumět a reagovat, 
seznamují se s různými typy 
textů a materiálů, využívá 
informační a komunikační 
prostředky, buduje si  
sebedůvěru 

KSP  

 spolupráce ve skupině, 
respektování druhých, rozvíjí 
schopnost empatie 

KP  

 bezpečně používá nástroje a 
vybavení, chrání své zdraví i 
zdraví jiných 

 
OSV 
EVVO 
MKV 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
Český jazyk a literatura Dramatická 
výchova 
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Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor:  Matematika a její aplikace          
Ročník:  třetí základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách 
Časová dotace: 5 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 používá přirozená čísla k modelování reálných situací 

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

 užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose 

 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly do tisíce 

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

 orientuje se v čase 

 popisuje jednoduché záležitosti z praktického života 

 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich prezentaci 

 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky, rozezná a modeluje jednoduché útvary v rovině 

 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník) 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice ve čtvercové síti 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do tisíce    

 užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 

 užívá lineární uspořádání, 
zobrazí číslo na číselné ose 

 provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s 
přirozenými čísly 

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

 orientuje se v čase, provádí 
jednoduché převody 
jednotek 

 doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti čísel 

 popisuje jednoduché 
závislosti z praktického života 

 rozezná, pojmenuje, 
vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa, nachází v realitě jejich 
reprezentaci 

 porovnává velikost útvarů, 
měří a odhaduje délku 
úsečky 

 rozezná a modeluje 
jednoduché útvary v rovině          

 

 čtení a zápis čísel 

 vztahy větší, menší, rovno  

 orientace na číselné ose 

 určování číselných řádů 

 sčítání a odčítání v oboru   0 
– 1000 

 násobení a dělení v oboru 
malé násobilky 

 slovní úlohy ze života dětí s 
užitím osvojených početních 
operací 

 určování času, převádění 
jednotek času 

 seznámení se symboly, 
matematickými značkami, 
zápisy 

 orientace a čtení 
matematických zápisů 

 pohyb ve čtvercové síti na 
číselné ose 

 práce s údaji, jízdní řád, ceník 

 rovinné útvary, trojúhelní, 
čtverec, obdélník, kruh, 
kružnice 

 tělesa – krychle, kvádr, koule 

 bod, přímka, polopřímka a 
úsečka 

 měření v cm a mm 

 výukové programy a 
jednoduché počítačové hry 

 
KU 

 zařadí získané informace do 
souvislostí a využije je v 
praktickém životě, 
systematizuje je 

KŘP  

 ověřují správnost řešení 
úkolu 

KK  

 formulují a jasně vyjadřují 
získané informace, učí se 
pozorně naslouchat, 
porozumět a reagovat, 
seznamují se s různými typy 
textů a materiálů, využívá 
informační a komunikační 
prostředky, buduje si  
sebedůvěru 

KSP  

 spolupráce ve skupině, 
respektování druhých, rozvíjí 
schopnost empatie 

KP  

 bezpečně používá nástroje a 
vybavení, chrání své zdraví i 
zdraví jiných 

 
OSV 
EVVO 
MKV 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
Český jazyk a literatura Dramatická 
výchova 
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Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor:  Matematika a její aplikace 
Ročník:  čtvrtý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách 
Časová dotace: 5 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

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

 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

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

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

 vyhledává, sbírá a třídí data  

 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

 narýsuje základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce 

 sčítá a odčítá graficky úsečky 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy 

 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 
 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

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

 provádí písemné početní 
operace v oboru přirozených 
čísel 

 zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 

 
Číslo a početní operace 

 obor přirozených čísel 

 zápis čísla v desítkové 
soustavě 

 číselná osa 

 násobilka 

 vlastnosti početních operací 

 písemné algoritmy početních 
operací 

 

 
KU  

 naučené postupy využívá v 
běžném životě, operuje s 
obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly 

KŘP  

 sleduje vlastní pokrok při 
zadaných činnostech, užívá 
logické postupy 

KSP  

 
OSV – osobnostní rozvoj, kreativita, 
komunikace, komunikuje věcně a 
správně 
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výsledky početních operací 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje osvojené početní 
operace 

 vyhledává, sbírá a třídí data 

 čte a sestavuje jednoduché 
tabulky a diagramy 

 narýsuje základní rovinné 
útvary, užívá jednoduché 
konstrukce 

 sčítá a odčítá graficky úsečky 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice 
 

 určí obsah obrazce pomocí 
čtvercové sítě, užívá základní 
jednotky obsahu 

 řeší jednoduché praktické 
slovní úlohy a problémy 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 závislosti a jejich vlastnosti 

 diagramy, grafy, tabulky, 
jízdní řády 

 
Geometrie v rovině a prostoru 

 základní útvary v rovině, 
lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, 
kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, 
čtyřúhelník, mnohoúhelník 

 

 základní útvary v prostoru, 
kvádr, krychle, jehlan, koule, 
kužel, válec 

 délka úsečky, jednotky délky 
a jejich převody 

 obvod a obsah obrazce 
 

Nestandardní aplikační úlohy a 
problémy 

 slovní úlohy 

 číselné a obrázkové řady 

 magické čtverce 

 prostorová představivost 

 spolupracuje ve skupině a 
respektuje její pravidla 

KO  

 respektuje zákony a řády 
KP 

 využívá znalosti a zkušenosti 
získané v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech  

KK  

 využívá informační a 
komunikační prostředky 
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Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor:  Matematika a její aplikace 
Ročník:  čtvrtý a pátý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách 
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

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

 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

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

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

 vyhledává, sbírá a třídí data  

 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

 narýsuje základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce 

 sčítá a odčítá graficky úsečky 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, užívá základní jednotky obsahu 

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

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy 

 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

 rozumí významu celého záporného čísla, umí ho vyznačit na číselné ose 
 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

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

 
Číslo a početní operace 

 obor přirozených čísel 

 zápis čísla v desítkové 
soustavě 

 číselná osa 

 
KU  

 naučené postupy využívá v 
běžném životě, operuje s 
obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly 

 
OSV – osobnostní rozvoj, kreativita, 
komunikace, komunikuje věcně a 
správně 
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 provádí písemné početní 
operace v oboru přirozených 
čísel 

 zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje osvojené početní 
operace 

 vyhledává, sbírá a třídí data 

 čte a sestavuje jednoduché 
tabulky a diagramy 

 narýsuje základní rovinné 
útvary, užívá jednoduché 
konstrukce 

 sčítá a odčítá graficky úsečky 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice 
 

 určí obsah obrazce pomocí 
čtvercové sítě, užívá základní 
jednotky obsahu 

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

 řeší jednoduché praktické 
slovní úlohy a problémy 

 

 násobilka 

 vlastnosti početních operací 

 písemné algoritmy početních 
operací 

 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

 závislosti a jejich vlastnosti 

 diagramy, grafy, tabulky, 
jízdní řády 

 
Geometrie v rovině a prostoru 

 základní útvary v rovině, 
lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, 
kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, 
čtyřúhelník, mnohoúhelník 

 

 základní útvary v prostoru, 
kvádr, krychle, jehlan, koule, 
kužel, válec 

 délka úsečky, jednotky délky 
a jejich převody 

 obvod a obsah obrazce 

 vzájemná poloha dvou 
přímek 

 osově souměrné útvary 
 

Nestandardní aplikační úlohy a 
problémy 

 slovní úlohy 

 číselné a obrázkové řady 

 magické čtverce 

 prostorová představivost 

KŘP  

 sleduje vlastní pokrok při 
zadaných činnostech, užívá 
logické postupy 

KSP  

 spolupracuje ve skupině a 
respektuje její pravidla 

KO  

 respektuje zákony a řády 
KP 

 využívá znalosti a zkušenosti 
získané v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech  

KK  

 využívá informační a 
komunikační prostředky 
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4.3 Člověk a jeho svět 

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

Charakteristika vzdělávacího oboru:  

Vyučovací předmět PRVOUKA vychází ze vzdělávací oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT z RVP ZV. Jejím cílem je rozvíjet poznatky, zkušenosti a 
dovednosti získané žáky v rodině nebo v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, děje a jevy kolem sebe, jejich 
vzájemné vztahy a souvislosti a tím si utváří prvotní ucelený obraz světa. Učí se vnímat a hodnotit vztahy mezi lidmi v rodině, škole, společnosti. 
Učí se porozumět soudobému životnímu stylu, hodnotit jeho kladné a záporné stránky. Učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a cestu 
pokračující do budoucnosti. Učí se rozeznávat, třídit a popisovat přírodní jevy, lidské výtvory – vnímat jejich krásu, ale i dopad na přírodu. 
Podmínkou úspěšného vzdělávání v tomto předmětu je vlastní pozorování, zkušenost a prožitek žáků, které získá v konkrétních nebo 
modelových situacích, tím si osvojí dovednosti, způsoby jednání a rozhodování. Propojení výuky s reálným životem a s praktickou zkušeností 
žáků je velkou pomocí při osvojování si nové role dítěte – role žáka, ve které si dítě osvojuje, řeší a zvládá nové životní situace, uvědomuje si 
postavení mezi vrstevníky, upevňuje si pracovní návyky, režim a řád.  

Charakteristika výuky  

Cíle jsou naplňovány prostřednictvím vlastních zkušeností žáků. Učitel řídí vyučování tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům zejména na 
základě vlastních činností a přímého pozorování. Žáci mohou různé věci a jevy pozorovat např. při řízených činnostech, na vycházkách, při 
pokusování, při zacházení s různými nástroji a předměty. Činností vyučování prvouce podněcuje aktivitu všech žáků. Průběžně a v souvislosti s 
různými vyučovacími předměty vedeme žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování, zjištění a objevování zaznamenávali různými způsoby, to je 
výtvarně i písemně.  
V tomto období využíváme co nejvíce regionálních přírodních i společenských jevů.  
Charakteristické pro výuku prvouky v 1. období základního vzdělávání je její prolínání s učivem ostatních předmětů. Právě toto prolínání témat 
dává možnost vytváření mnoha malých projektů, které výuku obohatí a učivo spojí se životem kolem dětí. Výuku prvouky vhodně doplňují 
obrazy, videozáznamy, filmy, besedy, vycházky i exkurse.  
Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů, které jsou vzájemně propojeny souvislostmi a vztahy v jeden celek. 
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci vlastním pozorováním a zkušeností učí chápat, vnímat, porovnávat život v rodině, škole, městě a 
jeho okolí. Utvářejí si kladný vztah ke svému domovu, rodišti, vlasti. Nedílnou součástí tohoto tematického okruhu je DOPRAVNÍ VÝCHOVA, 
která má za úkol připravit žáky na bezpečný pobyt na našich komunikacích jako chodce i cyklisty.  
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci osvojují a upevňují pravidla pro tolerantní soužití, vzájemnou pomoc, snášenlivost, úctu. Seznamují 
se se základními právy a povinnostmi, učí se řešit problémy, které soužití přináší.  
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V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v čase, učí se vnímat, řadit a třídit časové údaje k jednotlivým časovým etapám jak v 
současnosti, tak v minulosti. Učí se čas měřit. Učí se poznávat, jak se věci vyvíjejí a mění v čase. Vnímají a rozumí změnám, ke kterým dochází v 
životě lidí v časovém sledu. Informace získávají v rodině, městě, regionu. Váží si a ctí kulturní památky, seznamují se s nimi, navštěvují je.  
V dalším tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody ve svém okolí. Učí se vnímat, 
že Země a život na ní musí tvořit jednotný celek, který když člověk naruší – Zemi a život na ní ohrozí. Na základě vlastního pozorování se žáci učí 
vyhledávat důkazy o změnách v přírodě, učí se sledovat a hodnotit vliv člověka na přírodu, hledat cesty, jak ve svém věku mohou přispět k 
ochraně životního prostředí. 
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví se žáci učí poznávat sebe sama jako živou bytost se svými biologickými a fyziologickými předpoklady 
a potřebami. Učí se odpovědnosti za své zdraví – to nejcennější, co člověk v životě má. Seznamují se s denním režimem, důležitostí hygieny, 
zdravým životním stylem, zdravou výživou, s prevencí před nemocí a úrazem, se základy první pomoci. 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor:  Prvouka 
Ročník:  první základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 vyznačí v jednoduchém plánu  místo svého bydliště a školy 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o zvycích a o práci lidí 

 pozoruje a porovnává viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně prezent. návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle 

 dodržuje zásady bezpečnostního chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

 chová se obezřetně při chování s neznámými jedinci, v případě potřeby požádá o pomoc 

 uplatňuje základní pravidla silničního provozu 

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých v mimořádných situacích  
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Jsem školák 

Žák: 

 získá základní povědomí o 
smyslu školy 

 vnímá školní docházku jako 
důležitou součást života 

 chápe důležitost správného 
chování žáka 

 dokáže se orientovat        ve 
třídě a škole 

 respektuje správné chování 
jako ochranu před úrazy   

 

 prostory školy 

 školní řád (zdravení, základní 
činnosti a návyky, hygiena, 
osvojování vhodného 
chování k učiteli, ke 
spolužákům, bezpečná cesta 
do školy)   
 

 projekt: Babí léto 

 
KU  

 naučené informace využívá v 
praktickém životě 

KSP  

 ovládá a řídí svoje jednání a 
chování 

KP  

 dodržuje vymezená pravidla 
KO  

 uvědomuje si svá práva a 
povinnosti ve škole i mimo 
školu 

 
MKV 
OSV – vzájemné poznávání ve třídě 
Dramatická výchova 
Německý jazyk 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 

Domov 

Žák: 

 zná zpaměti svou adresu, 
telefon na rodiče 

 umí vysvětlit účel 
jednotlivých místností       v 
bytě 

 umí uplatnit správné chování 

 umí rozlišit základní 
příbuzenské vztahy 

 

 respektuje rozdělení práv a 
povinností v rodině 

 pojmenovává běžná 
zaměstnání dospělých 

 charakterizuje venkovské a 
městské prostředí 

 uvědomuje si význam slova 

 

 náš dům, bydliště – adresa, 
náš byt 

 naše rodina, rodinná oslava, 
vztahy v rodině, narozeniny 

 umíš se správně chovat, 
základní společenská 
pravidla, nevhodné chování, 
hrubé výrazy 

 

 práce v domácnosti, 
vzájemná pomoc 

 povolání a zaměstnání rodičů 

 čím chci být 

 město, vesnice 

 doprava 

 bydlení 

 
KU  

 informace využívá            v 
praktickém životě 

KSP 

 uvědomuje si a upevňuje 
správné mezilidské vztahy 

KP  

 dodržuje vymezená pravidla 
a plní povinnosti a závazky 

 
OSV – mezilidské vztahy, morální 
rozvoj 
VDO 
MKV 
Německý jazyk 
Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
Literatura 
Geometrie 
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domov 

 pozná českou státní vlajku 

 dodržuje pravidla silničního 
provozu   

 Praha 

 ČR 

 symboly státnosti 

Čas 

Žák: 

 zná názvy ročních období, 
umí je charakterizovat 

 umí vyjmenovat názvy 
měsíců v roce, dnů v týdnu 

 orientuje se v čase 

 umí určit čas na hodinách   

 

 roční období 

 měsíce 

 čas 

 kalendář 

 datum 

 rok, 

 hodiny, určování času 

 režim dne, orientace v čase 

 rytmus života, volný čas 

 
KU 

 vyhledává a třídí informace 
KP  

 využívá znalosti a zkušenosti 
v zájmu vlastního rozvoje 

 
OSV – seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena 
Německý jazyk 
Dramatická a literární výchova 
Matematika 

Jaro 

Žák: 

 vyjmenuje typické znaky jara 

 umí popsat změny             v 
přírodě 

 dokáže rozlišit rostlinu, strom 
a pojmenovat je 

 pojmenuje nejdůležitější 
domácí a hospodářská 
zvířata, jejich mláďata 

 naučí se se zvířaty správně a 
bezpečně zacházet 

 chápe Velikonoce jako 
významný svátek   

 vnímá důležitost zvyků a 
tradic a jejich odlišnost 

 

 rostliny na jaře, v sadu, na 
zahradě 

 domácí zvířata, mláďata 

 znaky živé a neživé přírody, 
slunce, voda, vzduch 

 chráněné rostliny a 
živočichové,  

 Velikonoce 
 

 projekt: Velikonoční projekt 
 

 
KU  

 poznává smysl a cíl učení 
KŘP  

 samostatně řeší problémy, 
ověřuje si prakticky 
správnost 

 
KK 

 formuluje a vyjadřuje své 
myšlenky 

KSP  

 uvědomuje si správné 
mezilidské vztahy 

KP 

 dodržuje vymezená pravidla, 
používá bezpečně nástroje, 

 
OSV – kreativita, seberegulace a 
sebeorganizace, komunikace 
MKV 
EVVO 
Německý jazyk 
Literatura 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 81 

materiály a vybavení 

Člověk 

Žák: 

 umí pojmenovat a ukázat 
viditelné části lidského těla 

 ví, jak se správně chovat    k 
postiženým lidem 

 dodržuje pitný režim 

 chápe správnou výživu 

 dodržuje hygienické návyky 

 umí vysvětlit pojem zdraví, 
nemoc, úraz 

 respektuje a toleruje vzhled a 
kulturu jiných národů 

 reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých             v 
mimořádných situacích 

 

 lidské tělo 

 zdraví 

 strava 

 čistota 

 nemoci, úrazy 

 smysly 

 rozdílnost lidí – etnika 

 šikana 

 důležitá tel. čísla 

 první pomoc a praktické 
dovednosti 

 
KU  

 vyhledává a třídí informace 
KO 

 váží si ostatních lidí 
KP 

 ochrana svého zdraví i zdraví 
druhých 

KK 

 porozumění druhým, vhodné 
reakce 

 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 
VDO 
MKV 
EVVO 
Německý jazyk 
Kultura a umění 
Literatura 

Podzim 

Žák: 

 vnímá estetickou hodnotu 
podzimu 

 pozoruje, popíše a porovná 
viditelné proměny             v 
přírodě 

 umí rozlišit ovoce a zeleninu 

 rozpozná jehličnatý strom od 
listnatého 

 pojmenuje části stromu 

 seznámí se s pojmem pták 
stěhovavý 

 

 příroda na podzim (odlet 
ptáků, zvířata a rostliny) 

 ovoce a zelenina 
 

 projekt: Sv. Martin 

 
KU  

 třídí, vyhledává a 
systematizuje informace, 
operuje s obecně užívanými 
termíny, informace využívá                 
v praktickém životě 

KK  

 formuluje a vyjadřuje své 
myšlenky a názory             v 
logickém sledu 

KSP 

 účinně spolupracuje ve 
skupině 

KO  

 seznámí se s ekologickými a 

 
OSV – kooperace a kompetice, 
spolupráce v týmu 
VDO 
EVVO 
Německý jazyk 
Literární výchova 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
Matematika 
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environmentálními úkoly  
KP  

 používá bezpečně a účinně 
nástroje a vybavení, 
dodržuje vymezená pravidla 

Zima 

Žák: 

 umí vyjmenovat roční období 
a zimní měsíce 

 vyjmenuje a popíše znaky 
zimy a změny v přírodě 

 dbá na bezpečnost při 
zimních hrách 

 umí vysvětlit jak zimu 
překonávají některá lesní 
zvířata 

 chápe naše i odlišné vánoční 
tradice 

 

 zimní zábavy dětí 

 zvířata a rostliny v zimě 

 krmítko, krmelec 

 zimní měsíce 

 roční období 

 příprava na Vánoce, Nový 
rok 
 

 projekt: Adventní projekt 

 
KU  

 naučené informace využívá v 
praktickém životě 

KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí 

KSP  

 účinně spolupracuje        ve 
skupině, podílí se na 
vytváření příjemné 
atmosféry v týmu 

KO  

 ocení tradice a kulturní 
dědictví 

KP  

 používá bezpečně a účinně 
materiály, nástroje a 
vybavení 

 
OSV – kooperace a kompetice, 
spolupráce v týmu, řeší problémy a 
rozvíjí rozhodovací dovednosti, 
kreativita 
MKV 
VDO 
EVVO 
MV 
Německý jazyk 
Literární výchova 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
Matematika 

Věci a lidé kolem nás 

Žák: 

 pozná a pojmenuje základní 
suroviny 

 popíše použití některých 
výrobků 

 třídí odpad ve třídě i doma 

 umí vysvětlit pojmy práce, 
volný čas, výroba obchod 

 

 výroba  

 výrobek 

 řemesla 

 surovina 

 práce 

 volný čas 

 zaměstnání 

 
KU  

 motivace a budování 
pozitivního vztahu k práci do 
budoucna 

KO  

 chápe základní ekologické 
souvislosti a enviromentální 

 
OSV – kooperace a kompetice 
VDO 
EVVO 
MV 
Německý jazyk 
Umění a kultura 
Literatura 
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 zná funkci peněz jako platidla 

 rozlišuje různá zaměstnání a 
povolání 

 chápe význam práce a 
odpočinku 

 povolání problémy 
KSP  

 upevňování mezilidských 
vztahů 

 

Člověk a svět práce 

Léto 

Žák: 

 umí vyjmenovat a popsat 
typické znaky léta 

 popíše změny v přírodě 

 umí pojmenovat rostliny a 
zvířata na louce, na poli a    v 
lese 

 dodržuje naučená pravidla o 
správném a bezpečném 
chování v přírodě i civilizaci 

 

 na louce 

 na poli 

 v lese 

 zdravý vzduch 

 ekologie a životní prostředí 

 cestování 

 bezpečnost při hrách 

 
KU  

 třídí a vyhledává informace, 
využívá je       v praktickém 
životě 

KŘP  

 vnímá nejrůznější 
problémové situace mimo 
školu 

KK 

 vyjadřuje své názory a 
myšlenky  

KO  

 chápe základní ekologické 
souvislosti a 
environmentální problémy 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání, 
kreativita 
EVVO 
MKV 
Německý jazyk 
Literatura 
Český jazyk 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor:  Prvouka             
Ročník:  druhý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 vyznačí cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

 začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR 

 pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci a ve městě 

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

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti, báje spjaté 
s místem, v němž žije 

 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 základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle 

 projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví – zdravý životní styl, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana 
před infekcemi, prevence úrazů a nemocí 

 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné dítě 

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých v mimořádných situacích, dokáže komunikovat s operátory tísňových linek 

 orientuje se v problematice peněz a cen, zodpovědně přistupuje k osobnímu rozpočtu 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty 
v daném věku 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 vyznačí cestu na určené 
místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

 pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci a ve 
městě 

 rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi 

 projevuje toleranci k 
přirozeným odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem 
i nedostatkům 

 
 
 

 pojmenuje některé rodáky, 
kulturní či historické 
památky, významné události 
regionu, interpretuje některé 
pověsti, báje spjaté s místem, 
v němž žije 

 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 základní 

 

 práce s plánem své obce, 
osobní bezpečí, nebezpečné 
situace 

 rozdíly mezi vesnickým a 
městským prostředím 

 rodina, domov, vlast, vztahy 
mezi členy rodiny, práva a 
povinnosti členů rodiny 

 pracovní činnosti lidí: tělesná 
a duševní práce 

 různá povolání 

 volný čas a jeho využití 

 vztahy mezi lidmi, osvojování 
vhodného chování ostatním 
spolužákům 

 základní orientace v čase: 
den, týden, měsíc, rok, 
minulost, přítomnost, 
budoucnost 

 
 

 charakteristika ročních 
období, pozorování změn 
počasí, reakce rostli a 
živočichů na roční období 

 správná životospráva 

 první pomoc, pravidla 
chování ve školním řádu 

 osobní bezpečí při krizové 
situaci a situace hromadného 
ohrožení 

 
KU 

 třídí, vyhledává a 
systematizuje informace 

 operuje s obecně užívanými 
termíny, informace využívá v 
praktickém životě 

 samostatně pozoruje a 
experimentuje a získané 
výsledky porovnává 

KK  

 formuluje a vyjadřuje své 
myšlenky a názory v 
logickém sledu 

 naslouchá promluvám 
druhých lidí, porozumí jim 

 účelně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor, 
vhodně argumentuje 

 rozumí různým typům textu 
a záznamů obrazových 
materiálů, přemýšlí o nich a 
využívá je ke svému rozvoji 

 
 
KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině 

 podílí se na vytváření 
pravidel práce v týmu 

 přispívá k diskusi v malé 
skupině i k debatě celé třídy 

 
OSV – seberegulace, sebeovládání, 
psychohygiena, mezilidské vztahy 
VDO 
MKV 
ŠVP 
Německý jazyk 
Dramatická výchova 
Český jazyk 
Literární výchova 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
Matematika a její aplikace 
Člověk a zdraví 
 
Projekty: Babí léto, sv. Martin, 
Ovoce, zelenina, Vánoční projekt, 
Velikonoční projekt 
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hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 
s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle 

 projevuje vhodným 
chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví 

 dodržuje zásady bezpečného 
chování tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných 

 chová se obezřetně při 
setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je 
nepříjemná, v případě 
potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné dítě 

 uplatňuje základní pravidla 
silničního provozu 

 reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých v mimořádných 
situacích 

 znalost pravidel silničního 
provozu 

 správné a bezpečné chování 
při mimořádných událostech 

 chápe potřebu 
spolupracovat s druhými při 
řešení úkolu 

KO  

 seznámí se s ekologickými a 
environmentálními úkoly 

 respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí 

 respektuje, chrání a oceňuje 
naše tradice i kulturní a 
historické dědictví 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor:  Prvouka             
Ročník:  třetí základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 vyznačí cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

 začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR 

 pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci a ve městě 

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

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti, báje spjaté 
s místem, v němž žije 

 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 

 pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů  

 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle 

 projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví – zdravý životní styl, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana 
před infekcemi, prevence úrazů a nemocí 

 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné dítě 

 uplatňuje základní pravidla silničního provozu 

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých v mimořádných situacích, dokáže komunikovat s operátory tísňových linek 

 orientuje se v problematice peněz a cen, zodpovědně přistupuje k osobnímu rozpočtu 

 bezpečně komunikuje prostřednictvím elektronických médií 
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 rozpozná a účelně jedná v situacích ohrožení 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty 
v daném věku 

 
 
 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 vyznačí cestu na určené 
místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

 začlení svou obec do 
příslušného kraje a 
obslužného centra ČR 

 pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci a ve 
městě 

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

 rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi 

 projevuje toleranci k 
přirozeným odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem 
i nedostatkům 

 
 
 

 

 práce s plánem své obce, 
osobní bezpečí, nebezpečné 
situace 

 název obce a jejich částí, 
význačné orientační body, 
historická a památná místa v 
obci 

 rozdíly mezi vesnickým a 
městským prostředím 

 rodina, domov, vlast, vztahy 
mezi členy rodiny, práva a 
povinnosti členů rodiny 

 pracovní činnosti lidí: tělesná 
a duševní práce 

 různá povolání 

 volný čas a jeho využití 

 vztahy mezi lidmi, osvojování 
vhodného chování ostatním 
spolužákům 

 základní orientace v čase: 
den, týden, měsíc, rok, 
minulost, přítomnost, 
budoucnost 

 
 

 
KU 

 třídí, vyhledává a 
systematizuje informace 

 operuje s obecně užívanými 
termíny, informace využívá v 
praktickém životě 

 samostatně pozoruje a 
experimentuje a získané 
výsledky porovnává 

KK  

 formuluje a vyjadřuje své 
myšlenky a názory v 
logickém sledu 

 naslouchá promluvám 
druhých lidí, porozumí jim 

 účelně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor, 
vhodně argumentuje 

 rozumí různým typům textu 
a záznamů obrazových 
materiálů, přemýšlí o nich a 
využívá je ke svému rozvoji 

 
 
KSP  

 
OSV – seberegulace, sebeovládání, 
psychohygiena, mezilidské vztahy 
VDO 
MKV 
ŠVP 
Německý jazyk 
Dramatická výchova 
Český jazyk 
Literární výchova 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
Matematika a její aplikace 
Člověk a zdraví 
 
Projekty: Babí léto, sv. Martin, 
Ovoce, zelenina, Vánoční projekt, 
Velikonoční projekt 
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 využívá časové údaje při 
řešení různých situací v 
denním životě, rozlišuje děj v 
minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

 pojmenuje některé rodáky, 
kulturní či historické 
památky, významné události 
regionu, interpretuje některé 
pověsti, báje spjaté s místem, 
v němž žije 

 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 

 pozoruje, popíše a porovnává 
viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních 
obdobích, roztřídí některé 
přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů 
ve známé lokalitě 

 provádí jednoduché pokusy u 
skupiny známých látek, 
určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti a změří 
základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a 
přístrojů  

 uplatňuje základní 

 kultura a historie naší obce, 
města 

 proměny způsobu života v 
minulosti a přítomnosti 

 charakteristika ročních 
období, pozorování změn 
počasí, reakce rostli a 
živočichů na roční období 

 rozlišení živé a neživé 
přírody, základní význam 
vody, vzduchu, ohně a půdy, 
podmínky života na zemi 

 pozorování a porovnávání 
vlastností vody, vzduchu, 
přírodnin- lidské tělo, péče o 
zdraví, správná  

 životospráva 

 první pomoc, pravidla 
chování ve školním řádu 

 osobní bezpečí při krizové 
situaci a situace hromadného 
ohrožení 

 znalost pravidel silničního 
provozu 

 správné a bezpečné chování 
při mimořádných událostech 

 účinně spolupracuje ve 
skupině 

 podílí se na vytváření 
pravidel práce v týmu 

 přispívá k diskusi v malé 
skupině i k debatě celé třídy 

 chápe potřebu 
spolupracovat s druhými při 
řešení úkolu 

KO  

 seznámí se s ekologickými a 
environmentálními úkoly 

 respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí 

 respektuje, chrání a oceňuje 
naše tradice i kulturní a 
historické dědictví 
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hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 
s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle 

 projevuje vhodným 
chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví 

 dodržuje zásady bezpečného 
chování tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných 

 chová se obezřetně při 
setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je 
nepříjemná, v případě 
potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné dítě 

 uplatňuje základní pravidla 
silničního provozu 

 reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých v mimořádných 
situacích 
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4.3.2 Přírodověda 
Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor:   Přírodověda 

Charakteristika vzdělávacího oboru: 

Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných 
oborů a svým pojetím směřuje k získání takových žádoucích dovedností a vědomostí, 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.  

Cíle vzdělávací oblasti  

 učit žáky objevovat vztahy mezi živou a neživou přírodou, chápat souvislosti rovnováhy v přírodě a sledovat vzhled přírody v souvislosti 
s činností člověka  

 sledovat změny v přírodě v souvislosti s pohyby Země ve vesmíru  

 vést žáky ke sledování živých přírodnin v existujících společenstvech a chápání jejich vzájemné závislosti a začlenění do prostředí  

 učit žáky pozorovat základní projevy přírodnin a podle nich vyvozovat třídění do systému  

 vést žáky k objevování přírodních jevů na základě pozorování a pokusů  

 učit žáky pozorovat vlastní tělo a na základě poznatků vést k chápání funkcí a činností jednotlivých soustav  

 přiblížit žákům vznik života před narozením a sledovat jeho vývoj po narození  

 učit žáky sledovat činnosti ohrožující zdraví a život člověka a vyvozovat z nich poučení pro zdravý způsob života  
Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován jednu hodinu ve 4. třídě a ve 2 hodinové dotaci v 5. ročníku. Výuka je realizována v kmenových 
třídách a počítačové učebně. Nezanedbatelnou část tvoří i výuka mimo budovu v terénu , planetáriu, muzeích, ekologických organizacích. 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje organicky na učivo Prvouky, vyučované v 1.až 3.ročníku a vytváří základ pro 
vyučovací předmět Přírodopis, vyučovaný ve vyšších ročnících základní školy. Jednotlivá témata lze přeskupovat vzhledem k sezónnímu principu 
a podmínkám pro vyučování mimo školní budovu.Vzdělávací obsah předmětu je členěn do dvou základních tématických okruhů: Rozmanitost 
přírody a Člověk a jeho zdraví. 
V tématickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako jednu z planet Sluneční soustavy. Seznamují se se základními vědeckými 
poznatky o vzniku vesmíru. Teoreticky i prakticky poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si 
uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk 
svým neuvědomělým i uvědomělým jednáním narušit, ale jen velmi obtížně obnovovat. Na základě získaných informací a praktického poznání 
okolní krajiny se učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a 
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.  
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V tématickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a 
fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné i nevhodné z hlediska denního 
režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů, závislostí atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci. 
Učí se bezpečnému chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin. Žáci by si 
měli postupně uvědomit, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a za zdraví jiných lidí. Cíleně jsou vedeni k poznání, že zdraví je 
nejcennější hodnota života každého jedince. 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor:  Přírodověda  
Ročník:  čtvrtý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem 
přírody a činností člověka 

 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 

 zkoumá základní společenstva ve  vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, 
využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje ty, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Živá a neživá příroda 

Žák: 

 objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností 
člověka 

 zkoumá základní 
společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly v 
přizpůsobení organismů 
prostředí 

 provádí jednoduché 
pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské 
pokusy a pozorování 

 ošetřuje a pěstuje podle 
daných zásad pokojové i jiné 
rostliny 

 

 

 živá a neživá příroda, vztahy 

 podmínky života na Zemi 

 fauna a flora v jednotlivých 
podnebných pásech, 
přizpůsobivost organismů 

 práce s rostlinami - pokusy, 
pozorování 

 péče o rostliny 

 
KU  

 operuje s obecně 
používanými termíny, znaky 
a symboly, poznává smysl a 
cíl učení, buduje si pozitivní 
vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok 

 samostatně experimentuje, 
učí se rozpoznávat mezi 
MPV, naučené a pochopené 
informace využívá 

 vyhledává a třídí informace 
KK  

 rozumí obrazovým 
materiálům, běžně užívaným 
gestům 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině 

 

 
EVVO – ekosystémy, člověk a jeho 
svět 
Český jazyk a literatura 
Člověk a jeho svět  
Vlastivěda 
 

Organismy 

Žák: 

 porovnává na základě 
pozorování základní projevy 
života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí 
organismy do známých 

 

 dělení organismů 

 práce s atlasy a klíči 

 
KU 

 samostatně pozoruje a 
experimentuje, operuje s 
obecně používanými 
termíny, znaky a symboly, 

 
MV 
EVVO – základní podmínky života, 
člověk a jeho svět Vlastivěda  
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skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

poznává smysl a cíl učení 

Země, člověk, ekologie 

Žák: 

 vysvětlí na základě 
elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením času 
a střídáním ročních období 

 zhodnotí některé konkrétní 
činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo 
poškozovat 

 
 

 

 Země 

 vesmír 

 člověk a příroda  

 ekologie 

 
KU  

 poznává smysl a cíl učení, 
má pozitivní vztah k učení, 
samostatně pozoruje a 
experimentuje, operuje s 
obecně používanými 
termíny, znaky a symboly, 
poznává smysl a cíl učení 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, rozumí různým 
typům záznamů 

 

 
OSV 
MV 
Německý jazyk 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Pokusy 

Žák: 

 založí jednoduchý pokus, 
naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

 

 postup práce 

 výstupy 

 
KU  

 poznává smysl a cíl učení, 
má pozitivní vztah k učení, 
samostatně pozoruje a 
experimentuje, operuje s 
obecně používanými 
termíny, znaky a symboly, 
poznává smysl a cíl učení 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, rozumí různým 
typům záznamů 

 
OSV 
MV 
Člověk a svět práce 
 
Projekt: Finanční gramotnost 
(4 hodiny) 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor:  Přírodověda  
Ročník:  pátý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu 
života 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události 

 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty 
v daném věku 

 orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

 
 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Člověk 

Žák: 

 rozlišuje jednotlivé etapy 
lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po 
jeho narození 

 využívá poznatků o lidském 
těle k vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých 

 

 vývoj člověka – etapy vývoje 

 péče o zdraví 

 lidské tělo - orgány 

 zdravotní osvěta 

 poskytnutí první pomoci, 
prevence úrazů 

 
KU  

 poznává smysl a cíl učení, 
má pozitivní vztah k učení, 
samostatně pozoruje a 
experimentuje, operuje s 
obecně používanými 
termíny, znaky a symboly, 

 
OSV – sebepoznání a sebepojetí  
MV 
Člověk a svět práce 
Člověk a jeho svět 
 
 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 97 

orgánových soustav a 
podpoře vlastního zdravého 

 uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví 
a jeho preventivní ochranou; 

 ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc 

poznává smysl a cíl učení 
KK  

 naslouchá druhým lidem, 
porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, rozumí různým 
typům záznamů 

KP  

 čerpá z různých zdrojů 
informací 

 

Denní režim, společenské chování 

Žák: 

 účelně plánuje svůj čas pro 
učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných 
osob 

 dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského 
chování 

 udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc i při úrazu 
v kuchyni 

 

 plánování 

 uspořádání času 

 základy společenského 
chování 

 pravidla stolování 

 pracovní hygiena 

 bezpečnost práce 

 první pomoc při úrazu 

 
KU  

 poznává smysl a cíl učení, 
má pozitivní vztah k učení, 
samostatně pozoruje a 
experimentuje, operuje s 
obecně používanými 
termíny, znaky a symboly, 
poznává smysl a cíl učení 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, rozumí různým 
typům záznamů 

KP  

 čerpá z různých zdrojů 
informací 

 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 
Člověk a svět práce 
Člověk a jeho svět 

Drogy 

Žák: 

 předvede v modelových 
situacích osvojené 
jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek 

 

 návykové látky 

 prevence 
 
 

  
OSV – sebepoznání a sebepojetí 
Člověk a svět práce 
Člověk a jeho svět 
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Krizové situace 

Žák: 

 uplatňuje účelné způsoby 
chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích 
simulujících mimořádné 
události 

 

 chování v krizových situacích  

  

Sexuální výchova 

Žák: 

 uplatňuje ohleduplné 
chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku 

  
KU 

 poznává smysl a cíl učení, 
operuje s obecně 
používanými termíny, znaky 
a symboly, poznává smysl a 
cíl učení 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje 

KP  

 čerpá z různých zdrojů 
informací 

 
OSV – sebepoznání a sebepojetí, 
psychohygiena, osobnostní rozvoj 
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4.3.3 Etika 
Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět  
Vzdělávací obor:   Etika 

Charakteristika vzdělávacího oboru:  

Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, tvořivému řešení 
každodenních problémů, formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému 
vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru.  
Etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé 
společnosti, na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání 
vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se 
do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce.  
Hlavním důvodem pro zařazení prvků Etické výchovy je nutnost systematického rozvoje mravní stránku osobnosti žáků. Etika je integrována 
jako průřezové téma Osobnostní a sociální výchova a realizována jak v každodenním životě školy, tak především v sociálních projektech – 
Reminiscence, Inkluze, Sv. Martin. 

Ročník: 1. – 5. ročník základního vzdělávání 

Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách, knihovně a hudebně 
Časová dotace: témata jsou zařazena do předmětu prvouka a přírodověda 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině a v obci, podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a srozumitelných pravidel 

 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na 
společném postupu a řešení se spolužáky 

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva 

 zvládá prosociální chování 

 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů 

 reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace 

 uvědomuje si své schopnosti a dokáže se těšit z úspěchu druhých 

 vnímá empaticky, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích a přemýšlí nad konkrétní pomocí 
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 iniciativně vstupuje i do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky a na nevhodné reaguje asertivně 
Učivo je průběžně realizováno v systému třídnických hodin, celoškolních meetingů, v projektovém vyučování. Je důsledně dbáno na zdravé 
klima školy a třídy a dodržování prvků OSV v chování a komunikaci učitel – žák, učitel – rodič, žák – žák. 

 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 projevuje toleranci k 
přirozeným odlišnostem 
spolužáků / 1.-5. tř. 

 uplatňuje elementární 
poznatky o sobě, o rodině a  
činnostech člověka, o soužití 
lidské společnosti / 3. tř. 

 vyjádří na základě vlastních 
zkušeností vztahy mezi lidmi 
2.-5. tř. 

 prezentuje své poznatky 
2.-5. tř. 

 aktivně vyhledává a 
zpracovává informace 
4.-5. tř. 

 

 témata:  
- měníme se 
- každodenní soužití 
- kdo rozhodne, kdo to 

udělá 
- potřebují naši pomoc 
- co je štěstí 
- svět médií 
- konflikt patří k životu 

 
KU  

 naučené informace využívá v 
praktickém životě, formuluje 
vlastní myšlenky 

KŘP 

 využívá získané vědomosti 
KP  

 využívá znalosti a zkušenosti 
získané v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech a 
využívá je v zájmu vlastního 
rozvoje 

KSP 

 účinně spolupracuje ve 
skupině, ovládá a řídí své 
jednání a chování 

KO  

 respektuje zákony, řády a 
tradice 

 
OSV – komunikuje věcně, správně, 
poutavě prezentuje, z etického 
hlediska analyzuje postoje a 
projevy druhých lidí 
MV – tvorba mediálního sdělení 
VMS  
VDO   
MKV – vztahy k národnostním 
menšinám 
Výtvarná výchova 
Český jazyk – sloh  
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4.4 Umění a kultura 

4.4.1 Hudební výchova 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 
Vzdělávací obor:   Hudební výchova 

Charakteristika vzdělávacího oboru: 

Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost projevovat a uspokojovat svou 
potřebu setkávání s hudbou. Předmět tuto potřebu rozvíjí. Hudební výchova by měla být předmětem uvolnění, zábavy, týmové práce, při které 
se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat společná vystoupení, rozvíjet fantazii a tvůrčí 
schopnosti. Předmět hudební výchova usiluje o to, aby žáci poznali souvislosti všech druhů umění, aby vhodně využívali celý komplex hudebních 
činností v různých oblastech svého života a obohatili tak své estetické vnímání a prožívání například při návštěvách koncertů, kin a divadel.  
Všechny hudebně výchovné činnosti jsou propojeny ve všech ročnících. Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, souvislost mluvního i 
pěveckého projevu, správné hudební návyky. Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při produkci a 
reprodukci. Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty. Obsahem poslechových činností je aktivní 
vnímání znějící hudby, poznávání stylů a žánrů, analýza poslechových skladeb.  
Časové a organizační vymezení předmětu  
Vyučovací předmět hudební výchova je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v 1. až 5. ročníku. Učební osnovy předmětu umožňují 
konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy znalosti úrovně hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve škole. Volba 
vhodných didaktických pomůcek je zcela závislá na učitelově rozhodnutí.  
Výuka hudební výchovy probíhá v kmenové učebně nebo hale školy, kde je podium a klavír. Hudba je osvojována nejen v hodinách, ale i 
návštěvou výchovných koncertů. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní učí hovořit. Používají přitom pojmy, které jsou vyvozovány ze znějící 
hudby a aplikovány ve všech hudebních aktivitách. Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k celému komplexu hudebních 
činností, ke snaze spolupracovat s ostatními a k úsilí o co nejlepší výsledek. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na 
určitý typ hudebních činností. 
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Charakteristika výuky  

Hlavní složkou hudební výchovy na 1.stupni jsou zpěv a poslech. Zpívaná píseň nejlépe rozvíjí pěvecké i hudební dovednosti a návyky žáků. 
Nejčastější formou tohoto období je zpěv jednohlasý i dvojhlasý. Učitel vede žáky k tomu, aby zpívali čistě, lehce a bez křiku. Rozsah a poloha 
písní musí odpovídat rozsahu a poloze dětského hlasu. Je důležité, aby v hodinách docházelo ke střídání činností, aby děti nezpívaly po celou 
vyučovací dobu.  
Současně s výcvikem pěveckých dovedností rozvíjí zpěv hudební sluch žáků, jejich smysl pro čistou intonaci a rytmus. Rytmus snadno a dobře 
rozvíjíme častým zařazováním doprovodných nástrojů ke zpěvu. Vnímání hudby se rozvíjí nejvýrazněji při poslechu hudby. Poslechem se učí žáci 
hudbu citově prožívat a soustředit se.  
Zpěv by se měl stát součástí i v jiných předmětech než HV.  
Ve zpěvu i poslechu je nezbytné se vracet k probraným písním a skladbám. Je třeba věnovat pozornost hudebně nadaným žákům, dbát o jejich 
další rozvoj. Zpěvem, poslechem, doprovodem písní na hudební nástroje a pohybovým projevem se stávají děti aktivními pozorovateli. 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 žák zpívá na základě svých dispozic čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

 rytmizuje a melodizuje jednotlivé texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

 využívá jednotlivé hudební nástroje k doprovodné hře 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku a směr melodie  

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje 

 odliší hudbu vokální, instrumentální 

 rozlišuje jednotlivé kvality tonů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Ročník:  první základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách a v hudebně školy 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně, 50% vyučováno metodou CLIL v němčině 

 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Vokální činnosti 

Žák: 

 zvládá základní pěvecké 
dovednosti – dýchání, 
výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, hlasová hygiena 

 hudební rytmus – zazpívá 
píseň v 2/4,  3/4, 4/4 taktu 

 er beherrscht einfache 
Kinderlieder und 
entsprechendes Rythmus 

 

 

 pěvecký a mluvní projev 

 hudební rytmus 

 intonace v durových 
tóninách 

 
Die Lieder: 

 Ich bin ich 

 Guten Tag 

 Hallo, ich bin Otto 

 Familie Krause 

 Der Regenbogen 

 
KU  

 buduje si pozitivní vztah k 
učení, posoudí vlastní pokrok 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
vhodně na ně reaguje, 
rozumí běžně užívaným 
gestům 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry 

 
OSV 
MKV 
MV 
EVVO 
Německý jazyk 
Český jazyk a literatura 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

Instrumentální činnosti 

Žák: 

 zvládá hru na Orffovy 
nástroje 

 umí jednoduchý hudební 
doprovod 

 prezentuje hudební hry 

 er beherrscht einfache 
Kinderlieder und 
entsprechendes Rythmus 

 Volkstänze 

 St. Martin-Bräuche 

 

 hra na jednoduché hudební 
nástroje 

 rytmizace 

 melodizace 
 
Die Lieder: 

 In der Schule 

 Alle meine Entchen 

 Laterne, Laterne 

 Vier Jahreszeiten (Vivaldi) 

 
KU  

 operuje s obecně 
používanými termíny, 
poznává smysl a cíl učení, 
buduje si pozitivní vztah k 
učení, posoudí vlastní pokrok 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
vhodně na ně reaguje, 
rozumí obrazovým 

 
OSV 
Německý jazyk 
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 Weihnachts-bräuche und 
Xylophonbegleitung 

 Orffinstrumente-begleitung 

 Weihnachtslieder materiálům, běžně užívaným 
gestům 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry 

Hudebně-pohybové činnosti 

Žák: 

 naučí se jednoduchý lidový 
tanec 

 pohybově improvizuje 

 uchovává si a reprodukuje 
prováděné pohyby při tanci a 
hrách 

 er beherrscht einfache 
rhytmische Begleitung des 
Körpers 

 

 taktování 

 pohybový doprovod k znějící 
hudbě 

 pohybové vyjádření hudby 

 reakce na změny v proudu 
znějící hudby 

 orientace v prostoru 
 
 
Die Lieder: 

 Der Hampelmann 

 Kopf, Arme, Beine 

 Womit fährst du 

 Ampel 

 
KU  

 samostatně pozoruje a 
experimentuje, 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry 

 vytváří si pozitivní představu 
o sobě, která podporuje jeho 
sebedůvěru 

 respektuje kulturní a 
historické dědictví, projevuje 
pozitivní smysl pro kulturu a 
tvořivost 

KP 

 dodržuje vymezená pravidla 

 
OSV 
MKV 
MV 
Německý jazyk 
Tělesná výchova 

Poslechové činnosti 

Žák: 

 pozná délku a výšku tónu  

 umí pojmenovat základní 
hudební nástroje 

 rozpozná hudbu taneční, 
ukolébavku apod. 

 Xylophonbegleitung 

 er kann Instrumente 
benennen 

 

 kvality tónů  

 hudba vokální, 
instrumentální, vokálně-
instrumentální 

 lidský hlas 

 hudební nástroj 
 
Die Lieder: 

 
KU  

 poznává smysl a cíl učení, 
má pozitivní vztah k učení 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje  

KO  

 
OSV 
MKV 
MV 
Německý jazyk 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
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 Häschen in der Grube 

 Mein Kränzlein 

 Der Elefant 

 Alle meine Entchen 

 respektuje, chrání a oceňuje 
naše tradice, kulturní a 
historické dědictví, projevuje 
pozitivní postoj k uměleckým 
dílům 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 
Vzdělávací obor:  Hudební výchova 
Ročník:  druhý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách a v hudebně školy 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně, 50% vyučováno metodou CLIL v němčině 

 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Vokální činnosti 

Žák: 

 zvládá základní pěvecké 
dovednosti – dýchání, 
výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, hlasová hygiena 

 hudební rytmus – zazpívá 
píseň v 2/4,  3/4, 4/4 taktu , 
kánon 

 orientuje se v notovém 
zápise 

 er beherrscht richtiges 
Atmen 

 phonetische Übungen 

 Rhytmus 

 

 pěvecký a mluvní projev 

 hudební rytmus 

 nácvik kánonu 

 intonace v durových 
tóninách 

 orientace v notovém 
záznamu a jeho čtení,  zápis 

 
Projekt: Ovoce a zelenina, Vánoční 
projekt, Velikonoční projekt 
 
Die Lieder: 

 Rote Kirschen 

 Schöne rote Äpfel 

 Abzählreim 

 Wer mag die Tomate 

 
KU  

 operuje s obecně 
používanými termíny, znaky 
a symboly, poznává smysl a 
cíl učení, buduje si pozitivní 
vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
vhodně na ně reaguje, 
rozumí různým typům textu 
a záznamu, obrazovým 
materiálům, běžně užívaným 
gestům 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry 

 
 
 

 
OSV 
MKV 
MV 
EVVO 
Německý jazyk 
Český jazyk a literatura 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
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Instrumentální činnosti 

Žák: 

 zvládá hru na Orffovy 
nástroje 

 umí jednoduchý hudební 
doprovod 

 prezentuje hudební hry 

 er spielt Orffinstrumente 

 er präsentiert Lieder in der 
Gruppe 

 er begleitet die Lieder mit 
einfachen Bewegungen 

 

 hra na jednoduché hudební 
nástroje 

 rytmizace 

 melodizace 

 stylizace 

 improvizace 
 
Die Lieder: 

 Der Herbst ist da 

 Es war eine Mutter 

 Was machen wir am Montag 

 Weihnachtslieder 

 
KU  

 operuje s obecně 
používanými termíny, znaky 
a symboly, poznává smysl a 
cíl učení, buduje si pozitivní 
vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok 

KK 

 naslouchá druhým lidem, 
vhodně na ně reaguje, 
rozumí obrazovým 
materiálům, běžně užívaným 
gestům 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry 

 

 
OSV 
Německý jazyk 

Hudebně-pohybové činnosti 

Žák: 

 zvládá taktování ve 
dvoudobém taktu 

 naučí se jednoduchý lidový 
tanec 

 pohybově improvizuje 

 uchovává si a reprodukuje 
prováděné pohyby při tanci a 
hrách 

 er erkennt verschiedene 
Takte 

 er kann die Tänze 
nachmachen 

 

 taktování 

 pohybový doprovod k znějící 
hudbě 

 pohybové vyjádření hudby 

 reakce na změny v proudu 
znějící hudby 

 orientace v prostoru 
 
Die Lieder: 

 Guten Morgen 

 ABC-Lied 

 Wo ist denn meine Mutter 

 
KU  

 samostatně pozoruje a 
experimentuje, 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry 

 

 vytváří si pozitivní představu 
o sobě, která podporuje jeho 
sebedůvěru 

 respektuje kulturní a 

 
OSV 
MKV 
MV 
Německý jazyk 
Tělesná výchova 
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 er kann Melodie nachsingen  Oh, wie schön ist Schule historické dědictví, projevuje 
pozitivní smysl pro kulturu a 
tvořivost 

KP 

 dodržuje vymezená pravidla 
 

Poslechové činnosti 

Žák: 

 pozná délku a výšku tónu, 
rozpozná souzvuk 

 umí pojmenovat základní 
hudební nástroje 

 rozpozná hudbu taneční, 
ukolébavku apod. 

 er versteht Aufforderungen 
zum Singen 

 Vorliebe zum Singen 
ausdrucke 

 

 kvality tónů  

 vztahy mezi tóny 

 hudba vokální, 
instrumentální, vokálně-
instrumentální 

 lidský hlas 

 hudební nástroj 

 hudební styly a žánry 
 
Projekt: Vánoční projekt 
 
Die Lieder: 

 Osterlieder; Was möchtest 
du denn machen? 

 Oh je, oh je, mein Bein tut so 
weh; Mein Kopf macht so 
und so 

 Schnipp-Schnapp-Boogie 

 
KU  

 poznává smysl a cíl učení, 
má pozitivní vztah k učení 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, rozumí různým 
typům záznamů 

 
KO  

 respektuje, chrání a oceňuje 
naše tradice, kulturní a 
historické dědictví, projevuje 
pozitivní postoj k uměleckým 
dílům 

 

 
OSV 
MKV 
MV 
Německý jazyk 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 
Vzdělávací obor:  Hudební výchova 
Ročník:  třetí základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách a v hudebně školy 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 

 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Vokální činnosti 

Žák: 

 zvládá základní pěvecké 
dovednosti – dýchání, 
výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, hlasová hygiena 

 rozšiřuje si hlasový rozsah 

 hudební rytmus – zazpívá 
píseň v 2/4,  3/4, 4/4 taktu  

 zná pojmy prodleva, kánon, 
lidový dvojhlas apod. 

 zpívá v dur a mol tóninách 

 zná různé hudební hry 

 čte a zapisuje schéma písně 

 orientuje s v notovém 
záznamu jednoduché 
melodie 

 

 pěvecký a mluvní projev 

 hudební rytmus 

 dvojhlas a vícehlas 

 intonace 

 vokální improvizace 

 grafický záznam vokální 
hudby 

 
KU  

 operuje s obecně 
používanými termíny, znaky 
a symboly, poznává smysl a 
cíl učení, buduje si pozitivní 
vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok, samostatně 
experimentuje 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
vhodně na ně reaguje, 
rozumí různým typům textu 
a záznamu, obrazovým 
materiálům, běžně užívaným 
gestům, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry, vytváří 
si pozitivní představu o sobě 
samém, která podporuje 
jeho sebedůvěru 

KO  

 
OSV 
MKV 
MV 
EVVO 
Německý jazyk 
Český jazyk a literatura 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
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 respektuje a oceňuje naše 
tradice a historické dědictví 

Instrumentální činnosti 

Žák: 

 zvládá hru na Orffovy 
nástroje 

 umí jednoduchý hudební 
doprovod 

 prezentuje hudební hry 

 orientuje se v jednodílné 
písňové formě 

 využívá notační programy 

 

 hra na jednoduché hudební 
nástroje 

 rytmizace 

 melodizace 

 stylizace 

 improvizace 

 grafický záznam melodie 

 
KU  

 operuje s obecně 
používanými termíny, znaky 
a symboly, poznává smysl a 
cíl učení, buduje si pozitivní 
vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
vhodně na ně reaguje, 
rozumí obrazovým 
materiálům, běžně užívaným 
gestům 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry 

 
OSV 
Německý jazyk 
 

Hudebně-pohybové činnosti 

Žák: 

 zvládá taktování ve 
dvoudobém a třídobém taktu 

 naučí se jednoduché lidové 
tance a hry se zpěvem 

 pohybově improvizuje 

 uchovává si a reprodukuje 
prováděné pohyby při tanci a 
hrách 

 

 taktování 

 pohybový doprovod k znějící 
hudbě 

 pohybové vyjádření hudby 

 reakce na změny v proudu 
znějící hudby 

 orientace v prostoru 

 
KU  

 samostatně pozoruje a 
experimentuje 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry, vytváří 
si pozitivní představu o sobě, 
která podporuje jeho 
sebedůvěru 

KO  

 
OSV 
MKV 
MV 
Německý jazyk 
Tělesná výchova 
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 respektuje kulturní a 
historické dědictví, projevuje 
pozitivní smysl pro kulturu a 
tvořivost 

KP 

 dodržuje vymezená pravidla 

Poslechové činnosti 

Žák: 

 pozná délku a výšku tónu, 
rozpozná souzvuk 

 umí pojmenovat základní 
hudební nástroje 

 rozpozná hudbu taneční, 
ukolébavku apod. 

 pozná kontrast a gradace, 
pohyb melodie, rytmus 

 dokáže slovně vyjádřit o 
jakou hudbu se jedná 

 

 kvality tónů  

 vztahy mezi tóny 

 hudba vokální, 
instrumentální, vokálně-
instrumentální 

 lidský hlas 

 hudební nástroj 

 hudební styly a žánry 

 hudební výrazové prostředky 
a hudební prvky 

 interpretace hudby 

 
KU  

 poznává smysl a cíl učení má 
pozitivní vztah k učení 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, rozumí různým 
typům záznamů 

KO  

 respektuje, chrání a oceňuje 
naše tradice, kulturní a 
historické dědictví, projevuje 
pozitivní postoj k uměleckým 
dílům 

 
OSV 
MKV 
MV 
Německý jazyk 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 
Vzdělávací obor:  Hudební výchova 
Ročník:  čtvrtý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách a v hudebně školy 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti 

 orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Vokální činnosti 

Žák: 

 zvládá základní pěvecké 
dovednosti – dýchání, 
výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, hlasová hygiena 

 rozšiřuje si hlasový rozsah 

 hudební rytmus – zazpívá 
píseň v 2/4,  3/4, 4/4 taktu 

 zná pojmy prodleva, kánon, 
lidový dvojhlas apod. 

 zná různé hudební hry 

 orientuje se v notovém 
záznamu jednoduché 
melodie 

 

 pěvecký a mluvní projev 

 hudební rytmus 

 dvojhlas a vícehlas 

 intonace 

 vokální improvizace 

 grafický záznam vokální 
hudby 

 
KU  

 operuje s obecně 
používanými termíny, znaky 
a symboly, poznává smysl a 
cíl učení, buduje si pozitivní 
vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok, samostatně 
experimentuje 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
vhodně na ně reaguje, 
rozumí různým typům textu 
a záznamu, obrazovým 
materiálům, běžně užívaným 
gestům, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry, vytváří 
si pozitivní představu o sobě 
samém, která podporuje 
jeho sebedůvěru 

KO  

 respektuje a oceňuje naše 
tradice a historické dědictví 

 
OSV 
MKV 
MV 
EVVO 
Český jazyk a literatura 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

Hudebně-pohybové činnosti 

Žák: 

 zvládá taktování ve 
dvoudobém a třídobém taktu 

 

 taktování 

 pohybový doprovod k znějící 

 
KU  

 samostatně pozoruje a 

 
OSV 
MKV 
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 naučí se jednoduché lidové 
tance a hry se zpěvem 

 pohybově improvizuje 

hudbě 

 pohybové vyjádření hudby 
reakce na změny v proudu 
znějící hudby 

 orientace v prostoru 

experimentuje 
KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry, vytváří 
si pozitivní představu o sobě, 
která podporuje jeho 
sebedůvěru 

KO  

 respektuje kulturní a 
historické dědictví, projevuje 
pozitivní smysl pro kulturu a 
tvořivost 

KP  

 dodržuje vymezená pravidla 
 

MV 
Německý jazyk 
Tělesná výchova 

Poslechové činnosti 

Žák: 

 pozná délku a výšku tónu, 
rozpozná souzvuk 

 

 umí pojmenovat základní 
hudební nástroje 

 rozpozná hudbu taneční, 
ukolébavku apod. 

 pozná kontrast a gradace, 
pohyb melodie, rytmus 

 dokáže slovně vyjádřit o 
jakou hudbu se jedná 

 

 kvality tónů 

 vztahy mezi tóny 
 

 hudba vokální, 
instrumentální, vokálně-
instrumentální 

 lidský hlas 

 hudební nástroj 

 hudební styly a žánry 

 hudební výrazové prostředky 
a hudební prvky 

 interpretace hudby 

 hudební formy 

 
KU 

 poznává smysl a cíl učení, 
má pozitivní vztah k učení 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, rozumí různým 
typům záznamů 

KO  

 respektuje, chrání a oceňuje 
naše tradice, kulturní a 
historické dědictví, projevuje 
pozitivní postoj k uměleckým 
dílům 

 
OSV 
MKV 
MV 
 
Německý jazyk 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 

Instrumentální činnosti 

Žák:    
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 zvládá hru na Orffovy 
nástroje 

 prezentuje hudební hry 

 orientuje se v jednodílné 
písňové formě 

 hra na jednoduché hudební 
nástroje 

 rytmizace 

 melodizace 

 stylizace 

 improvizace 

 grafický záznam melodie 

KU  

 operuje s obecně 
používanými termíny, znaky 
a symboly, poznává smysl a 
cíl učení, buduje si pozitivní 
vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
vhodně na ně reaguje, 
rozumí obrazovým 
materiálům, běžně užívaným 
gestům 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, spoluutváří 
příjemnou atmosféru 

OSV 
Německý jazyk 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 
Vzdělávací obor:  Hudební výchova 
Ročník:  pátý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách a v hudebně školy 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti 

 orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje 

 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů, skladeb a písní 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 provádí elementární hudební improvizace 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků 

 ztvárňuje hudbu pohybem, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Vokální činnosti 

Žák: 

 zvládá základní pěvecké 
dovednosti – dýchání, 
výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, hlasová hygiena 

 rozšiřuje si hlasový rozsah 

 hudební rytmus – zazpívá 
píseň v 2/4,  3/4, 4/4 taktu 

 zná pojmy prodleva, kánon, 
lidový dvojhlas apod. 

 zpívá v dur a mol tóninách 

 zná různé hudební hry 

 čte a zapisuje schéma písně 

 orientuje se v notovém 
záznamu jednoduché 
melodie 

 

 pěvecký a mluvní projev 

 hudební rytmus 

 dvojhlas a vícehlas 

 intonace 

 vokální improvizace 

 grafický záznam vokální 
hudby 

 
KU  

 operuje s obecně 
používanými termíny, znaky 
a symboly, poznává smysl a 
cíl učení, buduje si pozitivní 
vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok, samostatně 
experimentuje 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
vhodně na ně reaguje, 
rozumí různým typům textu 
a záznamu, obrazovým 
materiálům, běžně užívaným 
gestům, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry, vytváří 
si pozitivní představu o sobě 
samém, která podporuje 
jeho sebedůvěru 

KO  

 respektuje a oceňuje naše 
tradice a historické dědictví 

 
OSV 
MKV 
MV 
EVVO 
Český jazyk a literatura 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
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Hudebně-pohybové činnosti 

Žák: 

 zvládá taktování ve 
dvoudobém a třídobém taktu 

 naučí se jednoduché lidové 
tance a hry se zpěvem 

 pohybově improvizuje 

 uchovává si a reprodukuje 
prováděné pohyby při tanci a 
hrách 

 

 taktování 

 pohybový doprovod k znějící 
hudbě 

 pohybové vyjádření hudby 
reakce na změny v proudu 
znějící hudby 

 orientace v prostoru 

 
KU  

 samostatně pozoruje a 
experimentuje 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry, vytváří 
si pozitivní představu o sobě, 
která podporuje jeho 
sebedůvěru 

KO  

 respektuje kulturní a 
historické dědictví, projevuje 
pozitivní smysl pro kulturu a 
tvořivost 

KP  

 dodržuje vymezená pravidla 
 

 
OSV 
MKV 
MV 
Německý jazyk 
Tělesná výchova 

Poslechové činnosti 

Žák: 

 pozná délku a výšku tónu, 
rozpozná souzvuk 

 

 umí pojmenovat základní 
hudební nástroje 

 rozpozná hudbu taneční, 
ukolébavku apod. 

 pozná kontrast a gradace, 
pohyb melodie, rytmus 

 dokáže slovně vyjádřit o 
jakou hudbu se jedná 

 

 kvality tónů 

 vztahy mezi tóny 
 

 hudba vokální, 
instrumentální, vokálně-
instrumentální 

 lidský hlas 

 hudební nástroj 

 hudební styly a žánry 

 hudební výrazové prostředky 
a hudební prvky 

 interpretace hudby 

 
KU 

 poznává smysl a cíl učení, 
má pozitivní vztah k učení 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, rozumí různým 
typům záznamů 

KO  

 respektuje, chrání a oceňuje 
naše tradice, kulturní a 
historické dědictví, projevuje 

 
OSV 
MKV 
MV 
 
Německý jazyk 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 119 

 hudební formy pozitivní postoj k uměleckým 
dílům 

Instrumentální činnosti 

Žák: 

 zvládá hru na Orffovy 
nástroje 

 umí jednoduchý hudební 
doprovod 

 prezentuje hudební hry 

 orientuje se v jednodílné 
písňové formě 

 využívá notační programy 

 

 hra na jednoduché hudební 
nástroje 

 rytmizace 

 melodizace 

 stylizace 

 improvizace 

 grafický záznam melodie 

 
KU  

 operuje s obecně 
používanými termíny, znaky 
a symboly, poznává smysl a 
cíl učení, buduje si pozitivní 
vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok 

KK  

 naslouchá druhým lidem, 
vhodně na ně reaguje, 
rozumí obrazovým 
materiálům, běžně užívaným 
gestům 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, spoluutváří 
příjemnou atmosféru 

 
OSV 
Německý jazyk 
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4.4.2. Výtvarná výchova 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 
Vzdělávací obor:   Výtvarná výchova 

Charakteristika vzdělávacího oboru: 

Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy vychází 
především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspoko-
jují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto období je nepostradatelné příznivé a 
klidné prostředí zbavené strachu ze známky nebo výsměchu druhých.  
Děti se snaží výtvarně vyjadřovat své představy výtvarnými prostředky již od útlého věku. Výtvarný projev předškolního věku je především rázu 
schematického. Děti svým kresbám rozumí, dospělí většinou nedovedou do jejich světa vstupovat. Není však vhodné myšlenkový svět dětí 
narušovat předkreslováním a vedením k napodobování. Je naopak potřebné dát dítěti svobodu a do jeho kreseb nezasahovat.  
V 1. – 3. ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě kreslí rádo zpaměti, předlohám se vyhýbá. Jeho 
představy ho těší a snaží se je ztvárnit. Vhodná motivace, která předchází výtvarné tvorbě, podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom 
často tvoří s velkým zaujetím a prožívají velkou radost z toho, co vytvořily. Jejich práce jsou plné volnosti, naivnosti a psychologických záhad.  
Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat 
zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. V tomto období je vhodné, když mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé hravé 
činnosti a experimentování. Výtvarná výchova dává žákům možnost se individuálně svou výtvarnou činností projevit, sami mohou různými 
výtvarnými prostředky ztvárnit své vidění světa. Je dobře, když svůj výtvarný projev mají žáci možnost obhájit, vysvětlit spolužákům a 
vyslechnout jejich názory. Často právě vzájemné hovory žáků o svých výtvorech mohou měnit jejich pohled na svět nebo určitou věc. Zde má 
učitel příležitost jemně usměrňovat a postupně působit na vytváření výtvarného vkusu žáků.  
Výtvarná výchova svým pojetím rozvíjí tvořivost a představivost žáků, jejich smyslovou citlivost a podporuje jejich orientaci na ploše i v 
prostoru. Cílem předmětu je, aby si žáci osvojili pracovní návyky, základní výtvarné techniky a postupy, pomocí nichž se dokáží výtvarně vyjádřit 
na dané téma. Rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Žáci jsou 
vedeni k tvořivosti a estetickému cítění a k utváření vztahu ke kulturnímu bohatství. Využívá práci jednotlivce i kolektivu (práce ve dvojicích, 
malých týmech i celé třídy), vzájemného učení na základě schopnosti prezentovat své umělecké dovednosti před kolektivem, projektových dnů 
a návštěv kulturních akcí.  
Tato výchova prolíná celým obdobím. Jeví se jako vedení žáka  

 k svobodnému výtvarnému vyjádření  

 k uvědomování si krásy tvarů, barev a barevných kombinací, struktur  

 k postupné schopnosti samostatné volby výtvarné techniky (technologie), ke správnému zacházení s výtvarnými nástroji, barvami apod.  

 k účasti na utváření prostředí, ve kterém žijeme, učíme se  
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Ve všech formách výtvarného projevu (v kresbě, malbě, grafice, modelování, prostorovém vytváření, v kombinovaných technikách …) se 
projevuje dětská osobnost dítěte, jeho cítění a chápání světa kolem sebe. Téměř všechny námětové okruhy výtvarné výchovy obsahují základní 
vztahy k životu, prostředí a lidem, a proto souvisí blízce s výukou prvouky a vztahem žáků k životnímu prostředí. Učitelům se přímo nabízí 
možnost k mezipředmětovým vztahům a využití výtvarných činností žáků v různých malých projektech. Velmi vhodné je uplatňovat ve výuce 
náměty z žákova okolí, z dětského života z prostředí obce i školy.  
Při výtvarné tvorbě plné her, fantazie, spontánnosti, experimentů s technikami i materiály by nemělo v tomto období chybět ani výtvarné 
zpracování k určitému konkrétnímu tématu (kresbou, malbou), které v některých pojetích pohledu na výtvarnou výchovu v tomto školním věku 
bývá poněkud zatlačováno do pozadí pro svou údajnou nevhodnost, obtížnost či přílišnou konkrétnost. Ale i tato oblast má v tomto období své 
místo a opodstatnění.  
Takové výtvarné práce mohou být dvojího druhu  

 na základě vlastní představy dítěte  

 podle skutečnosti  
Kresba z představy má zpočátku ilustrativní charakter, vypráví o bezprostředních zážitcích a zkušenostech žáků a o jeho citovém životě. Motivací 
k těmto kresbám může být prožitek z her, ze čteného textu, z osobního prožitku, z vycházky apod.  
Kresba podle skutečnosti vyjadřuje obvykle první dojem žáka z pozorování. Každý sleduje zpočátku něco jiného, někoho zaujme barva, jiného 
zaujmou detaily, někdo dovede zachytit linie pozorovaných věcí, někdo zase zachytí jejich funkci. Žák se postupně učí výtvarně uvažovat, 
pozorně vnímat skutečnost a výtvarně vystihnout její podobu. Proto již v tomto období můžeme začít i s kreslením věcí podle skutečnosti. Žáci 
samozřejmě nedokáží hned dokonale zachytit pozorovanou skutečnost. Spokojujeme se proto zejména s vystižením toho charakteru předmětu, 
který pozorujeme. Tyto kresby velmi vhodně využíváme nejen při výuce prvouky, ale i v hodinách matematiky, čtení a psaní. Mnohý žák se v 
mladším školním věku snáze vyjadřuje kresbou než slovy. Kresbou může např. snadno vyjadřovat porozumění čtené větě nebo čtenému 
příběhu, porozumění funkci pozorované věci (např. mlýnek, struhadlo). Tím výtvarná výchova přesahuje rámec předmětu jako takového.  
K vytváření hlubšího vztahu k výtvarnému umění využíváme návštěvy výstav obrazů, loutek a maňásků, hraček, pohlednic aj., besedujeme nad 
knihami a jejich ilustrátory.  
K vycházkám v průběhu roku je vhodné přidávat prvky výtvarné výchovy, neboť při nich s žáky můžeme pozorovat např. výstavbu obce, 
významné stavby obce, stavební sloh, ve kterém jsou domy postaveny, úpravu domů a jejich okolí, získáváme spoustu námětů, zajímavostí, 
postřehů, nasbíráme materiály pro další práci.  
Na vytváření žákovského výtvarného vkusu a jeho vztahu k výtvarnému umění a výtvarným hodnotám má také vliv prostředí (rodina, škola, 
obec, její okolí), kde děti žijí. Nemalý vliv má i rozvoj techniky – fotografie, televize, video, počítače, které zprostředkovávají dětem spoustu 
podnětů, zážitků (pozitivních, ale v mnoha případech i negativních). Pak je třeba také takováto témata do hodin výtvarné výchovy zařazovat a 
pomoci tak dětem přemíru podnětů zpracovávat, uvědomovat si jejich hodnotu, zaujímat k nim nějaké postoje, vnímat pozitivní i negativní.  
Některé činnosti mohou dětem ukázat, jak lze tuto moderní techniku vhodně využít (počítačová grafika, internet, televizní motivační či 
vzdělávací pořady, reklama, plakáty, kreslená animace, loutky …).  
Učitel, který dovede dětskou duši naladit k výtvarnému projevu, bývá často odměněn bohatstvím dětských nápadů.  
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Pro výuku výtvarné výchovy je třeba mít dostatečné množství pomůcek a poučit žáky, jak se s nimi zachází. Kromě základních pomůcek pro 
výtvarné činnosti, které má každý žák svoje vlastní, je třeba mít soubor pomůcek ve třídě pro specifické a složitější výtvarné techniky. Výtvarná 
výchova nevede samoúčelně jen k osvojování výtvarných technik. 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 
Vzdělávací obor:  Výtvarná výchova 
Ročník:  první základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách a v ateliéru školy 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 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 

 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 v tvorbě projevuje své vlastní 
životní zkušenosti, uplatňuje 
přitom v plošném i 
prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich 
kombinace 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání 
událostí různými smysly a  
pro jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné 
prostředky  

 
 
 
 

 interpretuje dle svých 
schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné 
interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností 

 

 různé výtvarné techniky a 
postupy výtvarného 
vyjadřování: kresba, 
modelování a barva 

 hra s barvou 

 experimentování s různými 
výrazovými prostředky a 
materiály 

 vnímání, pozorování a 
poznávání vlastností objektů 
a různých tvarů 

 manipulace s objekty 

 kompoziční zákonitosti 

 vyjádření svého názoru, 
schopnost diskuse nad 
výtvarným dílem svým či 
jiným 

 
KU 

 samostatně pozoruje a 
experimentuje 

 operuje s obecně užívanými 
termíny, znaky a symboly 

 kriticky posuzuje a vyvozuje 
závěry 

KŘP 

 samostatně řeší problémy, 
volí vhodné způsoby řešení 

KK 

 naslouchá promluvám 
druhých lidí, vhodně na ně 
reaguje, obhajuje svůj názor 
a vhodně argumentuje 

 rozumí různým typům 
obrazových materiálů 

KSP 

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na 
vytváření pravidel práce 
v týmu 

 
 

 podílí se na utváření 
příjemné atmosféry 

 přispívá k upevňování 
dobrých mezilidských vztahů, 
v případě potřeby, poskytne 
pomoc 

KO 

 
OSV – kreativita  
MKV 
MV 
EVVO 
Jazyk a jazyková komunikace 
Matematika a její aplikace 
Člověk a jeho svět 
Člověk a svět práce 
 
Projekty: Babí léto, sv. Martin, 
Vánoční projekt, Velikonoční 
projekt, Bedřichovská paleta 
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 respektuje, oceňuje a chrání 
naše tradice, kulturní i 
historické dědictvím 
projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílů, smysl pro 
kulturu a tvořivost, aktivně 
se zapojuje do kulturního 
dění  

 chápe základní ekologické 
souvislosti 

KP 

 používá bezpečně a účinně 
materiály, nástroje a 
vybavení, dodržuje 
vymezená pravidla 

 chrání zdraví své i zdraví 
druhých, životní prostředí, 
kulturní  společenské 
předměty 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 
Vzdělávací obor:  Výtvarná výchova 
Ročník:  druhý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách a v ateliéru školy 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 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 

 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a  pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky  
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 v tvorbě projevuje své vlastní 
životní zkušenosti, uplatňuje 
přitom v plošném i 
prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich 
kombinace 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání 
událostí různými smysly a  
pro jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné 
prostředky  

 
 
 
 

 interpretuje dle svých 
schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné 
interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností 

 

 různé výtvarné techniky a 
postupy výtvarného 
vyjadřování: kresba, 
modelování a barva 

 hra s barvou 

 experimentování s různými 
výrazovými prostředky a 
materiály 

 vnímání, pozorování a 
poznávání vlastností objektů 
a různých tvarů 

 manipulace s objekty 

 kompoziční zákonitosti 

 vyjádření svého názoru, 
schopnost diskuse nad 
výtvarným dílem svým či 
jiným 

 
KU 

 samostatně pozoruje a 
experimentuje 

 operuje s obecně užívanými 
termíny, znaky a symboly 

 kriticky posuzuje a vyvozuje 
závěry 

KŘP 

 samostatně řeší problémy, 
volí vhodné způsoby řešení 

KK 

 naslouchá promluvám 
druhých lidí, vhodně na ně 
reaguje, obhajuje svůj názor 
a vhodně argumentuje 

 rozumí různým typům 
obrazových materiálů 

KSP 

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na 
vytváření pravidel práce 
v týmu 

 
 

 podílí se na utváření 
příjemné atmosféry 

 přispívá k upevňování 
dobrých mezilidských vztahů, 
v případě potřeby, poskytne 
pomoc 

KO 

 
OSV – kreativita  
MKV 
MV 
EVVO 
Jazyk a jazyková komunikace 
Matematika a její aplikace 
Člověk a jeho svět 
Člověk a svět práce 
 
Projekty: Babí léto, sv. Martin, 
Vánoční projekt, Velikonoční 
projekt, Bedřichovská paleta 
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 respektuje, oceňuje a chrání 
naše tradice, kulturní i 
historické dědictvím 
projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílů, smysl pro 
kulturu a tvořivost, aktivně 
se zapojuje do kulturního 
dění  

 chápe základní ekologické 
souvislosti 

KP 

 používá bezpečně a účinně 
materiály, nástroje a 
vybavení, dodržuje 
vymezená pravidla 

 chrání zdraví své i zdraví 
druhých, životní prostředí, 
kulturní  společenské 
předměty 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 
Vzdělávací obor:  Výtvarná výchova 
Ročník:  třetí základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách a v ateliéru školy 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 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 

 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a  pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky  

 interpretuje dle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 
upravil 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 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 

 v tvorbě projevuje své vlastní 
životní zkušenosti, uplatňuje 
přitom v plošném i 
prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich 
kombinace 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání 
událostí různými smysly a  
pro jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné 
prostředky  

 
 
 
 

 interpretuje dle svých 
schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné 
interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností 

 na základě vlastní zkušenosti 

 

 různé výtvarné techniky a 
postupy výtvarného 
vyjadřování: kresba, 
modelování a barva 

 hra s barvou 

 experimentování s různými 
výrazovými prostředky a 
materiály 

 vnímání, pozorování a 
poznávání vlastností objektů 
a různých tvarů 

 manipulace s objekty 

 kompoziční zákonitosti 

 vyjádření svého názoru, 
schopnost diskuse nad 
výtvarným dílem svým či 
jiným 

 
KU 

 samostatně pozoruje a 
experimentuje 

 operuje s obecně užívanými 
termíny, znaky a symboly 

 kriticky posuzuje a vyvozuje 
závěry 

KŘP 

 samostatně řeší problémy, 
volí vhodné způsoby řešení 

KK 

 naslouchá promluvám 
druhých lidí, vhodně na ně 
reaguje, obhajuje svůj názor 
a vhodně argumentuje 

 rozumí různým typům 
obrazových materiálů 

KSP 

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se na 
vytváření pravidel práce 
v týmu 

 
 

 podílí se na utváření 
příjemné atmosféry 

 přispívá k upevňování 
dobrých mezilidských vztahů, 
v případě potřeby, poskytne 
pomoc 

KO 

 
OSV – kreativita  
MKV 
MV 
EVVO 
Jazyk a jazyková komunikace 
Matematika a její aplikace 
Člověk a jeho svět 
Člověk a svět práce 
 
Projekty: Babí léto, sv. Martin, 
Vánoční projekt, Velikonoční 
projekt, Bedřichovská paleta 
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nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či 
upravil 

 

 respektuje, oceňuje a chrání 
naše tradice, kulturní i 
historické dědictvím 
projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílů, smysl pro 
kulturu a tvořivost, aktivně 
se zapojuje do kulturního 
dění  

 chápe základní ekologické 
souvislosti 

KP 

 používá bezpečně a účinně 
materiály, nástroje a 
vybavení, dodržuje 
vymezená pravidla 

 chrání zdraví své i zdraví 
druhých, životní prostředí, 
kulturní  společenské 
předměty 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 
Vzdělávací obor:  Výtvarná výchova 
Ročník:  čtvrtý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách a v ateliéru školy 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák:  

 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů 

 využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku 

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností 

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly 

 osobnost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě 
 
 
 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 při vlastních tvůrčích 
činnostech pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, porovnává je na 
základě vztahů 

 využívá a kombinuje prvky 
vizuálně obrazného vyjádření 
ve vztahu k celku 

 při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se zaměřuje na 
projevení vlastních životních 
zkušeností 

 nalézá vhodné prostředky 
pro vizuálně obrazná 

 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

 prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, linie, tvary, 
objemy, světlostní i barevné 
kvality 

 uspořádání objektů do celků 
na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného 
postavení 

 reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními 
smysly 

 smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 

 
KU  

 získá přehled v oblasti 
umění, uvědomí si množství 
estetických prožitků i to, že 
lidé vnímají stejnou věc 
různě 

KŘP  

 sleduje vlastní pokrok při 
zadaných činnostech 

KSP  

 zná zásady chování na 
kulturních akcí, respektuje 
pravidla 

KO  

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání, 
kreativita  
MV – interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
MKV – etnický původ 
Český jazyk a literatura, sloh 
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vyjádření vzniklá na základě 
vztahu zrakového vnímání k 
vnímání dalšími smysly 

 osobnost svého vnímání 
uplatňuje v přístupu k realitě 

Uplatňování subjektivity 

 prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních 
zkušeností 

 typy vizuálně obrazných 
vyjádření, jejich rozlišení, 
výběr a uplatnění, hračky, 
objekty, ilustrace, volná 
malba, reklama 

 přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením 

 respektuje, chrání a oceňuje 
naše tradice, získává 
pozitivní postoj k uměleckým 
dílům, smysl pro kulturu a 
tvořivost 

KP  

 správně používá výtvarné 
potřeby a umí o ně pečovat 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 
Vzdělávací obor:  Výtvarná výchova 
Ročník:  pátý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách a v ateliéru školy 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák:  

 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů 

 využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku 

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností 

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly 

 osobnost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě 

 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 

 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil 
 
 
 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 při vlastních tvůrčích 
činnostech pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, porovnává je na 
základě vztahů 

 využívá a kombinuje prvky 
vizuálně obrazného vyjádření 
ve vztahu k celku 

 při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se zaměřuje na 
projevení vlastních životních 
zkušeností 

 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

 prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, linie, tvary, 
objemy, světlostní i barevné 
kvality 

 uspořádání objektů do celků 
na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného 
postavení 

 reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními 
smysly 

 
KU  

 získá přehled v oblasti 
umění, uvědomí si množství 
estetických prožitků i to, že 
lidé vnímají stejnou věc 
různě 

KŘP  

 sleduje vlastní pokrok při 
zadaných činnostech 

KSP  

 zná zásady chování na 
kulturních akcí, respektuje 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání, 
kreativita  
MV – interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
MKV – etnický původ 
Český jazyk a literatura, sloh 
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 nalézá vhodné prostředky 
pro vizuálně obrazná 
vyjádření vzniklá na základě 
vztahu zrakového vnímání k 
vnímání dalšími smysly 

 osobnost svého vnímání 
uplatňuje v přístupu k realitě 

 porovnává různé 
interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke 
zdroji inspirace 

 nalézá a do komunikace v 
sociálních vztazích zapojuje 
obsah obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil 

 

 smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 

Uplatňování subjektivity 

 prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních 
zkušeností 

 typy vizuálně obrazných 
vyjádření, jejich rozlišení, 
výběr a uplatnění, hračky, 
objekty, ilustrace, volná 
malba, reklama 

 přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením 

Ověřování komunikačních účinků 

 osobní postoj v komunikaci 

 komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření 

 proměny komunikačního 
obsahu 

pravidla 
KO  

 respektuje, chrání a oceňuje 
naše tradice, získává 
pozitivní postoj k uměleckým 
dílům, smysl pro kulturu a 
tvořivost 

KP  

 správně používá výtvarné 
potřeby a umí o ně pečovat 
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4.5 Člověk a zdraví 

4.5.1 Tělesná výchova 
Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor:   Tělesná výchova 

Charakteristika vzdělávacího oboru:  

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti 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 žáky 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 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 jiné pohybové aktivitě. Takový vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře 
důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku z pohybového výkonu.  
Časové a organizační vymezení předmětu  
Tělesná výchova je na I. st. zařazena do každého ročníku s časovou dotací dvou hodin týdně. Tématické bloky se meziročníkově opakují a 
postupně rozšiřují. Výuka do  
5. ročníku probíhá koedukovaně v rámci jedné třídy.  
Předmět si dává za cíl, aby si žáci uvědomovali činnosti ovlivňující jejich zdraví a jejich pohyb. Žáci se seznámí s pohybovými hrami, základy 
gymnastiky, rytmickým cvičením, úpoly, atletikou, turistikou a plaváním. Tento předmět bude využívat znalostí z prvouky, přírodovědy, 
vlastivědy, přírodopisu a zeměpisu. V předmětu se zrealizují krátkodobé projekty (turnaje, sportovní dny).  
Výuka probíhá v tělocvičně školy i na hřišti. V jednom pololetí druhého nebo třetího ročníku probíhá povinná plavecká výuka v plaveckém 
bazénu. Předmět je doplněn v každém ročníku o vícedenní pobyty v přírodě a kurzy lyžování. 
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Charakteristika výuky  

Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posíle-
ní jeho charakterových vlastností (zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu …)  
Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal součástí jejich zdravého životního stylu. Systémem 
jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla žáků.  
Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním u dětí radostného pocitu z pohybu se podílíme na zvyšování jejich psychické odolnosti vůči 
negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich charakterových vlastností. Základní a důležitou metodou, která slouží ke splnění všech 
těchto cílů a úkolů je HRA a dodržování herních pravidel.  
Osvojením základů herních technik a taktických postupů, zvyšujeme u žáků nejen pohybové schopnosti, ale také podporujeme jejich 
prostorovou orientaci, schopnost správného a rychlého rozhodování i schopnost pohotově reagovat. Neustále opakujeme a věnujeme 
patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce TV, upozorňujeme na možnosti úrazů, snažíme se vštípit pocit zodpovědnosti za své chování a svoji 
bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům.  V hodinách TV se nezaměříme jen na rozvoj a zdokonalování pohybových 
schopností, ale také vštěpujeme důležité hygienické zásady s tím spojené.  
Pohybové činnosti by měly prolínat a doplňovat i další oblasti výchovy, měly by se objevovat i v dalších předmětech jako např. vhodné rozcvičky, 
pohybové hry, taneční prvky. 
Správně řízená výuka tělesné výchovy vyžaduje, aby učitel  

 kladl na žáky tělovýchovné požadavky, které jsou přiměřené jejich tělesné a pohybové vyspělosti  

 dbal rozdílu mezi chlapci a děvčaty  

 volil program s ohledem na roční období a materiálně technické vybavení školy 

 dbal bezpečnosti žáků a vedl žáky k nacvičování vhodné a správné dopomoci a záchrany při cvičení  

 účelně zaměstnával co nejvíce žáků vhodnými bezpečnými úkoly ke cvičení ve družstvech  
Hlavní organizační formou vyučovacího procesu je vyučovací hodina tělesné výchovy. Vyučovací hodiny tělesné výchovy se nespojují do 
dvouhodin, rovnoměrně se rozkládají do týdenního rozvrhu. Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle 
jejich momentální tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním možnostem a předpokladům pro 
zvládnutí různých pohybových aktivit. 
Součástí výuky TV je v 1. a 2.ročníku plavecký výcvik v celkovém rozsahu 40 hodin. 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor:  Tělesná výchova 
Ročník:  první základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v tělocvičně školy 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině – usiluje o 
jejich zlepšení 

 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 umí spojit pravidelnou 
každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá 
nabízené příležitosti 

 zvládá v souladu                s 
individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo 
činnosti prováděné ve 
skupině, usiluje o jejich 
zlepšení 

 spolupracuje při 
jednoduchých  týmových 
činnostech a soutěžích 

 dodržuje hlavní zásady 
hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy 

 

 znalost základních, zdraví 
prospěšných cvičení a 
vhodného prostředí pro 
pohybovou činnost 

 činnosti napomáhající ke 
splnění očekávaných výstupů 

 vzdělávací obsah se prolíná 
všemi výstupy: základy 
gymnastiky –  průpravná 
cvičení, akrobacie, cvičení              
s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti 

 základy estetického pohybu, 
jednoduché tance  

 atletika: vytrvalostní běh, 
rychlý běh, skok daleký, hod 
míčkem 

 pohybové hry různého 
zaměření s pomůckami i bez 
pomůcek 

 sportovní hry (kopaná, 
vybíjená, přehazovaná… 

 

 základní hygiena po TV a při 
jiných pohybových aktivitách 

 lyžování 

 bruslení 

 turistika, pobyt v přírodě 

 znalost smluvených gest a 
signálů při pohybových 

 
KU  

 rozumí obecně užívaným 
termínům, má pozitivní 
vztah k učení, kriticky dokáže 
zhodnotit své výsledky 

KK  

 rozumí běžně užívaným 
gestům, reaguje na ně a 
aktivně se zapojuje 

KSP 

 spolupracuje                       ve 
sportovním týmu, plní svoji 
roli, svůj úkol, podílí se na 
vytváření příjemné 
atmosféry uplatněním 
ohleduplnosti, v případě 
potřeby poskytne pomoc 
nebo o ni požádá, vytváří si 
pozitivní představu o sobě 
samém, která podporuje 
jeho sebedůvěru a rozvoj, 
ovládá a řídí své jednání a 
chování 

KP 

 využívá bezpečně vybavení a 
náčiní, dodržuje vymezená 
pravidla 

 
OSV – kreativita, psychohygiena, 
sebepoznání, sebepojetí, 
kooperace a kompetice 
Matematika a její aplikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
Německý jazyk 
 
- soutěž Ďáblická opice  
- karneval na ledě 
- lyžařské zájezdy 
- školy v přírodě 
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činnostech 

 cvičení se sportovním 
náčiním 

 správné držení těla 

 zdravotní tělesná výchova 

 kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení 

 první pomoc 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor:  Tělesná výchova 
Ročník:  druhý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v tělocvičně školy 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině – usiluje o 
jejich zlepšení 

 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 umí spojit pravidelnou 
každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá 
nabízené příležitosti 

 zvládá v souladu                s 
individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo 
činnosti prováděné ve 
skupině, usiluje o jejich 
zlepšení 

 spolupracuje při 
jednoduchých  týmových 
činnostech a soutěžích 

 dodržuje hlavní zásady 
hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy 

 akceptuje základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti 
a její organizaci 

 
 
 
 

 uplatňuje správné způsoby 
držení těla v různých 
polohách a pracovních 
činnostech, zaujímá správné 
základní cvičební polohy 

 

 znalost základních, zdraví 
prospěšných cvičení a 
vhodného prostředí pro 
pohybovou činnost 

 činnosti napomáhající ke 
splnění očekávaných výstupů 

 vzdělávací obsah se prolíná 
všemi výstupy: základy 
gymnastiky –  průpravná 
cvičení, akrobacie, cvičení              
s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti 

 základy estetického pohybu, 
jednoduché tance  

 atletika: vytrvalostní běh, 
rychlý běh, skok daleký, hod 
míčkem 

 pohybové hry různého 
zaměření s pomůckami i bez 
pomůcek 

 sportovní hry (kopaná, 
vybíjená, přehazovaná… 

 

 základní hygiena po TV a při 
jiných pohybových aktivitách 

 základní plavecká výuka 

 lyžování 

 bruslení 

 turistika, pobyt v přírodě 

 znalost smluvených gest a 

 
KU  

 rozumí obecně užívaným 
termínům, má pozitivní 
vztah k učení, kriticky dokáže 
zhodnotit své výsledky 

KK  

 rozumí běžně užívaným 
gestům, reaguje na ně a 
aktivně se zapojuje 

KSP 

 spolupracuje                       ve 
sportovním týmu, plní svoji 
roli, svůj úkol, podílí se na 
vytváření příjemné 
atmosféry uplatněním 
ohleduplnosti, v případě 
potřeby poskytne pomoc 
nebo o ni požádá, vytváří si 
pozitivní představu o sobě 
samém, která podporuje 
jeho sebedůvěru a rozvoj, 
ovládá a řídí své jednání a 
chování 

KO  

 je schopen vcítit se do situací 
jiných lidí, odmítá útlak a 
hrubé zacházení, uvědomuje 
si povinnost postavit se proti 
fyzickému a psychickému 
násilí, chová se zodpovědně           
v krizových situacích i  v 

 
OSV – kreativita, psychohygiena, 
sebepoznání, sebepojetí, 
kooperace a kompetice 
Matematika a její aplikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
Německý jazyk 
 
- soutěž Ďáblická opice  
- karneval na ledě 
- lyžařské zájezdy 
- školy v přírodě 
- škola v přírodě s plaveckým 
výcvikem (rozsah 10 lekcí) 
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signálů při pohybových 
činnostech 

 cvičení se sportovním 
náčiním 

 správné držení těla 

 zdravotní tělesná výchova 

 kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení 

 první pomoc 
 

situacích ohrožující život a 
zdraví člověka 

KP 

 využívá bezpečně vybavení a 
náčiní, dodržuje vymezená 
pravidla 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor:  Tělesná výchova 
Ročník:  třetí základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v tělocvičně školy 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině – usiluje o 
jejich zlepšení 

 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 
  



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 145 

Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 umí spojit pravidelnou 
každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá 
nabízené příležitosti 

 zvládá v souladu                s 
individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo 
činnosti prováděné ve 
skupině, usiluje o jejich 
zlepšení 

 spolupracuje při 
jednoduchých  týmových 
činnostech a soutěžích 

 dodržuje hlavní zásady 
hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy 

 akceptuje základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti 
a její organizaci 

 
 
 
 

 uplatňuje správné způsoby 
držení těla v různých 
polohách a pracovních 
činnostech, zaujímá správné 
základní cvičební polohy 

 zvládá jednoduchá speciální 

 

 znalost základních, zdraví 
prospěšných cvičení a 
vhodného prostředí pro 
pohybovou činnost 

 činnosti napomáhající ke 
splnění očekávaných výstupů 

 vzdělávací obsah se prolíná 
všemi výstupy: základy 
gymnastiky –  průpravná 
cvičení, akrobacie, cvičení              
s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti 

 základy estetického pohybu, 
jednoduché tance  

 atletika: vytrvalostní běh, 
rychlý běh, skok daleký, hod 
míčkem 

 pohybové hry různého 
zaměření s pomůckami i bez 
pomůcek 

 sportovní hry (kopaná, 
vybíjená, přehazovaná… 

 

 základní hygiena po TV a při 
jiných pohybových aktivitách 

 lyžování 

 bruslení 

 turistika, pobyt v přírodě 

 znalost smluvených gest a 
signálů při pohybových 

 
KU  

 rozumí obecně užívaným 
termínům, má pozitivní 
vztah k učení, kriticky dokáže 
zhodnotit své výsledky 

KK  

 rozumí běžně užívaným 
gestům, reaguje na ně a 
aktivně se zapojuje 

KSP 

 spolupracuje                       ve 
sportovním týmu, plní svoji 
roli, svůj úkol, podílí se na 
vytváření příjemné 
atmosféry uplatněním 
ohleduplnosti, v případě 
potřeby poskytne pomoc 
nebo o ni požádá, vytváří si 
pozitivní představu o sobě 
samém, která podporuje 
jeho sebedůvěru a rozvoj, 
ovládá a řídí své jednání a 
chování 

KO  

 je schopen vcítit se do situací 
jiných lidí, odmítá útlak a 
hrubé zacházení, uvědomuje 
si povinnost postavit se proti 
fyzickému a psychickému 
násilí, chová se zodpovědně           
v krizových situacích i         v 

 
OSV – kreativita, psychohygiena, 
sebepoznání, sebepojetí, 
kooperace a kompetice 
Matematika a její aplikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
Německý jazyk 
 
- soutěž Ďáblická opice  
- karneval na ledě 
- lyžařské zájezdy 
- školy v přírodě 
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cvičení související s vlastním 
oslabením 

činnostech 

 cvičení se sportovním 
náčiním 

 správné držení těla 

 zdravotní tělesná výchova 

 kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení 

 první pomoc 
 

situacích ohrožující život a 
zdraví člověka 

KP 

 využívá bezpečně vybavení a 
náčiní, dodržuje vymezená 
pravidla 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor:  Tělesná výchova  
Ročník:  čtvrtý základního vzdělávání  
Organizační struktura: výuka probíhá v tělocvičně školy 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

 zvládá v souladu individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka 

 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje 
při pohybových činnostech opačné pohlaví  

 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 podílí se na realizaci  

 pravidelného pohybového 
režimu, projevuje 
samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

 zařazuje do pohybového 
režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti, vytváří varianty 
pohybových her 

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v 
běžném sportovním 
prostředí, adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka 

 
 

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka 
a reaguje na pokyny k 
vlastnímu provedení 
pohybové činnosti 

 jedná v duchu fair play, 
dodržuje pravidla her a 
soutěží, pozná a označí 
přestupky a adekvátně na ně 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví 

 příprava organismu  

 zdravotně zaměřené činnosti 

 rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti a koordinace 
pohybů 

 hygiena při TV 

 bezpečnost při pohybových 
činnostech 
 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností 

 pohybové hry 

 základy gymnastiky 

 rytmické a koordinační 
cvičení 

 průpravné úpoly 

 základy atletiky 

 základy sportovních her 

 turistika a pohyb v přírodě 

 plavání 

 lyžování, bruslení 
 

 
KU 

 rozumí obecně používaným 
termínům v oblasti tělesné 
výchovy a dokáže s nimi 
zacházet 

KŘP  

 při hodnocení dovedností 
postupuje uvážlivě a svůj 
postoj dokáže obhájit, 
uvědomuje si, že různí lidé 
vnímají stejné výkony různě 

KK  

 dokáže vyslechnout názor 
druhých lidí a vhodně na 
něho reagovat 

KSP  

 účinně spolupracuje v týmu 
a respektuje pravidla 

KP  

 ochrana zdraví svého i 
druhých, dodržuje pravidla 
fair play 

KO  

 umí poskytnout první pomoc 
při úrazech lehčího 
charakteru 

 
OSV – seberegulace a 
sebeorganizace, kooperace a 
kompetice, psychohygiena, 
kreativita  
MV – interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
MKV – etnický původ 
EVVO – vztah člověka k prostředí 
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reaguje, respektuje opačně 
pohlaví 

 užívá základní osvojované 
tělocvičné názvosloví 

 zorganizuje nenáročné 
pohybové činnosti a soutěže 
na úrovní třídy 

 

 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 150 

Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor:  Tělesná výchova  
Ročník:  pátý základního vzdělávání  
Organizační struktura: výuka probíhá v tělocvičně školy 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

 zvládá v souladu individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka 

 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje 
při pohybových činnostech opačné pohlaví  

 používá základní osvojované tělocvičné názvosloví 

 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách ve škole i v místě bydliště, samostatně získá potřebné informace 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 podílí se na realizaci  

 pravidelného pohybového 
režimu, projevuje 
samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

 zařazuje do pohybového 
režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti, vytváří varianty 
pohybových her 

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v 
běžném sportovním 
prostředí, adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka 

 
 

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka 
a reaguje na pokyny k 
vlastnímu provedení 
pohybové činnosti 

 jedná v duchu fair play, 
dodržuje pravidla her a 
soutěží, pozná a označí 
přestupky a adekvátně na ně 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví 

 příprava organismu  

 zdravotně zaměřené činnosti 

 rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti a koordinace 
pohybů 

 hygiena při TV 

 bezpečnost při pohybových 
činnostech 
 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností 

 pohybové hry 

 základy gymnastiky 

 rytmické a koordinační 
cvičení 

 průpravné úpoly 

 základy atletiky 

 základy sportovních her 

 turistika a pohyb v přírodě 

 plavání 

 lyžování, bruslení 
 
Činnosti podporující pohybové 
učení 

 komunikace v TV 

 organizace při TV 

 zásady jednání a chování 

 
KU 

 rozumí obecně používaným 
termínům v oblasti tělesné 
výchovy a dokáže s nimi 
zacházet 

KŘP  

 při hodnocení dovedností 
postupuje uvážlivě a svůj 
postoj dokáže obhájit, 
uvědomuje si, že různí lidé 
vnímají stejné výkony různě 

KK  

 dokáže vyslechnout názor 
druhých lidí a vhodně na 
něho reagovat 

KSP  

 účinně spolupracuje v týmu 
a respektuje pravidla 

KP  

 ochrana zdraví svého i 
druhých, dodržuje pravidla 
fair play 

KO  

 umí poskytnout první pomoc 
při úrazech lehčího 
charakteru 

 
OSV – seberegulace a 
sebeorganizace, kooperace a 
kompetice, psychohygiena, 
kreativita  
MV – interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
MKV – etnický původ 
EVVO – vztah člověka k prostředí 
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reaguje, respektuje opačně 
pohlaví 

 užívá základní osvojované 
tělocvičné názvosloví 

 zorganizuje nenáročné 
pohybové činnosti a soutěže 
na úrovní třídy 

 změří základní pohybové 
výkony a porovná je s 
předchozími výsledky 

 orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových 
aktivitách 

 pravidla her a soutěží 

 měření a posuzování výkonu 

 zdroje informací o 
pohybových činnostech 
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4.6 Člověk a svět práce 

4.6.1 Člověk a svět práce 
Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor:   Pracovní činnosti – Basteln 

Charakteristika vzdělávacího oboru:  

Při praktických činnostech není v tomto období vhodné dělit děti na děvčata a chlapce. Vhodné je práci individualizovat nebo pracovat ve 
skupinách a přitom dbát důsledně na bezpečnost žáků. Pracovní výchova v 1. období základního vzdělávání je vyučovacím předmětem s úzkými 
vazbami na ostatní předměty. Výuka komplexním způsobem přispívá k rozvoji žáků. Rozvíjí jejich motorické schopnosti, manuelní dovednosti a 
pracovní návyky. Žáci se učí spolupracovat, organizovat svou práci i práci spolužáků, pracovat v týmu. Žák se učí základům technologické kázně, 
bezpečnosti práce, organizaci práce a prostředí.  
Při výuce jsou upřesňovány představy žáků o věcech a jevech, o kterých hovoří při vyučování českému jazyku, matematice a prvouce. Učí se 
poznatky o nich prakticky využívat. Obohacuje se řeč dětí a začínají se vytvářet základy technického myšlení. V průběhu pracovní výchovy v 1. – 
3. ročníku jsou uváděny jen základní informace o materiálech, pomůckách a nářadí. Při práci s drobným materiálem učíme žáky stříhat, ohýbat, 
spojovat, výtvarně ztvárňovat – dávat výrobkům pěkný vzhled. To podporuje dětskou představivost a obrazotvornost. Při práci s papírem učíme 
žáky poznávat vlastnosti a druhy papíru, naučíme je správně držet nůžky, stříhat celou délkou ostří nůžek i části ostří. Učíme je poznávat z čeho 
nůžky jsou a jaké mají vlastnosti a jak se s nimi bezpečně zachází. Při modelování žáci poznávají vlastnosti modelovací hmoty, vytvářejí z ní 
jednoduché předměty, zvířata i postavy a to většinou podle jejich vlastních představ. Modelování lze vhodně využívat při skupinové práci na 
určité téma, často ve spojení s ostatními vyučovacími předměty. Žáci se pak musí mezi sebou dohodnout na společném řešení a práci si mezi 
sebou rozdělit. Uplatňuje se zde spolupráce a komunikace. 
Nezanedbatelný je i přínos vyučovacího předmětu pro uplatňování výchovy ke zdraví a bezpečnosti. Charakter předmětu umožňuje i nenásilné 
zařazování prvků výchovy k ochraně přírody a enviromentální výchovy. 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce  
Vzdělávací obor:  Pracovní činnosti - Basteln 
Ročník:  první základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách nebo ateliéru 
Časová dotace: 50% dotace člověk a svět práce 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

 pracuje podle slovního návodu  

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 pečuje o nenáročné rostliny 

 chová se vhodně při stolování  
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Práce s drobným materiálem 

Žák: 

 umí pracovat s přírodním i 
umělým materiálem 

 správně používá pracovní 
pomůcky a nástroje 

 dokáže si organizovat práci 

 zvládá jednoduché pracovní 
postupy 

 seznámí se s lidovými zvyky, 
tradicemi a řemesly 

 er lernt Volksbräuche kennen 

 er organisiert eigene Arbeit 

 er arbeitet mit 
Naturmaterialien 

 

 vlastnosti materiálu 

 přírodniny 

 modelovací hmota 

 papír, karton 

 pracovní pomůcky a nástroje 

 jednoduché pracovní 
operace a postupy 

 organizace práce 

 lidové zvyky a tradice 

 řemesla 
 
Projekt: Altweibersommer 
 

 Bilderbuch Meine Familie 

 Kartei basteln 

 Kleben 

 
KŘP  

 volí vhodné způsoby  řešení  
KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se společně s 
pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu 

KO  

 chápe základní ekologické 
souvislosti a 
environmentální souvislosti 

KP  

 používá bezpečně materiály, 
nástroje a vybavení, 
dodržuje pravidla, adaptuje 
se na změněné nebo nové 
pracovní podmínky 

 

 
OSV 
MKV 
MV 
EVVO 
Německý jazyk 
Český jazyk a literatura 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
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Konstrukční činnosti, příprava pokrmů 

Žák: 

 umí pracovat se stavebnicí a 
sestavit z ní jednoduchý 
model 

 er kann Papier falten, kleben, 
schneiden 

 er kann Bastelklammer 
benützen 

 er kann mit Tesafilm 
umgehen 

 

 práce s plošnou a 
prostorovou stavebnicí 

 sestavování jednoduchých 
modelů 

 
Příprava pokrmů 

 příprava vánočního pečiva 
 

Projekt:  Vánoční projekt 
 

 Laterne basteln 

 Theaterrequisiten basteln 

 Weihnachtssterne falten 

 Stangefiguren basteln 

 
KŘP  

 volí vhodné způsoby  řešení  
KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se společně s 
pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu 

KP  

 používá bezpečně materiály, 
nástroje a vybavení, 
adaptuje se na změněné 
nebo nové pracovní 
podmínky 

 

 
OSV 
Německý jazyk 
Umění a kultura 

Pěstitelské práce 

Žák: 

 zná základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

 pečuje o pokojové rostliny 

 er kann mit einem Baukasten 
umgehen 

 er beherrscht entsprechende 
Handlungsmuster 

 er beherrscht die 
Wachstechnik 

 

 základní podmínky pro 
pěstování  rostlin v místnosti 

 
 
 
 
 
 
Projekt: Velikonoce 
 

 Baukasten LÜK 

 Hampelmann basteln 

 Eier mit Wachs bemalen 

 
KŘP  

 volí vhodné způsoby  řešení  
KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí 

 
 
KO  

 chápe základní ekologické 
souvislosti a enviromentální 
problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní 
prostředí 

 
OSV 
EVVO 
Německý jazyk 
Člověk a jeho svět 
Člověk a umění 
Český jazyk a literární výchova 
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Stolování 

Žák: 

 ovládá vhodné chování při 
stolování 

 zvládne přípravu vánočního 
pečiva 

 er erstellt einfache 
Rekquisiten 

 er erstellt didaktische 
Hilfsmittel 

 er kann mit einem Baukasten 
umgehen 

 er beherrscht entsprechende 
Handlungsmuster 

 
Projekt: Märchenland 
 

 Tierrad basteln 

 Baukasten LÜK 

 
KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se společně s 
pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu 

KP  

 používá bezpečně materiály, 
nástroje a vybavení, 
dodržuje pravidla, adaptuje 
se na změněné nebo nové 
pracovní podmínky 

 
OSV 
MKV 
MV 
Německý jazyk 
Člověk a svět práce 
Český jazyk a literatura 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce  
Vzdělávací obor:  Pracovní činnosti - Basteln 
Ročník:  druhý základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách nebo ateliéru 
Časová dotace: 50% dotace člověk a svět práce 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 

 pečuje o nenáročné rostliny 

 připraví tabuli pro jednoduché stolování, chová se vhodně při stolování  
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Práce s drobným materiálem 

Žák: 

 umí pracovat s přírodním i 
umělým materiálem 

 správně používá pracovní 
pomůcky a nástroje 

 dokáže si organizovat práci 

 zvládá jednoduché pracovní 
postupy 

 seznámí se s lidovými zvyky, 
tradicemi a řemesly 

 er kann mit Naturmaterialien 
umgehen 

 er kann kleben, schneiden, 
falten 

 er kann Obst und Gemüse 
waschen, schälen, schneiden 

 er kann Obstsalat mischen 
und servieren 

 

 vlastnosti materiálu 

 přírodniny 

 modelovací hmota 

 papír, karton, textil 

 pracovní pomůcky a nástroje 
– funkce a využití 

 jednoduché pracovní 
operace a postupy 

 organizace práce 

 lidové zvyky a tradice 

 řemesla 
 
Projekt: Altweibersommer 
 

 Obst und Gemüse  

 Naturblättertechnik 

 Basteln aus Papier 

 
KU  

 vybírá a využívá pro efektivní 
učení vhodné způsoby, 
metody a strategie 

KŘP  

 volí vhodné způsoby  řešení  
KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se společně s 
pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu 

KO  

 chápe základní ekologické 
souvislosti a enviromentální 
souvislosti 

KP  

 používá bezpečně materiály, 
nástroje a vybavení, nástroje 
a pravidla 

 adaptuje se na změněné 
nebo nové prac. podmínky 

 
OSV 
MKV 
MV 
EVVO 
Německý jazyk 
Český jazyk a literatura 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

Konstrukční činnosti 

Žák: 

 umí pracovat s návodem a 
předlohou a sestavit podle 
nich jednoduchý model 

 er kann mit Naturmaterialien 

 

 práce s plošnou a 
prostorovou stavebnicí 

 sestavování modelů 

 práce s návodem 

 
KU  

 vybírá a využívá pro efektivní 
učení vhodné způsoby, 
metody a strategie 

 
OSV 
Německý jazyk 
Umění a kultura 
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umgehen 

 er kann kleben, schneiden, 
falten 

 er kann mit dem 
Weihnachtsteig umgehen, er 
kann Weihnachtsplätzchen 
servieren 

 er kann Weihnachtstisch 
decken 

 předlohou 
 
Projekt: Vánoce 
 

 Adventskalender 

 Schneeflocken ausscheiden 

 Geschenke basteln 

 Weihnachtswerkstatt 

 Einen Würfel basteln 

KŘP  

 volí vhodné způsoby  řešení  
KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se společně s 
pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu 

KP  

 používá bezpečně materiály, 
nástroje a vybavení, nástroje 
a pravidla 

 adaptuje se na změněné 
nebo nové pracovní 
podmínky 

 

Pěstitelské práce 

Žák: 

 zná základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

 dokáže vypěstovat rostliny ze 
semen 

 pečuje o pokojové rostliny 

 rozpozná některé jedovaté 
rostliny 

 er kann mit Fingerpuppen 
herstellen 

 er kann didaktische 
Lernmittel herstellen 

 er kann Eier schälen, 
schneiden, Eiersalat mischen 
und servieren 

 

 základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

 pěstování rostlin ze semen 
v místnosti, pokojových 
rostlin 

 rostliny jedovaté 

 alergie 
 
Projekt: Ostern 
 

 Baukasten LÜK 

 Theaterrekvisitten basteln  

 Didaktische Lernmittel 
basteln 

 
KU  

 vyhledává a třídí informace a 
efektivně je využívá v 
praktickém životě 

KŘP  

 volí vhodné způsoby  řešení  
KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se společně s 
pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu 

 
OSV 
EVVO 
Německý jazyk 
Člověk a jeho svět 
Člověk a umění 
Český jazyk a literární výchova 
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 er kann Brötchen schmieren  Brettspiele vorbereiten 

 Ostereiertechniken 

KP  

 používá bezpečně materiály, 
nástroje a vybavení, 
dodržuje pravidla 

 adaptuje se na změněné 
nebo nové pracovní 
podmínky 

KO  

 chápe základní ekologické 
souvislosti a enviromentální 
problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní 
prostředí 

Příprava pokrmů 

Žák: 

 zná základní vybavení 
kuchyně 

 ovládá vhodné chování při 
stolování 

 umí připravit jednoduchý 
pokrm dle návodu 

 zvládne přípravu vánočního 
pečiva 

 er kann mit einem Baukasten 
umgehen 

 er beherrscht Algoritmus 

 er kann einfache Rekvisitten 
basteln 

 

 

 základní vybavení kuchyně 

 jednoduchá úprava stolu 

 příprava jednoduchého 
pokrmu a pečiva 

 

 Eiersalat machen 

 Obst- und Gemüsesalat 
vorbereiten 

 
KU  

 vyhledává a třídí informace a 
efektivně je využívá v 
praktickém životě 

KŘP  

 volí vhodné způsoby  řešení  
KK  

 naslouchá promluvám 
druhých lidí 

KSP  

 účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se společně s 
pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu 

KP  

 používá bezpečně materiály, 
nástroje a vybavení, 
dodržuje pravidla 

 adaptuje se na změněné 

 
OSV 
MKV 
MV 
Německý jazyk   
Člověk a svět práce 
Český jazyk a literatura 
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nebo nové pracovní 
podmínky 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor:  Pracovní činnosti  
Ročník:  třetí základního vzdělávání  
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách nebo ateliéru 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV  

Žák: 

 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy výrobky z daného materiálu 

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 provádí jednoduchou montáž a demontáž 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi 
výrobky z daného materiálu 

 volí vhodné pracovní 
pomůcky a nástroje 

 udržuje pořádek a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc 
při úrazu 

 ošetřuje a pěstuje podle 
daných zásad pokojové 
rostliny 

 volí správné pomůcky 

 připraví samostatně 
jednoduchý pokrm 

 dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského 
chování 

 
Práce z drobným materiálem  

 vlastnosti materiálů 

 pracovní pomůcky a nástroje 
– funkce a využití 

 organizace práce 
Konstrukční činnosti  

 stavebnice plošné,  
konstrukční – sestavování 
modelů 

 práce s návodem, předlohou 
Pěstitelské práce  

 základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

 půda 

 výživa 

 osivo 

 pěstování pokojových rostlin 

 rostliny jedovaté 

 rostliny jako drogy 

 alergie 
Příprava pokrmů  

 základní vybavení kuchyně 

 jednoduchá úprava stolu 

 pravidla správného stolování 

 technika v kuchyni 

 
KU  

 naučené postupy využívá v 
běžném životě 

KŘP  

 sleduje vlastní pokrok při 
zadaných činnostech 

KSP  

 spolupracuje ve skupině, 
respektuje pravidla týmu 

KO  

 chápe základní ekologické 
souvislosti, environmentální 
problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní 
prostředí a ochranu zdraví 

KP  

 používá bezpečně a účinně 
materiály, nástroje a 
vybavení; při práci dbá na 
bezpečnost 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání, 
kreativita  
VDO  
VMS  
EVVO  
Výtvarná výchova 
Český jazyk – sloh  
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Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor:  Pracovní činnosti  
Ročník:  čtvrtý základního vzdělávání  
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách nebo ateliéru 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV  

Žák: 

 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy výrobky z daného materiálu 

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 provádí jednoduchou montáž a demontáž 

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu 

 provádí jednoduché pěstitelské činnosti 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi 
výrobky z daného materiálu 

 volí vhodné pracovní 
pomůcky a nástroje 

 udržuje pořádek a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc 
při úrazu 

 pracuje podle návodu 

 ošetřuje a pěstuje podle 
daných zásad pokojové 
rostliny 

 volí správné pomůcky 

 připraví samostatně 
jednoduchý pokrm 

 dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského 
chování 

 
Práce z drobným materiálem  

 vlastnosti materiálů 

 pracovní pomůcky a nástroje 
– funkce a využití 

 jednoduché pracovní 
postupy a operace 

 organizace práce 
Konstrukční činnosti  

 stavebnice plošné,  
konstrukční – sestavování 
modelů 

 práce s návodem, předlohou 
Pěstitelské práce  

 základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

 půda 

 výživa 

 osivo 

 pěstování pokojových rostlin 

 rostliny jedovaté 

 rostliny jako drogy 

 alergie 
Příprava pokrmů  

 základní vybavení kuchyně 

 jednoduchá úprava stolu 

 pravidla správného stolování 

 technika v kuchyni 

 
KU  

 naučené postupy využívá v 
běžném životě 

KŘP  

 sleduje vlastní pokrok při 
zadaných činnostech 

KSP  

 spolupracuje ve skupině, 
respektuje pravidla týmu 

KO  

 chápe základní ekologické 
souvislosti, environmentální 
problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní 
prostředí a ochranu zdraví 

KP  

 používá bezpečně a účinně 
materiály, nástroje a 
vybavení; při práci dbá na 
bezpečnost 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání, 
kreativita  
VDO  
VMS  
EVVO  
Výtvarná výchova 
Český jazyk – sloh  
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Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor:  Pracovní činnosti  
Ročník:  pátý základního vzdělávání  
Organizační struktura: výuka probíhá v kmenových učebnách nebo ateliéru 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 
 

Očekávané výstupy v RVP ZV  

Žák: 

 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy výrobky z daného materiálu 

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 provádí jednoduchou montáž a demontáž 

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu 

 provádí jednoduché pěstitelské činnosti 

 volí správné pomůcky, nástroje a náčiní 

 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi 
výrobky z daného materiálu 

 volí vhodné pracovní 
pomůcky a nástroje 

 udržuje pořádek a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc 
při úrazu 

 provádí jednoduchou montáž 
a demontáž 

 pracuje podle návodu 

 ošetřuje a pěstuje podle 
daných zásad pokojové 
rostliny 

 volí správné pomůcky 

 připraví samostatně 
jednoduchý pokrm 

 dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského 
chování 

 
Práce z drobným materiálem  

 vlastnosti materiálů 

 pracovní pomůcky a nástroje 
– funkce a využití 

 jednoduché pracovní 
postupy a operace 

 organizace práce 
Konstrukční činnosti  

 stavebnice plošné,  
prostorové, konstrukční – 
sestavování modelů 

 práce s návodem, předlohou 
Pěstitelské práce  

 základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

 půda 

 výživa 

 osivo 

 pěstování pokojových rostlin 

 rostliny jedovaté 

 rostliny jako drogy 

 alergie 
Příprava pokrmů  

 základní vybavení kuchyně 

 jednoduchá úprava stolu 

 pravidla správného stolování 

 technika v kuchyni 

 
KU  

 naučené postupy využívá v 
běžném životě 

KŘP  

 sleduje vlastní pokrok při 
zadaných činnostech 

KSP  

 spolupracuje ve skupině, 
respektuje pravidla týmu 

KO  

 chápe základní ekologické 
souvislosti, environmentální 
problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní 
prostředí a ochranu zdraví 

KP  

 používá bezpečně a účinně 
materiály, nástroje a 
vybavení; při práci dbá na 
bezpečnost 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání, 
kreativita  
VDO  
VMS  
EVVO  
Výtvarná výchova 
Český jazyk – sloh  
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4.7 Informační a komunikační technologie 

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

Charakteristika vzdělávacího oboru: 

Cíle vzdělávací oblasti  

 poznání úlohy informací  

 porozumění práci s informací – vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití  

 využívání moderních informačních a komunikačních technologií  

 schopnost ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů  

 schopnost formulovat svůj požadavek  

 výpočetní techniku a výukový software využívat ke zvýšení efektivnosti učení  

 dokázat prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru  

 respektování práv duševního vlastnictví  

 zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných mediích  

 šetrná práce s výpočetní technikou  

Charakteristika předmětu 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, 
orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. 
Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, 
umožňuje využití mnohonásobně většího počtu dat a informací bez zatížení paměti a vhodně doplňuje běžné učební texty a pomůcky.  
Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech celého základního vzdělávání a 
stávají se jejich součástí.  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  

Předmět Informatika je vyučován v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v 5. ročníku. Výuka je organizována především praktickou formou, kdy 
žáci díky dostatečnému počtu počítačů pracují převážně individuálně. Zapojení všech PC k internetu umožňuje využití této sítě i do běžné výuky, 
nejen do hodin informatiky. Teoretická část výuky probíhá spíše frontálně, doplněná samostatnými pracemi a prezentacemi žáků na zadaná 
témata.  
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V předmětu Informatika se uplatňují tato průřezová témata:  

 Mediální výchova  

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti  

 Tvorba mediálního sdělení 

 Práce v realizačním týmu. 
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Vzdělávací oblast:  Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor:  Informatika 
Ročník:  pátý ročník základního vzdělávání 
Organizační struktura: výuka probíhá v učebně ICT 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina týdně 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 využívá základní standardní funkce počítače a jejich nejbližší periferie 

 respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případech jejich závady 

 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 

 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 

 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 
Učivo je realizováno v rámci projektového vyučování, jako mezipředmětový vztah a v každém ročníku jako samostatný dvouhodinový projekt 
„Já a počítač“. 
Kompetence: KU, KP, KSP, KŘP, KK 
Průřezová témata: MV, VMS 
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5. Učební plán pro druhý stupeň základního vzdělávání 

Oblast Obor RVP  předmět šestý  sedmý  osmý devátý celkem 
z toho 
DČD* 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
  

Český jazyk a literatura 15 Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 1 

Cizí jazyk 12 Německá jazyk 4 3 4 4 15 3 

Další cizí jazyk 6 Anglický jazyk 3 4 4 4 15 9 

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 15 Matematika 5 4 4 4 17 2 

Informační a komunikační 
technologie 

Informační a komunikační 
technologie 1 

Informační a komunikační 
technologie 0,5 0,5 - - 1 0 

Člověk a společnost 
  

Dějepis 
  

11 

Dějepis 2 2 2 2 8 0 

Výchova k občanství Výchova k občanství 1 1 1 1 4 1 

Člověk a příroda 
  
  
  

Fyzika 

  
  
  

21 

Fyzika 2 2 2 2 8 2 

Chemie Chemie - - 2 2 4 0 

Přírodopis Přírodopis 2 2 2 2 8 2 

Zeměpis Zeměpis 1 2 2 2 7 2 

Umění a kultura 
  

Hudební výchova 

10 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0 

Člověk a zdraví 
  

Výchova ke zdraví 
  

10 

Výchova ke zdraví Integrováno do projektů a tělesné výchovy  0 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 173 

Člověk a svět práce 
  

Člověk a svět práce 
  

3 
  

Svět práce - - 0,5 1 1,5 0 

Laboratorní technika - - 0,5 - 0,5 0 

Digitální technologie 

0,5 0,5 

- - 1 0 
Integrováno do 

ICT 

Celkem hodin v 6. - 9. 
ročníku   122   30 30 32 32 124 22 

Ročníková minima    28 28 30 30   

Ročníková maxima       30 30 32 32    
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Poznámky k učebnímu plánu: 

Obsah a výstupy všech předmětů v učebním plánu vycházejí ze vzdělávacích oblastí a oborů RVP ZV 
PŘEDMĚTY: 

 Český jazyk a literatura - v šestém a sedmém ročníku  je zpravidla třída na jednu hodinu týdně dělená na 2 skupiny 

 Německý jazyk - třídy jsou zpravidla děleny na tři skupiny podle úrovně 

 Další cizí jazyk si žáci povinně volí anglický jazyk, třídy jsou zpravidla děleny do dvou až tří skupin podle úrovně 

 Matematika - v šestém a sedmém ročníku  je třída zpravidla na jednu hodinu týdně dělená na 2 skupiny, v šestém, sedmém a osmém 
ročníku je jedna hodina týdně vyučována v němčině 

 Informační a komunikační technologie - třída zpravidla dělená do dvou skupin 

 Obor Výchova ke zdraví integrován do projektů a do Tělesné výchovy   

 Přírodopis a Zeměpis je v osmém a devátém ročníku vyučován v němčině (až 50%) 

 Laboratorní technika – třída zpravidla dělená do dvou skupin 

 Digitální technologie - předmět integrován do předmětu Informatika a výpočetní technika do šestého a sedmého ročníku, třída dělená  
zpravidla do dvou skupin 

 Tělesná výchova - třída dělená zpravidla do dvou skupin  (hoši/dívky) 
Průřezová témata integrována do vzdělávacích oborů a do projektů 
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6. Učební osnovy druhý stupeň pro základní vzdělání 

6.1 Jazyk a jazyková komunikace 

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

Charakteristika předmětu český jazyk a literatura  

Vyučovací předmět má časovou dotaci 5 hodin týdně v šestém ročníku  a 4 hodiny týdně v sedmém, osmém a devátém ročníku (dále jen 
5+4+4+4) hodiny týdně. Výuka českého jazyka probíhá v kmenových třídách.  
Do vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury jsou začleněna tato průřezová témata: Mediální výchova, Multikulturní výchova, 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.  
Vyučovací předmět vede k rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a jeho význam 
spočívá v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností. Žáci se učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy 
jeho užívání v různých komunikačních situacích, a to v mluvené i písemné podobě. Jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim 
odpovídající komunikační kompetence žáci rozvíjejí pod vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu na nejrůznějších komunikačních 
událostech.  
V jazykové výchově by si měl žák osvojit poznatky o zvukové stránce jazyka, tvarosloví a skladbě, o slovní zásobě a tvoření slov. K základnímu 
učivu patří i lexikální, syntaktický a morfologický pravopis. V komunikační a slohové výchově by měl žák zvládnout základní mluvené žánry podle 
komunikační situace, seznámit se se zásadami kultivovaného projevu, na základě poznatků o jazyce a stylu vytvářet gramaticky i věcně správný 
písemný projev a je veden i k vlastnímu tvořivému psaní. V oblasti literární výchovy žák vychází z poslechu literárních textů a zážitkového čtení. 
Volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text, s literárním textem tvořivě pracuje, osvojuje si základní literární pojmy a porovnává je, na 
základě osvojených znalostí základů literární teorie tvoří vlastní literární text podle svých schopností. Ústně i písemně formuluje dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. Žák si osvojuje dovednosti práce s jazykovými a literárními 
příručkami, využívá je jako zdroj informací.  
Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k vnímání a užívání českého jazyka jako 
mnohotvárného prostředku ke zpracování a následnému předávání informací a vědomostí a k prezentaci názorů i samostatného řešení 
problémů.  
Cílům odpovídají i formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy. Do vyučovacích hodin jsou začleňovány krátkodobé projekty, uplatňují se 
různé metody dramatické výchovy. Žáci využívají i prostředky výpočetní techniky /výukové programy a internet/ a odbornou literaturu.  
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Výchovné a vzdělávací strategie  

V hodinách českého jazyka a literatury jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány 
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní:  

Učitel  

 vybírá pro žáky různé typy textů, podle zadání učitele žáci na základě získaných poznatků provádějí analýzu, zobecňují, formulují závěry  

 vybírá pro žáky zajímavé texty a úkoly – tím je motivuje k zapojení do předmětových soutěží a olympiád  

 zadává k mluvním cvičením a k diskuzi taková témata, v nichž žáci otevřeně vyjadřují svůj názor podpořený logickými argumenty a 
tolerují mínění jiných  

 vybírá pro žáky různé typy textů, podle zadání učitele žáci na základě získaných poznatků provádějí analýzu, zobecňují, formulují závěry  

 vhodnou volbou tématu či návodnými otázkami vede žáky k tomu, aby při diskuzích na odborné téma, při tvorbě slohových prací 
odborného stylu i při literárním výkladu využívali svoje poznatky či znalosti z jiných oborů  

 vhodným výběrem témat i literárních ukázek vede žáky k tomu, aby při interpretaci textů i při psaní slohových prací uplatňovali základní 
myšlenkové operace, ale i fantazii a kreativitu  

 zadává individuálně nebo ve skupině krátké referáty o nejnovějším dění v kultuře (literatura, divadlo, film)  

 žáci podle pokynů učitele prostudují příslušnou pasáž z učebnice sami, učitel jim k tomu předem položí cílené otázky, aby soustředil 
jejich pozornost na určité problémy textu  

 učitel nabízí žákům k posouzení běžné, z komunikační praxe převzaté texty k vyhledávání jejich shody a rozdílů či k třídění textů do 
určitých skupin (např. podle funkčních stylů)  

 učitel vede žáky k přípravě a uskutečnění diskuze na vybrané téma z literatury nebo občanské výchovy, dějepisu apod. s dodržováním 
všech zásad pro vedení diskuze  

Kompetence občanské  

 učitel zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní, motivuje žáky k prozkoumávání názorů a 
pohledů lišících se od jejich vlastních a motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví  

 žáci respektují přesvědčení druhých lidí, chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví, aktivně se zapojují do kulturního dění, mají 
pozitivní postoj k uměleckým dílům  

Kompetence pracovní  

 učitel vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví a k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní 
technikou  

 žáci dodržují hygienu práce a bezpečnostní pravidla.  

 učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi  
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Žák: 

1. KaSV 

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

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 

 rozpoznává manipulativní komunikaci 

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

 odliší spisovný a nespisovný jazykový projev a chápe jejich funkčnost v dané komunikační situaci  

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních i neverbálních prostředků řeči 

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

 využívá základy studijního čtení 

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel 

 na základě vlastních zážitků či jiných literárních nebo uměleckých děl dokáže samostatně tvořit jednoduše strukturované literární texty 

 při tvorbě literárních textů se vědomě zaměřuje na jednotlivé složky jejich výstavby, nabyté vědomosti a dovednosti vhodně aplikuje 

 vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory, nálady, pokouší se o vlastní literární texty  

 ovládá základy studijního čtení – formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z textu, 
rozlišuje fakta od názorů a hodnocení 

2. JV  

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  

 ve svém písemném projevu vědomě používá všechny nabyté pravopisné i syntaktické zásady, dále je schopen tyto zásady aplikovat při 
rozboru literárních textů  

 rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, chápe přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech 

 používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu slova a jeho charakteristiku, pracuje samostatně s Pravidly českého 
pravopisu 

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

 odliší spisovný a nespisovný jazykový projev a chápe jejich funkčnost v dané komunikační situaci 

 ovládá pravopisné jevy lexikální, morfologické a syntaktické ve větě jednoduché a souvětí 

 má přehled o slovanských jazycích 

 rozlišuje větné členy podle vztahů jednotek ve větě, určuje druhy vedlejších vět a souvětí 
3. LV 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 178 

 formuluje vlastní názory na umělecké dílo 

 tvoří vlastní literární text podle svých schopností 

 rozlišuje kvalitní uměleckou tvorbu od brakové, svůj názor doloží argumenty 

 charakterizuje literární žánry a jejich typy, orientuje se v základních literárních směrech a má přehled o významných představitelích 
české a světové literatury 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpravování 

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

 je schopen základní interpretace literárního díla, a to jak ze subjektivního, tak z objektivního pohledu 

 při interpretaci literárních děl vhodně používá základní termíny literární vědy 

 výrazně čte, přednáší nebo recituje vhodný literární text přiměřený věku 

 utváří zájem navštěvovat divadla, filmová představení, výstavy 

 orientuje se v informacích, které přijímá z četby, veřejných sdělovacích prostředků, divadelních a filmových představení, výstav a jiných 
kulturních a vzdělávacích akcí 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor:   Český jazyk a literatura 
Ročník:     šestý základního vzdělání 

Všeobecné  kompetence 

Žák: 

 analyzuje a interpretuje fakta vyčtená z textu 

 uplatňuje informace při vlastní tvorbě textů (referát) 

 při práci s informačními zdroji dodržuje „etiku“ práce s informacemi (citace apod.) 

 aktivně spolupracuje ve skupině          

 naslouchá partnerovi v dialogu či diskusi 
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Komunikační a slohová výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 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  

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení 

 ověřuje fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

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

 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 

 
Čtení  

 praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, 
znalost orientačních prvků v textu) 

 věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 
vyhledávací), kritické (analytické, 
hodnotící), prožitkové 

 
Naslouchání  

 praktické (výchova k empatii, podnět k 
jednání) 

 věcné (soustředěné, aktivní), kritické 
(objektivní a subjektivní sdělení, 
komunikační záměr mluvčího, zvukové 
prostředky souvislého projevu a 
prostředky mimojazykové) 

 zážitkové 
 
Mluvený projev  

 zásady dorozumívání (komunikační 
normy, základní mluvené žánry podle 
komunikační situace); dialog 

 
Písemný projev  

 na základě poznatků o jazyce a stylu, o 
základních slohových postupech a žánrech; 
vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, 
vlastní tvořivé psaní žánry: zpráva, popis, 
vyprávění, dopis (odlišný dle různých typů 
adresátů), výpisky, klíčová slova, výtah 

 
OSV – verbální a nonverbální komunikace 
D – historické vyprávění, hrdinové dějin - 
návaznost na sloh (vyprávění)  
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Jazyková výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 spisovně vyslovuje česká slova 

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

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

 v písemném projevu zvládá pravopis 

 rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu 
a zdůvodní jejich užití 

 

 
Tvarosloví  

 slovní druhy: podstatná jména, přídavná 
jména, zájmena, číslovky, slovesa  

 
Skladba 

 závislost ve skladební dvojici, rozvíjející 
větné členy 

 věta hlavní a vedlejší 
 
Pravopis 
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Literární výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo 

 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie 

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

 

 
Tvořivé činnosti s literárním textem  

 přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného 
textu, záznam a reprodukce hlavních 
myšlenek, interpretace literárního textu, 
dramatizace, vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod k literárním 
textům 

Autor/vypravěč/hrdina/čtenář (základní 
poučení) 
 
Obraz / slovo / zvuk (literatura v kontextu 
jiných uměleckých odvětví)  

 základní poučení 
Základy literární teorie a historie  

 struktura literárního díla (námět, téma, 
hrdina), jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování, verš, rým), literatura 
umělecká a věcná 

Literární texty, žánry 

 literatura o rodné zemi 

 historická literatura 

 dobrodružná literatura 

 literatura pro děti a mládež 

 fantasy literatura 

 
OSV – mé chování, myšlení a prožívání 
VMS – lidová slovesnost 
MKV – vztah češtiny s ostatními světovými jazyky 
 
D – pravěk, antika, historičtí hrdinové 
VV – ilustrace k literárním dílům 
VO – rok v proměnách času (svátky, zvyky, 
rituál), souvislost s mýty, pověstmi, pohádkami 
HV – hudba vztahující se k literatuře 
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor:   Český jazyk a literatura 
Ročník:     sedmý základního vzdělání 

Všeobecné kompetence 

Žák: 

 analyzuje a interpretuje fakta vyčtená z textu 

 vhodně a adekvátně používá prostředky spisovné či obecné češtiny v konkrétní komunikační situaci 

 při práci s informačními zdroji dodržuje „etiku“ práce s informacemi (citace apod.) 

 aktivně spolupracuje ve skupině 

 naslouchá partnerovi v dialogu či diskusi 

Komunikační a slohová výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

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

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci ke svému 
komunikačnímu záměru 

 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 poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému 

 
Čtení  

 praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, 
znalost orientačních prvků v textu) 

 věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 
vyhledávací) 

 kritické (analytické, hodnotící) 

 prožitkové 
Naslouchání  

 praktické (výchova k empatii, podnět k 
jednání) 

 věcné (soustředěné, aktivní) 

 kritické (objektivní a subjektivní sdělení, 
komunikační záměr mluvčího, 
manipulativní působení projevu, zvukové 
prostředky souvislého projevu a 
prostředky mimojazykové) 

 zážitkové 
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písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a 
osobních zájmů 

Mluvený projev  

 zásady kultivovaného projevu 
Písemný projev 

 připravený i nepřipravený projev na 
základě poznámek nebo bez poznámek 

 písemný projev na základě poznatků o 
jazyce a stylu, o základních slohových 
postupech a žánrech; vyjádření postoje ke 
sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé 
psaní (v návaznosti na výuku literatury) 

 žánry a útvary: popis, charakteristika, 
líčení, výtah (rozlišení fakt a názorů), 
žádost, vypravování 

Jazyková výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

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

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

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

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

 

 
Zvuková stránka jazyka  

 zásady spisovné výslovnosti českých slov, 
verbální a neverbální komunikace 

Nauka o významu slov 
Nauka o tvoření slov 
Tvarosloví  

 procvičování probraného učiva 

 příslovce, předložky, spojky, částice, 
citoslovce 

 slovesný rod 
Skladba 

 věty podle postoje mluvčího 

 přístavek 

 věty dvojčlenné, jednočlenné, větné 
ekvivalenty 

 větné členy a druhy vedlejších vět 
Pravopis 

 
OSV – komunikace  
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Literární výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie 

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

 dokáže objasnit podstatu obrazných 
pojmenování 

 provede základní analýzu literárního 
textu – charakterizuje hrdinu, 
časoprostor, kompozici, způsob 
vyprávění 

 

 
Tvořivé činnosti s literárním textem  

 přednes vhodných literních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného 
textu, záznam a reprodukce hlavních 
myšlenek, interpretace literárního textu, 
dramatizace, vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod k literárním 
textům 

Způsob interpretace literárních a jiných děl 

 práce s textem  
Autor/vypravěč/hrdina/čtenář 
Obraz / slovo / zvuk  

 literatura v kontextu jiných uměleckých 
odvětví 

Základy literární teorie a historie  

 struktura literárního díla (námět, téma, 
hrdina) 

 jazyk literárního díla (obrazná pojmenování, 
zvukové prostředky poezie, verš, rým) 

 literatura umělecká a věcná 
Literární texty, žánry 

 literatura o rodné zemi 

 historická literatura 

 pověsti a báje 

 pohádky 

 bajky 

 cestopisy 

 zvířata v literatuře 

 sci-fi literatura 

 
OSV – mé chování, myšlení a prožívání 
VMS – lidová slovesnost, naše vlast a Evropa 
MKV – vztah češtiny s ostatními světovými jazyky 
D –  historické vyprávění, hrdinové dějin - 
návaznost na sloh (vyprávění), literární 
teorii/(hrdina), čas a dějinnost, mýtický čas, 
dějinná paměť – souvislost s mýty a legendami, 
práce se zdroji informací 
VV – ilustrace k literárním dílům 
HV – hudba vztahující se k literatuře 
VO – rok v proměnách času (svátky, zvyky, 
rituál), souvislost s mýty, pověstmi, pohádkami 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor:   Český jazyk a literatura 
Ročník:     osmý základního vzdělání  

Všeobecné kompetence 

Žák: 

 při práci s informačními zdroji dodržuje „etiku“ práce s informacemi (citace apod.) 

 analyzuje a interpretuje fakta vyčtená z textu 

 je schopen spolupráce ve skupině 

 uplatňuje tyto informace při vlastní tvorbě textů (referát) 

Komunikační a slohová výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

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

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci ke svému 
komunikačnímu záměru 

 v mluveném projevu připraveném i im-
provizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních prostředků, zapojuje se do 
diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace 
a pravidel dialogu 

 využívá základy studijního čtení - vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu; 

 
Čtení  

 praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, 
znalost orientačních prvků v textu) 

 věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 
vyhledávací) 

 kritické (analytické, hodnotící) 

 prožitkové 
Naslouchání  

 praktické (výchova k empatii, podnět k 
jednání) 

 věcné (soustředěné, aktivní) 

 kritické (objektivní a subjektivní sdělení, 
komunikační záměr mluvčího, 
manipulativní působení projevu, zvukové 
prostředky souvislého projevu a 
prostředky mimojazykové) 

 zážitkové 
Mluvený projev  
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samostatně připraví a s oporou o text 
přednese referát 

 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodr-
žováním pravidel mezivětného navazo-
vání 

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

 

 prostředky nonverbální 

 referát (zdroje informací a jejich kritické 
zhodnocení) 

Písemný projev 

 připravený i nepřipravený projev na 
základě poznámek nebo bez poznámek 

 písemný projev na základě poznatků o 
jazyce a stylu, o základních slohových 
postupech a žánrech; vyjádření postoje ke 
sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé 
psaní, žánry a útvary: výklad, úvaha, 
výtah, charakteristika, líčení 

 

Jazyková výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova 

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

 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

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

 

 
Obecné výklady o českém jazyce  

 čeština mezi slovanskými a neslovanskými 
jazyky, jazyková kultura a mluvní 
kultivovanost 

Zvuková stránka jazyka  

 výslovnost cizích slov 
Slovní zásoba  

 tvoření slov 

 přejímání slov 
Tvarosloví  

 procvičování probraného učiva 

 skloňování přejatých a cizích jmen 

 slovesný vid 
Skladba 

 procvičování probraného učiva 

 souvětí souřadné, pořádek slov ve větě 

 
MKV – multikulturalita  
 
Z – orientace na mapě, přesun v hranicích 
evropských států 
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 významové poměry ve větách a mezi 
větnými členy 

 interpunkce v souvětí 
Pravopis 

Literární výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smyl díla 

 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie 

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

 rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní, svůj názor doloží argumenty 

 

 
Tvořivé činnosti s literárním textem  

 přednes vhodných literních textů 

 volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu 

 záznam a reprodukce hlavních myšlenek 

 interpretace literárního textu 

 dramatizace, vytváření vlastních textů 

 vlastní výtvarný doprovod k literárním 
textům 

Způsob interpretace literárních a jiných děl 

 práce s textem 

 základy literární teorie a historie  

 struktura literárního díla (námět, téma, 
hrdina, kompozice), jazyk literárního díla 
(obrazná pojmenování, zvukové prostředky 
poezie, rým, rytmus, verš) 

 literatura umělecká a věcná 
Literární texty, žánry 

 hudba v literatuře 

 mytologie 

 rytířská a hrdinská epika 

 náboženská literatura 

 svátky  

 milostná tematika, láska a smrt v literatuře 

 
OSV – mé chování, myšlení a prožívání 
VMS – lidová slovesnost, naše vlast a Evropa 
MKV – vztah češtiny s ostatními světovými 
jazyky 
D – historičtí hrdinové 
VV – ilustrace k literárním dílům 
HV – hudba vztahující se k literatuře 
VO – rok v proměnách času /svátky, zvyky, 
rituál/ - souvislost s mýty, pověstmi, 
pohádkami 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor:   Český jazyk a literatura 
Ročník:    devátý základního vzdělávání 

Všeobecné kompetence 

Žák: 

 při práci s informačními zdroji dodržuje „etiku“ práce s informacemi 

 je schopen spolupráce ve skupině 

 naslouchá partnerovi v dialogu či diskusi 

 uplatňuje informace získané při vzdělávacím procesu při vlastní tvorbě textů (referát) 

 analyzuje a interpretuje fakta vyčtená z textu 

 žák se učí, jak vytvořit ročníkovou práci ze zvoleného předmětu 

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

 ovládá základy studijního čtení – formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z textu, 
rozlišuje fakta od názorů a hodnocení 

 zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění 

 používá samostatně výkladové a jiné slovníky  

 orientuje se v informacích, které přijímá z četby, veřejných sdělovacích prostředků, divadelních a filmových představení, výstav a jiných 
kulturních a vzdělávacích akcí 

Komunikační a slohová výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

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

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

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

 
Čtení  

 praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, 
znalost orientačních prvků v textu) 

 věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 
vyhledávací) 

 kritické (analytické, hodnotící) 

 prožitkové 
Naslouchání  

 praktické (výchova k empatii, podnět k 

 
OSV – mezilidské vztahy, komunikace, rozhodovací 
dovednosti, hodnoty a postoje 
EV – ekosystémy, ekologie, vztah k přírodě 
MKV – multikulturní společnost – globalizace, 
problémy globalizace, xenofobie, rasismus, 
nacionalismu. 
MV – práce v realizačním týmu, kritické čtení a 
vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií 
ve společnosti 
VDO – volby, občanská společnost a stát, 
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komunikačnímu záměru 

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

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

 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 

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

 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 

jednání), věcné (soustředěné, aktivní) 

 kritické (objektivní a subjektivní sdělení, 
komunikační záměr mluvčího, manipulativní 
působení projevu, zvukové prostředky 
souvislého projevu a prostředky 
mimojazykové) 

 zážitkové 
Mluvený projev 

 volba vhodných jazykových prostředků 

 argumentace 

 debata a diskuse 
Písemný projev  

 základní slohové postupy a žánry (Výklad, 
popis, charakteristika, vypravování, úvaha, 
proslov, diskuse, fejeton) 

 vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu 

mezilidské vztahy, princip solidarity 
 
VV – ilustrace k literárním dílům, dramatizace, 
adaptace, …  
Z – orientace na mapě 
VO – volba povolání  
 

Jazyková výchova 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova 

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

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

 
Zvuková stránka jazyka  

 větný přízvuk 

 hlásky a hláskové skupiny 
Slovní zásoba a tvoření slov 

 shrnutí učiva 
Tvarosloví  

 opakování o slovních druzích 
Skladba 

 
MKV - vztah češtiny s ostatními světovými jazyky 
MV – kritické čtení, vnímání mediálních sdělení, 
interpretace textu - důraz na práci s textem, 
společné čtení 
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 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace 

 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

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

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

 rozlišuje větné členy podle vztahů 
jednotek ve větě, určuje druhy vedlejších 
vět a souvětí 

 aktuální členění textu, složitá souvětí 

 doplněk 

 řeč přímá a nepřímá 

 vsuvka, samostatný větný člen, 
nedokončená výpověď 

 
Pravopis 

 lexikální, morfologický, syntaktický 
 
Obecné poučení o jazyce  

 shrnutí učiva 

 vývoj češtiny 

 jazykověda 

 jazykové příručky 
 

 

Literární výchova 

Školní výstupy – žák: Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo 

 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie 

 
Tvořivé činnosti s literárním textem  

 přednes vhodných literních textů 

 volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu 

 záznam a reprodukce hlavních myšlenek 

 interpretace literárního textu 

 dramatizace, vytváření vlastních textů 

 vlastní výtvarný (hudební) doprovod k 
literárním textům 

Způsob interpretace literárních a jiných děl 

 práce s textem 

 základy literární teorie a historie  

 
OSV - mé chování, myšlení a prožívání 
VMS - lidová slovesnost, naše vlast a Evropa 
 
D - historičtí hrdinové, historické souvislosti 
VV - ilustrace k literárním dílům 
HV- hudba vztahující se k literatuře 
VO - rok v proměnách času /svátky, zvyky, rituál/ 
- souvislost s mýty, pověstmi, pohádkami 
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 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovnává je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele 

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

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

 prokáže schopnost základní analýzy 
literárního textu, charakteristiky hrdiny, 
časoprostoru, kompozice, způsobu 
vyprávění 

 výrazně čte, přednáší nebo recituje 
vhodný literární text přiměřený věku 

 při rozboru literárního díla používá 
základních literárních pojmů 

 struktura literárního díla (námět, téma, 
hrdina, kompozice) 

 jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování, zvukové prostředky poezie, 
rým, rytmus, verš) 

 literatura umělecká a věcná 
Literární texty, žánry 

 renesance 

 baroko 

 klasicismus 

 realismus 

 moderna 

 avantgarda 

 meziválečná literatura 

 poválečná literatura 
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6.1.2 Německý jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 Obsahem předmětu je výuka německého jazyka, předmět odpovídá charakteristice vzdělávacího oboru Cizí jazyk v RVP ZV.  

 Výuka probíhá od začátku na třech úrovních:  

 skupina A – „začátečníci“ bez vstupní znalosti nj, 

 skupina B – „pokročilí“ se vstupní úrovní minimálně A1 dle SERR, 

 skupina C – německý jazyk jako cizí jazyk na úrovni odpovídající mateřskému jazyku. 

 Základním cílem výuky německého jazyka na nižším stupni je dosažení úrovně B1 dle SEER, které se ověřuje úspěšným složením 
jazykové zkoušky DSD I na úrovni B1 dle SERR, přípravě na tuto zkoušku se žáci cíleně věnují v devátém ročníku. Je-li to žádoucí, je 
žákům umožněn přechod mezi jednotlivými skupinami. 

 Hodinová dotace předmětu je stanovena takto: 

ročník: Šestý Sedmý Osmý devátý 

hodin týdně: 4 (+ 1-2 nepovinné hodiny) 3 (+ 1 nepovinná hodina) 4 4 (+ 1 nepovinná hodina) 

 Pro výuku německého jazyka se jako základ používají ve skupinách A a B učebnice „geni@l“, ve skupinách C pak učebnice Wortstark. 
Mimo to jsou dle možností využívány i moderní technologie (např. videa, filmy, internet, interaktivní tabule) a další výukové materiály 
dle aktuální potřeby (např. německy psaný tisk) tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů a cílů. Dle možností je 
do výuky rovněž zařazována četba německy psaných knih literatury pro mládež. 

 K výuce německého jazyka patří také účast žáků v meziškolních projektech a soutěžích, jakými jsou např. recitační soutěž Pražského 
literárního domu nebo naší školou pořádaná soutěž v kreativním psaní Jugend schreibt. 

 K výuce německého jazyka patří rovněž pobyty v německém jazykovém prostředí, např. ekologické soustředění v Bavorském lese nebo 
výměnné programy s partnerskými školami v Německu. 

 Při výuce německého jazyka je rovněž věnována pozornost dílčím aspektům průřezových témat RVP ZV. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitelé ve výuce představují různé způsoby přístupů k učení se cizímu jazyku a žáky vedou k jejich využívání. 

 Žáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Tam, kde je to možné, využívají učitelé srovnání s 
jinými jazyky, které žáci znají, i s mateřštinou. 

 Žáci dostávají takové úkoly, v jejichž rámci samostatně vyhledávají a zpracovávají informace z cizojazyčných textů. 

 Důvěru ve své jazykové schopnosti i návyky nutné k samostatné práci s jazykem získávají žáci extenzivní četbou upravených i 
autentických textů, poslechem autentických textů a pomocí video materiálů (film, televizní reportáž k aktuálnímu tématu apod.). 

 Žáci jsou rovněž vedeni k tomu, aby byli schopni vyzkoušet, nacvičit a používat pomůcky k učení uvedené v učebnici, pokud jsou 
smysluplné, při nedostatečném úspěchu v učení zvážit, kdy si dělat domácí přípravu nejlépe sám a kdy raději ve dvou, a rovněž 
k organizaci všech nezbytných pomůcek (slovníky, fólie, tužky…). 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitelé poskytují žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů, využívají příležitosti demonstrovat komplexní charakter 
jazyka a vedou žáky k jeho respektování. 

 Žáci se učí zacházet s nekompletními informacemi, k hledání souvislostí a smyslu a k chápání textů, které převyšují jejich úroveň a 
kterým ne zcela rozumí. 

 Pomocí metody hraní rolí se žáci ve výuce setkávají se situacemi praktického života (např. rozhovory v různých situacích – zeptat se na 
cestu, objednat si jídlo v restauraci apod.), s praktickým využitím jazyka se žáci setkávají i prostřednictvím psaní textů na různá témata, 
např. e-mail kamarádovi – výměnnému partnerovi do Německa. 

 Žáci jsou postupně vedeni k řešení prací většího rozsahu a komplexnějšího charakteru, např. příprava vlastního tématu a jeho 
prezentace v rámci zkoušky DSD I). 

Kompetence komunikativní a občanské 

 Rozvoj komunikativní kompetence je obsažen v samé podstatě předmětu. Dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním 
rozvíjejí učitelé u žáků standardními metodami výuky cizího jazyka. 

 Při práci s jazykovým materiálem vedou učitelé žáky k přesnosti, k identifikaci podstatných informací, jejich zprostředkování vlastními 
slovy a rozvíjejí interpretační schopnosti žáků, stejně jako umění vyhýbat se „těžkým“ slovům či mít na zřeteli / používat signály členění 
a strukturující slova. 

 Možnost komunikovat s rodilými mluvčími mají žáci díky rodilým mluvčím, kteří na škole působí. Komunikativní kompetenci žáci rozvíjejí 
také v německy vyučovaných předmětech, v rámci výměnných a jiných pobytů v německy mluvících zemích a v neposlední řadě také 
díky vlastním spolužákům pocházejícím z německého jazykového prostředí.  
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 V rámci diskuzí a konverzací učitelé kultivují u žáků schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně jako umění naslouchat 
názorům druhých, dodržovat zdvořilostní konvence, reagovat na vyjádření partnera, tolerovat odlišnosti, zapojit druhé do hovoru nebo 
směřovat rozhovor ke známému tématu.  

 V rámci diskuzí na různá témata jsou žáci vedeni k tomu, aby dokázali formulovat a patřičně odůvodnit vlastní názory. V hodinách 
dostávají vhodný prostor také aktuální témata domácího i zahraničního dění. 

Kompetence sociální a personální 

 Schopnost spolupracovat s ostatními žáci získávají a rozvíjejí díky různým sociálním formám výuky, jako je práce v páru či v různě 
početných skupinách, a během skupinových projektů. 

 Učitelé podporují žáky při rozvoji jejich schopností a osobnosti a umožňují žákům diferenciované výkony podle jejich individuálních 
schopností. 

 Žáci jsou vedeni k objektivnímu hodnocení sebe i druhých a k samostatnému posouzení dosažení vytyčených cílů. 

 V rozhovorech s rodilými mluvčími jsou žáci vedeni dbát na to, co se nově učí, a srovnávat to s vlastními dovednostmi, např. přerušit 
zdvořile diskusi, někomu oponovat atd. 
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Šestý ročník, skupina A 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata1 
Projekty 

Žák je schopen / umí 
pozdravit, představit sebe a druhé, pojmenovat 
předměty 
 

 výslovnost, slovní přízvuk 

 sloveso být v přítomném čase 

 pravidelná slovesa v přítomném čase 

 oznamovací věty 

OV, OSV: mezilidské vztahy – komunikace 
 

zjistit základní informace o druhých  otázky doplňovací (w-Fragen)  

pojmenovat a zeptat se na používané předměty  podstatné jméno a člen určitý a neurčitý 

 zápor – kein 

 kladná a záporná odpověď/otázka 

 

hovořit jednoduše k tématu moje škola – školní 
den 

 základní číslovky (0-100), určení času 

 množné číslo podstatných jmen 

 sloveso a zájmeno v množném čísle 

OSV: denní režim – duševní hygiena 
Výchova ke zdraví  
M – číslovky 

napsat krátký text o sobě a druhých  struktura věty OSV – popis (sebehodnocení, charakteristika)  
MV – práce s kratšími texty (interview) 

vést jednoduché a krátké dialogy ke známým 
tématům  

 rytmus, větný přízvuk, krátké a dlouhé 
samohlásky 

 

pojmenovat a popsat lidi a zvířata; 
říci, co má kdo rád 

 akusativ: člen určitý a neurčitý 

 přivlastňovací zájmeno v jednotném čísle 

 slovesa s akusativem  

EVVO: pozitivní vztah k přírodě (popis vybraných 
zvířat) 

domluvit si schůzku, navrhnout termín  zápor s nicht, kein OSV – komunikace v osobním a profesním životě 
VDO – respektování pravidel slušnosti a 
zdvořilosti 
mezipředmětové vztahy s OV 

                                                 
1
 OSV = Osobnostní a sociální výchova 

VDO = Výchova demokratického občana 

MVS = Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

MKV = Multikulturní výchova 

EVVO = Environmentální výchova 

MV = Mediální výchova 
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hovořit o průběhu dne, o týdenním plánu  sloves s odlučitelnou přeponou 

 předložka in  

 způsobové sloveso können 

VZ – duševní hygiena, optimální plánování 
volného času 

hovořit o svém volném čase a svých zájmech  slovesa: pravidelná a nepravidelná 
v přítomném čase 

 podstatné jméno + sloveso (Gitarre spielen) 

 časové údaje ve větě 

 srovnání: přídavná jména gern, gut 

 sloveso mögen 

OSV – osobnostní rozvoj 

hovořit o své rodině a popsat ji  přivlastňovací zájmeno v množném čísle OSV – hodnota rodiny dnes 

popsat, co je kde na obrázku, fotografii  přivlastňovací zájmeno v akusativu  

poprosit o vysvětlení; říci někomu, co má dělat  rozkazovací způsob: formální a neformální OSV – pomoc druhým 

pozvat někoho na oslavu narozenin, napsat 
přání a pozvánku k narozeninám; zformulovat 
výmluvu a omluvu 

 způsobová slovesa: können, müssen, dürfen 
ve větném rámci 

 préteritum sloves sein a haben 

 časové údaje gestern 

VO, VDO – úcta a respektování v mezilidských 
vztazích 
Čj – psaní kratších textů (pozvánka atd.) 

orientovat se ve škole, v budově – popsat, kde 
se kdo a co nachází; říci, kam kdo má jít 

 určení místa: předložky: in, auf, bei, neben, 
vor, hinter, unter, an , zwischen 

 určení směru: hoch, runter  

 

učinit návrh ohledně cestování (cíl cesty, 
dovolená); 
vyjádřit souhlas nebo odmítnutí, učinit 
protinávrh 

 způsobová slovesa: wollen, mögen (möchte) 

 předložky nach, an + Akk 

 předložka mit + Dat 

MKV – geografická orientace, návrh jiných zemí 
jako cíle cesty, mezipředmětové vztahy se Z; 
VMS – cestování v globalizovaném dnešním 
světě (v rámci EU) 

objednat si jídlo a pití  osobní zájmeno v dativu: mir/uns VDO – pravidla slušného chování 
MKV – stravovací odlišnosti ve vybraných 
zemích mezipředmětové vztahy se Z a OV 

vyjádřit svá přání ohledně budoucího povolání  Genitiv –s 

 Osobní zájmeno a vztažné zájmeno 
v akusativu 

 vyjádření intenzity: (immer etc.), souslednost 
dějů (zuerst etc.) 

OSV – volba budoucího povolání; 
VDO – realizace prostřednictvím povolání 
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Šestý ročník, skupina B 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 
Projekty 

Žák je schopen / umí 
hovořit o kamarádech, přátelství; 
popsat lidi pomocí přídavných jmen 

 

 protiklady přídavných jmen 

 osobní zájmena a slovesa v dativu 

OSV: hodnota přátelství dnes, 
Charakteristika – mezipředmětové vztahy s OV 

formulovat jednoduché návrhy k řešení 
známého problému 

 přídavné jméno v predikativu VDO – řešení problémů (ochota pomoci) 

vyjádřit kompliment, přání, svůj názor; 
projevit zájem; 
pozvat druhé na oslavu 

 vedlejší věty s „dass“ OSV – sebeúcta, seberealizace, komunikace 

zeptat se na cestu, popsat cestu  předložky s akusativem a dativem 

 slovní a větný přízvuk, intonace – minidialogy 

 orientace ve městě 

OSV- oslovení neznámého člověka, VDO – principy 
slušnosti a zdvořilosti 

napsat pohled, email, dopis – předat písemně 
informace, popsat zážitek 

 minulý čas pravidelných a nepravidelných 
sloves 

MV – práce s texty na počítači, osobní a profesní 
komunikace pomocí medií 

sdělit, co kdo dělal, vyjádřit domněnku, 
podat zprávu o tom, co se stalo  

 perfekt 

 préteritum modálních sloves: ich wollte, 
konnte… 

Mezipředmětový vztah s Čj – vyprávění, popis, 
zpráva 

diskutovat o výhodách a nevýhodách – vyjádřit 
souhlas, odmítnout názor, zdůvodnit vlastní 
mínění; 
porovnávat, omluvit se 

 přídavná jména – srovnání: groß- größer als, so 
groß wie 

OSV- sebeporozumění a sebeprosazení,  
VDO – demokratické principy – pravidla diskuze 

rozumět jednodušším novinovým zprávám, 
vybraným textům – ověřit správnost výpovědí 

 strategie porozumění textu MVS – porozumění dění doma a ve světě na 
základě zjednodušených zpráv 

hovořit o sportu, sportovních aktivitách – 
zdůvodnit, porovnat; 
omluvit se a uvést důvody 

 přídavná jmény – superlativ: am schnellsten, 
der Schnellste 

 vedlejší věty s weil (důvody) 

 věty s aber 

OSV – výchova ke zdravému životnímu stylu; 
mezipředmětové vztahy k výchově ke zdraví 

mluvit o módě – říci, co se mu líbí a nelíbí, 
popsat oblečení 

 přídavná jména před podstatným jménem 
(nominativ/ akusativ): ein roter Schal / einen 
roten Schal 

OSV – sebepojetí, stylizace;  
VDO - tolerance odlišného vkusu a názorů druhých, 
mezipředmětové vztahy s VO 
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Šestý ročník, skupina C 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 
Projekty 

Žák  
 
Chápe a respektuje jinakost, která vychází z 
kategorií jako národ, náboženství, rodina ad. 
Definuje pojem „vlast“ a dokáže nahlížet na 
zmíněný pojem z různých úhlů. 
Umí správně napsat dopis v němčině a vést 
interview. 
V diskuzi dokáže argumentovat a naslouchat 
názorům druhých. 

●komparativní analýza textu, vyhodnocení 
nosných informací a porovnání životních 
podmínek. 
●Náhled České republiky očima 
našince/cizince. 
  Dopis. 
● Téma jinakosti a reakce okolí na odlišnost.  
         Diskuze. 
● inteview s cizinci na škole. 
● svátky v ČR a v Německu. 
● nácvik lidových písní Německa, Čech. 

●MKV: psychosociální aspekty interkulturality, 
vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi 
lidmi z různého kulturního prostředí 
● kompetence komunikativní a 
sociální/personální: 
diskuze, prezentace, interview. 
●kompetence občanská: příklady hodnot v 
jiných kulturách na příkladu hudby. 

Umí vyjmenovat hlavní slovní druhy a určit 
podstatná jména. Rozumí slovním obrazům a 
umí utřídit správně slova ve vztahu k 
nadřazeným pojmům. 
Dokáže analyzovat věcný text a vyhodnotit 
hlavní informace. 
Umí opravit hrubé pravopisné chyby v textu a 
zopakovat si hlavní strategie pro správné psaní. 

● Deset slovních druhů. Charakteristické znaky 
podstatných jmen. 
● psaní podstatných jmen, určení podstatných 
jmen. 
● znaky věcného textu, práce s různými 
slovníky (synonyma, neznámá slova ad.), 
rychlá orientace v textu 
● zopakování psaní velkých a malých písmen v 
němčině. Diktát. 

● kompetence k učení: zprostředkování 
učebních technik. 

Zná typické gendrové stereotypy dnešní 
společnosti a umí je kriticky nahlížet. 
Podrobí gendrové stereotypy kritické analýze. 
Rozvíjí vlastní identitut kreativním psaním. 
Umí vyjmenovat a určit hlavní větné členy tj. 
podmět, přísudek, předmět a příslovečné 
určení. 
Je schopen napsat krátkou zprávu o nějaké 
události s náležitými formálními znaky. 
 

● Inscenace textu. Báseň k textu. Konec k 
textu. 
● přídavná jména a příslovce, jejich znaky. 
Přiřazení typických přídavných jmen k 
mužskému a ženskému pohlaví.  
● Charakteristika spolužáka nebo rodiny 
pomocí přídavných jmen a analýza popisu z 
hlediska gendrových stereotypů. 
●Práce s bajkou od Martina Luthera z hlediska 
větných členů. Klasifikace příslovečného 

● OSV: morálka všedního dne, sociální 
komunikace. 
●kompetence k řešení problémů: vyslovení 
problémů a diskuze.  
 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 200 

určení a přímého/nepřímého předmětu na 
základě cvičných textů. 
● Zpráva. 

Umí napsat formální a neformální dopis, dopis z 
vlastní perspektivy a z perspektivy někoho 
druhého. Správně užívá v dopise pravopis 
zájmen a zná hlavní typy zájmen. 
Dokáže napsat napínavý příběh a pracovat s 
hlavními literárními postupy, které zvyšují 
napětí příběhu. 
Umí napsat příběh z jiné perspektivy. 

● Dopis. 
● Kreativní psaní. Dopisování strašidelných 
příběhů a nácvik strategií napínavého psaní na 
příkladných textech. 
● Vytvoření hrůzostrašného příběhu s pointou 
(komiks, koláž). 
 

● kompetence k učení: zprostředkování technik 
psaní 
● kompetence komunikativní: zpětná vazba-
působení příběhů (soutěž) 
● OSV: spolupráce a soutěž 

Umí recitovat básně k tématu odvaha a strach. 
Umí popsat obraz ústně a vytvořit kreslené 
příběhy strachu, které se vztahují k cestě do 
školy nebo školy obecně. 
Zná podstatná jména, přídavná jména a slovesa, 
která se tematicky řadí do kategorie strachu a 
odvahy. 
Dokáže napsat k obrazu napínavý příběh. 
Dokáže napsat správně slovní spojení. 
Umí definovat pojem šikana a nacházet různá 
řešení problému. 

●Recitace před publikem, příprava na recitační 
soutěž. 
●Popis obrazu a jeho zasazení do historického 
rámce. Kreativní psaní příběhů na základě 
prvotní inspirace skrze obraz. Analýza stavby 
strašidelných příběhů. 
●Slovní spojení, která vyjadřují strach-nácvik 
psaní velkých a malých písmen. 
●Diskuse na téma šikana. Nácvik správné 
argumentace a pravidel diskuze. Rolové hry 
(příklady šikany) 
 
 
 
 

● kompetence sociální a personální: veřejné 
vystoupení a jejich příprava.(recitace, veřejné 
čtení) 
●kompetence komunikativní: diskuze na téma 
šikana.  
●kompetence k řešení problému: rolové hry. 
●OSV: poznávání a rozvoj vlastní osobnosti / 
seberegulace, efektivní řešení problémů. 

Zná hlavní znaky bajky a příběhy Tilla 
Eulenspiegla. Zná hlavní autory bajek a dokáže 
napsat bajku k obrázkové předloze. 
Umí vyprávět bajku z perspektivy jednoho ze 
zvířat a je schopen napsat konec bajky. 
Umí inscenovat jeden z příběhů Tilla 
Eulenspiegla jako divadlo. 

● Bajka. Vyprávění z perspektivy jednoho ze 
zvířat. 
● napsat bajky k obrázkovému materiálu. 
●Napsat začátek a konec bajky. 
●napsat povídku v duchu Till Eulenspiegla. 
● inscenace jednoho z příběhů Till 
Eulenspiegla. 

●kompetence sociální a personální: divadlo. 
●MVS: žijeme v Evropě. Bajka jako žánr antiky, 
středověku a raného novověku. 

Dokáže vyhodnotit věcné texty o lese. ●Shrnutí informací a vytvoření mapy slovíček, ● EV: člověk a životní prostředí. 
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Rozumí tematicky zaměřeným výrazům. 
Umí položit k tématu les základní otázky a 
nalézt odpovědi v různých zdrojích. 
Dokáže text shrnout v bodech a napsat dopis z 
perspektivy stromu. 
Umí napsat rozhovor zvířat lesa. 
Umí poutavě přečíst text k lesu. 
Dokáže odkrýt v textu obraty, které zvyšují jeho 
napětí. 
Dokáže napsat příběh o lese. 
Umí fotografiemi zachytit význam lesa v osobní 
rovině a dojmy z procházky lesem zachytit v 
krátkých příbězích. 

která se vztahují k lesu. 
●Práce s encyklopedií a odbornou literaturou. 
Výhody a nevýhody internetu a wikipedie. 
●sběr dat o stromech a vytvoření informativní 
tabule. Nejčastější stromy v lese v České 
republice. Národní stromy. 
●Zmapování literárních prostředků, které zvyšují 
napětí v příběhu. 
● příběhy lesa na základě obrazů. 
● les duchů: divadelní inscenace 

   Procházka lesem a shrnutí dojmů do textů. 
● MVS: globální problémy a jejich příčiny a 
důsledky. Fotogalerie krás i problémů lesa. 
●kompetence k řešení problémů: praktické 
ukázky z lesa. 

Dokáže správně používat tři časové roviny. Časy 
umí zasadit správně do příběhu. Zná základní 
pravidla pravopisu. 
 
 
 

●sloveso a časy přítomný, minulý a budoucí. 
Časy vyprávění. 
● Interpunkce, spojky a předložky. 
● hlavní pravopisné pravidla: 
dvojí souhlásky k/ck, dloužení 
 

● kompetence k učení: skupinová práce s texty. 

Dokáže představit svoji nejoblíbenější knihu v 
prezentaci, zařadit ji žánrově a zjistit si 
nejdůležitější údaje o autorovi. Umí krátce, ale 
poutavě převyprávět obsah knihy. 
Zná slovní metafory ve vztahu k tématu kniha. 
Umí knihy roztřídit podle předem stanoveného 
klíče. 
Dokáže napsat recenzi na knihu. 
Zná základní proces vzniku knihy. 
Umí poutavě přečíst část z knihy a rovněž 
přehledně číst informativní texty. 

● Powerpointová prezentace nejoblíbenějších 
knih a autorů. 
●Hádání známých knih podle úryvků. 
● Slovní zásoba kolem tématu kniha. Metafory a 
rčení. 
● žánry knih, třídění textů podle základních 
znaků. 
●vznik knihy, výrobní proces- sestavení knihy o 
knihách. 
●soutěž v předčítání.  

● kompetence komunikativní: prezentace. 
Projektové vyučování (výroba knihy). Exkurze: 
Národní knihovna, Městská knihovna. 
Soutěž v předčítání. 
●MV: kniha jako médium,e-book. 
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Sedmý ročník, skupina A 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy  
Průřezová témata 
Projekty 

Žák je schopen / umí 
hovořit o kamarádech, přátelství; 
popsat lidi pomocí přídavných jmen 

 

 protiklady přídavných jmen 

 osobní zájmena a slovesa v dativu 

OSV – hodnota přátelství dnes, charakteristika – 
mezipředmětové vztahy s Čj a VO 

formulovat jednoduché návrhy k řešení 
známého problému 

 přídavné jméno v predikativu VDO – principy demokratického myšlení 
v mezilidských vztazích;  
VO  

vyjádřit kompliment, přání, svůj názor; 
projevit zájem; 
pozvat druhé na oslavu 

 vedlejší věty s „dass“ OSV – vyjádřit vlastní názor, hodnocení 

zeptat se na cestu, popsat cestu  předložky s akusativem a dativem 

 slovní a větný přízvuk, intonace – minidialogy 

 orientace ve městě 

OSV- oslovení neznámého člověka,  
VDO – principy slušnosti a zdvořilosti 

napsat pohled, email, dopis – předat písemně 
informace, popsat zážitek 

 minulý čas pravidelných a nepravidelných 
sloves 

OSV – úcta, přátelství 
ČJ - dopis, vyprávění 

sdělit, co kdo dělal, vyjádřit domněnku, 
podat zprávu o tom, co se stalo  

 perfekt 

 préteritum modálních sloves: ich wollte, 
konnte… 

VDO – snaha o objektivní výpověď 
ČJ - zpráva 

diskutovat o výhodách a nevýhodách – vyjádřit 
souhlas, odmítnout názor, zdůvodnit vlastní 
mínění; 
porovnávat, 
omluvit se 

 přídavná jména – srovnání: groß- größer als, 
so groß wie 

OSV- sebeporozumění a sebeprosazení,  
VDO – demokratické principy – pravidla diskuze 

rozumět jednodušším novinovým zprávám, 
vybraným textům – ověřit správnost výpovědí 

 strategie porozumění textu MVS - porozumění dění doma a ve světě na 
základě zjednodušených zpráv 

hovořit o sportu, sportovních aktivitách – 
zdůvodnit, porovnat; 
omluvit se a uvést důvody 

 přídavná jmény – superlativ: am schnellsten, 
der Schnellste 

 vedlejší věty s weil (důvody) 

 věty s aber 

OSV – osobnostní rozvoj 
Bio: zdravý životní styl 
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mluvit o módě – říci, co se mu líbí a nelíbí, 
popsat oblečení 

 přídavná jména před podstatným jménem 
(nominativ/ akusativ): ein roter Schal / einen 
roten Schal 

OSV – sebepojetí, stylizace;  
VDO - tolerance odlišného vkusu a názorů 
druhých, mezipředmětové vztahy s VO 

mluvit a napsat o jídelních zvyklostech,  
vyjádřit preference v oblasti jídla a pití, 
porozumět vybraným idiomů v oblasti jídla 

 přivlastňovací zájmena v dativu: Wie geht es 
deiner Schwester? 

MKV – odlišné stravovací preference a návyky ve 
vybraných zemích 

popsat obrázkový příběh/ fotoromán  vedlejší věty s wenn - dann ČJ -  popis, vyprávění 

hovořit o pocitech, 
protiřečit – omluvit se 

 způsobové sloveso sollen 

 opakování: rozkazovací způsob 

OSV – osobnostní vývoj 
OV - psychologie 

napsat krátký článek k vybraným tématům pro 
školní časopis 

 psaní textů – členění, struktura, výrazové 
prostředky 

MV – práce s texty,  
MKV – principy tolerance 
VDO – veřejné mínění, objektivita novinových 
článků  
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Sedmý ročník, skupina B 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 
Projekty 

Žák je schopen / umí 
mluvit a napsat o jídelních zvyklostech,  
vyjádřit preference v oblasti jídla a pití, 
porozumět vybraným idiomům v oblasti jídla 

 přivlastňovací zájmena v dativu: Wie geht es 
deiner Schwester? 

OV – etiketa 
MKV – odlišné stravovací preference a návyky ve 
vybraných zemích 

popsat obrázkový příběh/ fotoromán  vedlejší věty s wenn - dann ČJ – popis, vyprávění 

hovořit o pocitech, 
protiřečit – omluvit se 

 způsobové sloveso sollen 

 opakování: rozkazovací způsob 

OSV – osobnostní vývoj 
OV – psychologie (sebepoznání) 

napsat krátký článek k vybraným tématům pro 
školní časopis 

 psaní textů – členění, struktura, výrazové 
prostředky 

MV – práce s texty, MKV – principy tolerance 
VDO – veřejné mínění, objektivita novinových 
článků  

vyjádřit domněnky a uvést důvody s ohledem 
na informace v textu - 
pochopit a pracovat s novinovou zprávou, 
rozhlasovým hlášením  

 préteritum pravidelných a nepravidelných 
sloves 

 učit se tvary sloves ve spojení s rytmem 

MV – práce s texty,  
MKV – principy tolerance 
VDO – veřejné mínění, objektivita novinových 
článků 

popsat vlastní pokoj – říci kde se co nachází  předložky s dativem  OSV – uspořádání vlastního pokoje 

udělit druhému pokyny (uspořádání místnosti, 
bytu) 

 předložky a slovesa s akusativem (legen, 
stellen…) 

 

napsat stížnost  vztažné věty (N/A): Der Film, den ich gestern 
gesehen habe, war langweilig. 

VDO – principy slušné komunikace 
ČJ – stížnost 

shromáždit materiál, názory k danému tématu a 
vyjádřit je, zformulovat a jednoduše zdůvodnit 
vlastní mínění 

 důvody a následky: weil a deshalb OSV, VDO – vlastní názor a argumentace 

porovnat ceny – udělit rady a tipy k tématu, jak 
vydělat peníze  

 tázací zájmena: Wofür? a Für wen? 

 předložky s časovými údaji 

OSV – finanční gramotnost 
VO 

vyjádřit se k oblasti německy hovořících zemí 
(Německo, Rakousko, Švýcarsko), 
přemýšlet o kulturních rozdílech jednotlivých 
zemí, 
připravit projekt k vybranému tématu 

 neurčitá zájmena: viele, manche, etc. 

 nepřímá tázací otázka s tázacími zájmeny: 
Weißt du, wo …? Ich weiß nicht, warum … 

MVS – jiné země, jiné zvyky,  
MKV – kulturní a národní odlišnosti 
(odbourávání stereotypů) 
Z – geografická orientace a informovanost 
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hovořit o počasí  zájmeno es: Es regnet. Z - počasí 

napsat dopis k vybranému tématu  opakování a prohloubení psaní kratších textů ČJ - dopis 

autoevaluace   OSV - sebehodnocení 

hovořit o důležitosti cizích jazyků v dnešním 
světě, 
zdůvodnit, proč je němčina dnes pro nás 
důležitá 

 vedlejší věty: opakování weil a dass 

 vedlejší věty s damit 

 opakování gramatiky v kontextu: rozkaz, 
přídavná jména, zájmena, slovesa (perfekt a 
préteritum), nepřímá otázka, předložky  

MVS – výuka cizích jazyků a její uplatnění dnes 
MK – „Kolik jazyků znáš…“ 

popsat plakát  
vyhledat patřičné informace a napsat krátkou 
reportáž k danému tématu 

 

 selektivní čtení a poslech 

 strategie čtení 

ČJ: reportáž, popis 

zpracovat informační text – zformulovat výhody 
a nevýhody, srovnat; 
popsat proces učení; 
popsat, jak se co dělá (průběh) 

 trpný rod (se slovesem werden) 

 učební strategie k osvojení slovní zásoby 

OSV – obhájení vlastního názoru (argumentace)  
MV – práce s počítačem 
ČJ: popis průběhu 
OV – proces vzdělávání 

základně interpretovat statistickou tabulku – 
zhodnotit, popsat 

 man, procentuální srovnání 

 Genitiv: Nomen verbinden 

M – statistika,  
Z – demografický vývoj 

uvést účel a jmenovat důvody (zdůvodnit)  vyjádření účelu pomocí konstrukce um…zu  

 Opakování: věty s weil 

OSV, VDO - argumentace 
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Sedmý ročník, skupina C 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 
Projekty 

Žák  
  
Umí prezentovat ústně knížku dle vlastního 
výběru. Dokáže roztřídit krásnou literaturu na 
hlavní žánry. Chápe důležitost knihy jako 
tradičního média. 
Je schopen si vytvořit čtenářský deník a shrnout 
obsah knihy poutavým způsobem. 
Umí poutavě přečíst úryvek z knihy. 

● galerie nejoblíbenějších knih třídy, seznam 
nejvýraznějších postav a dějů. 
● médium: od kamene k internetu. 
● volba knih roku a soutěž o nejlepší čtenářský 
deník. 
● soutěž v předčítání dramatických scén, 
inscenace vybrané kapitoly, dialogické čtení. 
● tvorba titulní stránky k vybraným knihám. 
Galerie. 
Recenze. 

● Kompetence k podnikavosti: návštěva 
host.(autor) 
● Kompetence komunikativní:  Prezentace. 

Je schopen popsat vlastní i cizí osobu a je si 
vědom subjektivity vlastního pohledu. Dokáže 
nahlížet na své soudy o jiných a o sobě s 
distancí. Umí pojmenovat své silné a slabé 
stránky. Ovládá větu důvodovou a 
podmínkovou včetně správné interpunkce. Je 
schopen adekvátně k situaci vyjádřit své city a 
popsat písemně své pocity ve vztahu k předem 
dané situaci nebo osobě. 

● popis cizích osob pomocí krátkého příběhu.  
● skupinová práce: popis spolužáka v 
zrcadlovém příběhu. Popis vlastní osoby. Galerie 
osob třídy v dvojím vidění. 
● popis svých silných a slabých stránek formou 
básně, dopisu, fantaskního příběhu. Formulace 
vlastních nálad a jejich zdůvodnění. 
● interpunkce po důvodových a podmínkových 
větách. 
● nácvik vyjadřování citů a pocitů pomocí 
vedlejší věty s dass. 
Přiblížení světa citů a pocitů pomocí pásma 
básní a komiksového příběhu. Milostný dopis. 
Dopis škole. Dopis rodičům nebo nejlepšímu 
příteli/přítelkyni. 
 

● Kompetence k řešení problémů: simulované 
rolové hry a následná diskuze. 
● OSV: poznávání a rozvoj vlastní osobnosti. 
Poznávání sama sebe skrze druhého. 

Zná hlavní znaky balady a umí recitovat jednu 
klasickou baladu. Je schopen napsat ve 
skupinové práci část balady. Umí se kriticky 

● Goethe a balady. Znaky balady. 
● recitace a přednes balady. Powerpointová 
prezentace autora, obsahu a struktury 

● kompetence komunikativní: recitace a 
powerpointová prezentace balady. 
●MV: média a senzace. 
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zamyslet nad úspěchem senzace ve zprávách a 
vidět tuto souvislost i na historických žánrech. 
Dokáže správně analyzovat a shrnout věcný text 
o baladě. 

recitované balady. 
● analýza věcného textu formou otázek co, kdy, 
kdo, jak, kde, proč. Zprávy a senzace. 
● sestavení vlastní balady. 

Umí pracovat s veršem a sám napsat báseň. Zná 
význam slova konkrétní poezie a umí na daný 
literární proud vytvořit vlastní dílo. Umí 
zveršovat prózu a napsat báseň na téma 
příroda. 

● doplňování mezer v básních, zdůvodnění. 
● transformace prózy do veršované podoby. 
● vytvoření paralelních básní. 
● konkrétní poezie. Psaní vlastních textů, ve 
kterých je spjat obsah s formou. 

●kompetence sociální a personální: kreativní 
psaní básní. Recitační soutěž v Pražském 
literárním domě. 

Dokáže rozpoznat verbální i neverbální akty 
agresivity. 
Umí reflektovat násilí na pozadí vlastních 
zkušeností i ve vztahu k autoagresi. 
Je schopen rozpoznat i navenek neviditelné 
násilí a chápe, že násilí má dlouhodobé 
následky. Umí odkrýt násilí a správně na něj 
reagovat, chápe význam slova solidarita. Zná 
postupy nenásilného řešení konfliktních situací. 
Umí popsat a převést do svého jednání zásady 
mírumilovného soužití. 
Umí napsat správně hlášení na policii a zprávu o 
šikaně pro školu. Dokáže rychle vyhodnotit 
ústřední informace z novinových článků, které 
referují o násilí. Dokáže na základě přečteného 
nalézt nenásilné řešení popsaného příběhu. 

● Graffiti-Art.  
●  Popis šikany formou zápisu do deníku. Žánr 
deník, hlavní atributy. 
● shrnutí obsahu textu. Vypracování konstelace 
postav z textu a shrnutí charakteristiky 
jednotlivých postav na základě textu. 
● zpráva policii na základě šesti centrálních 
otázek -co, kde, kdo, kdy, jak, proč 
● Analýza tematicky na násilí zaměřených 
novinových článků. 
● kreativní psaní: báseň agresora/ báseň oběti. 
Napsat paralelní báseň. 
● inscenace textu jako rolové hry, nalézání 
nenásilných řešení konfliktů formou divadla. 
Diskuze. 
 

● kompetence k řešení problémů: vyslovení 
problému šikana a diskuze. 
●OSV: autoregulace a efektivní řešení problémů. 
Nenásilná reakce na násilí. 

Je schopen naplánovat si příběh a vytvořit na 
předem dané téma kreativní text. Umí popsat 
detailně osobu, předmět nebo místo. Zná znaky 
zprávy a dokáže přepracovat text tak, aby 
vznikla zpráva. Umí vyjádřit vlastní názor k 
vybranému tématu a odůvodnit ho. Dokáže 
popsat pokus i průběh vyučovací hodiny. Umí 
shrnout literární text. 

● plánování, vznik a přepracování vlastního 
textu. 
● vyprávění z perspektivy druhého. 
● popis osoby, fantazijního předmětu a místa. 
● vyprávění o událostech. 
● přepracování zprávy. 
● vyjádření názoru a jeho podložení argumenty. 
● popis průběhu a výsledku vyučovací hodiny. 
● shrnutí literárního textu. 

● kompetence k učení:zprostředkování technik 
psaní literárního textu. 
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Chápe znečištění životního prostředí jako 
systémový problém, jehož je i on součástí. Umí 
pojmenovat problémy, ale vidět i pozitivní 
řešení ve vztahu ke svému bezprostřednímu 
životnímu prostředí. Dokáže pracovat s věcným 
textem, písemně ho shrnout v bodech, ale také 
ho ústně prezentovat. Dokáže číselné údaje z 
textu převést do přehledného grafu. Zná 
základní apelativní formy jazyka a dokáže je 
aplikovat v praxi. 
Umí rozšířit a doplnit povídku a napsat povídku 
podle obrázkové předlohy. 

● úvod do tématu životního prostředí. Diskuze. 
Koláž -jak přispíváme k znečištění / ochraně 
přírody. Analýza obrazů. 
● analýza věcného textu. Prezentace textu v 
krátké přednášce. Referát. 
● Grafické znázornění číselných údajů z textu. 
Porovnávací grafy. 
● Projekt a rešerše: informace o aktivitách 
regionu, které se týkají ochrany životního 
prostředí. Projekt-Naše škola je/není šetrná k 
životnímu prostředí. 
● tvorba plakátu, ve kterém je zachycen apel. 
Apelativní formy z hlediska jazyka. Zapojení 
plakátu do projektu. 
● práce s povídkou: doplnění různých části 
povídky, vlastní povídka k obrázkovému příběhu. 
 

●kompetence k řešení problémů: projekt Naše 
škola je/není šetrná k životnímu prostředí. 
● EVVO: rešerše mimo školu – koláž 
environmentálních problémů. Životní prostředí 
regionu. 

Zná základní kategorie morfologie a hlavní 
větné členy. 

● nominalizace. 
● čtyři pády v němčině. 
● stupňování přídavných jmen a přídavné jméno 
v pozici atributu. 
● příslovce a příslovečné určení. 
● předložky. 
● infinitiv, particip I a II 
● časy: prézens, préteritum, perfekt, 
plusquamperfekt, 
 futurum I, II 
● aktivum a pasivum 
● větné členy v přehledu 
●vedlejší věta vztažná a další typy vedlejších vět 
● interpunkce 

●kompetence k učení: zprostředkování učebních 
technik. 

Umí pojmenovat hlavní pravidla chování ve 
škole, během přestávky a školních zájezdů. 
Dokáže nahlížet na pravidla i z jiné perspektivy. 

● Příběhy z třídních výletů a pobytů. Zamyšlení 
se nad pravidly, která jsou nastavena školou. 
Diskuze. 

● OSV: poznávání a rozvoj vlastní osobnosti. 
● kompetence komunikativní: interview. 
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Umí napsat báseň na využívání přestávek ve 
škole a navrhnout smysluplné trávení volného 
času ve škole. Dokáže se aktivně zapojit do 
diskuze a následně si vyzkoušet, jak zábavně a 
efektivně učit. Umí si připravit a vyhodnotit 
interview na téma škola a shrnout obsah do 
powerpointové prezentace. Zná hlavní znaky 
oficiálního dopisu a dokáže adekvátně 
odpovědět na oficiální dopis písemnou cestou. 

● Aktivity během přestávky. Báseň Große Pause 
jako podklad pro paralelní básně. Návrhy 
pravidel chování a aktivit během velké 
přestávky. Plakát. 
● Dopis třídnímu nebo ředitelce školy. Popis 
hlavních problémů na škole. Oficiální dopis-
hlavní znaky. Hodnocení opatření školy. 
Odpověď na stížnosti ve skupinové práci. 
● hodnocení nejoblíbenějšího/nejméně 
oblíbeného předmětu. Výuka vedená žáky. 
Diskuze. 
● Interview se studenty z vyšších ročníků, 
učitelským sborem  na téma zvláštnosti naší 
školy jsou..... Analýza a powerpointová 
prezentace. 

Zná hranice fandění. Dokáže pojmenovat 
vlastnosti, které mohou sloužit jako vzor. 
Kriticky se zamýšlí nad sportem jako zdrojem 
pohybu, zábavy, ale také velkého toku peněz. 
Zná rozdíly mezi seriálem a telenovelou, 
povídkou a fotopříběhem.  

● představování idolů a zdůvodnění, akcent na 
vlastnosti jednotlivých idolů a převyprávění 
jejich biografie a největších 
úspěchů.Powerpointová prezentace. 
● Sport a média. Fandění. Rešerše o 
nejvýznamnějších kláních, diskuze o olympiádě. 
Financování sportu. Úvaha: já a fandění. 
● série a telenovely. Vytvoření grafu. Diskuze. 
Struktura a obsah telenovel-analýza. 
● rozdíl mezi fotopříběhem a povídkou. 
Vytvoření fotostory a povídky jako paralelní 
příběhy. 

●MV: mediální produkty a jejich významy-
telenovela,seriály. 
Role médií ve sportu. 
Idoly a popstars. Hodnotový žebříček. 
●Kompetence sociální a personální: exkurze 
Česká televize, rozhlas nebo noviny. 
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Osmý ročník, skupina A 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 
Projekty 

Žák je schopen / umí 
hovořit o módě – oblíbené oblečení, 
popsat fotografii, oblíbený idol 
porovnat styly 

 

 Opakování: přídavné jméno před 
podstatným jménem (N/A): ein roter Rock / 
einen roten Rock 

 komparace 

OSV – sebepojetí, stylizace;  
VDO – tolerance odlišného vkusu a názorů 
druhých, mezipředmětové vztahy s OV: – 
tolerance 
VV – estetické vnímání 

mluvit o tématu prázdniny, jídlo, sport  opakování: zájmena, předmět v dativu OSV – celostní rozvoj 
Bi, VZ – zdravý životní styl 

napsat k vybranému tématu krátký článek  struktura textu – stylistika 

 psaní textů – členění, struktura, výrazové 
prostředky 

ČJ – stylistika (texty) 

udělit radu a něco doporučit, 
zjistit a zeptat se na dané údaje 

 opakování: vedlejší věta s wenn 

 předložky 

OSV – vyjádření vlastního názoru, doporučení 

vyjádřit domněnky a uvést důvody s ohledem 
na informace v textu - 
pochopit a pracovat s novinovou zprávou, 
rozhlasovým hlášením  

 préteritum pravidelných a nepravidelných 
sloves 

 učit se tvary sloves ve spojení s rytmem 

VO – hypotézy, domněnky 
MV – práce s médiem (tisk, rádio) 

popsat vlastní pokoj – říci kde se co nachází  předložky s dativem   

udělit druhému pokyny (uspořádání místnosti, 
bytu) 

 předložky a slovesa s akusativem (legen, 
stellen…) 

 

napsat stížnost  vztažné věty (N/A): Der Film, den ich gestern 
gesehen habe, war langweilig. 

VDO – principy tolerance a slušnosti 
ČJ: stížnost 

shromáždit materiál, názory k danému tématu a 
vyjádřit je, zformulovat a zdůvodnit vlastní 
mínění 

 důvody a následky: weil a deshalb VDO – argumentace (pro a proti) 
OSV – vlastní názor 

porovnat ceny – udělit rady a tipy k tématu, jak 
vydělat peníze  

 tázací zájmena: Wofür? a Für wen? 

 předložky s časovými údaji 

MVS – pracovní příležitosti ve světě, 
 OSV – finanční gramotnost 

vyjádřit se k oblasti německy hovořících zemí 
(Německo, Rakousko, Švýcarsko), 

 neurčitá zájmena: viele, manche, etc. 

 nepřímá tázací otázka s tázacími zájmeny: 

MVS – jiné země, jiné zvyky,  
MKV – kulturní a národní odlišnosti 
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přemýšlet o kulturních rozdílech jednotlivých 
zemí, 
připravit projekt k vybranému tématu 

Weißt du, wo …? Ich weiß nicht, warum … (odbourávání stereotypů) 
Z – geografická orientace a informovanost 

hovořit o počasí  zájmeno es: Es regnet. Z – počasí 

napsat dopis k vybranému tématu  opakování a prohloubení psaní kratších textů ČJ – dopis 

autoevaluace   OSV – sebehodnocení 

hovořit o důležitosti cizích jazyků v dnešním 
světě, 
zdůvodnit, proč je němčina dnes pro nás 
důležitá 

 vedlejší věty: opakování weil a dass 

 vedlejší věty s damit 

 opakování gramatiky v kontextu: rozkaz, 
přídavná jména, zájmena, slovesa (perfekt a 
préteritum), nepřímá otázka, předložky  

MVS – výuka cizích jazyků a její uplatnění dnes,  
MK – „Kolik jazyků znáš…“ 

popsat plakát  
vyhledat patřičné informace a napsat krátkou 
reportáž k danému tématu 

 

 selektivní čtení a poslech 

 strategie čtení 

ČJ – popis, reportáž, strategie čtení 

zpracovat informační text – zformulovat výhody 
a nevýhody, srovnat; 
popsat proces učení; 
popsat, jak se co dělá (průběh) 

 trpný rod (se slovesem werden) 

 učební strategie k osvojení slovní zásoby 

OSV – obhájení vlastního názoru (argumentace),  
MV – práce s počítačem 
ČJ – popis průběhu 
VO – proces vzdělávání 

základně interpretovat statistickou tabulku – 
zhodnotit, popsat 

 man, procentuální srovnání 

 Genitiv: Nomen verbinden 

M – statistika 

uvést účel a jmenovat důvody (zdůvodnit)  trpný rod (se slovesem werden) 

 Opakování: věty s weil 

OSV, VDO – argumentace 

říci, co nebo koho má/ nemá rád  přídavná jména na –ig,-isch, -voll, -los OSV – sebevyjádření, hodnocení 

představit skupinu nebo zpěváka/ zpěvačku  neurčitá zájmena: etwas, nichts, jemand, 
niemand, irgend- 

HV – hudební žánry, oblíbená hudba 

vyjádřit své preference – umět zdůvodnit proč  ukazovací zájmena: dies- 

 přídavná jména před podstatným jménem 
(dativ)  

OSV – zdůvodnění vlastního názoru 

hovořit o životním prostředí, 
hovořit o běžných tématech (small talk), např. 
o počasí, ročních obdobích… 

 specializovaná slovní zásoba 

 komunikační situace 

EVVO – současný stav živ. prostředí, ekologické 
chování 

diskutovat o možném vývoji v budoucnosti 
(prognózy), 

 nárůst / úbytek, údaje množství 

 budoucí čas vyjádřený přítomným časem, 

MVS – propojení světového dění 
VDO – občanské postoje 
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vyjádřit k tématu vlastní mínění – souhlas, 
nesouhlas 

nebo pomocí werden + Infinitiv (Futur I) 

 výrazové prostředky 

představit určitý problém a nabídnout možná 
řešení (návrhy) 

 vedlejší věty s ob VDO – alternativní řešení, dohoda 

připravit si k danému tématu prezentaci   MV – medializace tématu 
ICT – využití počítače ve výuce 

Osmý ročník, skupina B 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 
Projekty 

Žák je schopen / umí 
říci, co nebo koho má rád 

 přídavná jména na -ig,-isch, -voll, -los OSV – sebevyjádření, hodnocení 

představit skupinu nebo zpěváka / zpěvačku  neurčitá zájmena: etwas, nichts, jemand, 
niemand, irgend- 

HV – hudební žánry, oblíbená hudba 

vyjádřit své preference – umět zdůvodnit proč  ukazovací zájmena: dies- 

 přídavná jména před podstatným jménem 
(dativ)  

OSV – zdůvodnění vlastního názoru 

hovořit o životním prostředí, 
hovořit o běžných tématech (small talk), např. o 
počasí, ročních obdobích… 

 specializovaná slovní zásoba 

 komunikační situace 

EVVO – současný stav živ. prostředí, ekologické 
chování 

diskutovat o možném vývoji v budoucnosti 
(prognózy), 
vyjádřit k tématu vlastní mínění – souhlas, 
nesouhlas 

 nárůst/ úbytek, údaje množství 

 budoucí čas vyjádřený přítomným časem, 
nebo pomocí werden + infinitiv (Futur I) 

 výrazové prostředky 

MVS – propojení světového dění 
VDO – občanské postoje 

představit určitý problém a nabídnout možná 
řešení (návrhy) 

 vedlejší věty s ob VDO – alternativní řešení, dohoda 

připravit si k danému tématu prezentaci  MV, ICT – práce s médii 

uvádět argumenty a protiargumenty k danému 
tématu 

 OSV – pro a proti, diskuze 

hovořit o uměleckém díle – popis   VV – estetické cítění 
ČJ – popis 

zaujmout postoj   VDO – vlastní názor (obhájit) 
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vyhodnotit správnost odpovědí k danému textu  M – logické myšlení 

vyjádřit své sny, přání, vize, domněnky  Konjunktiv II (hätte, wäre, würde…) OSV – psychologie (přání, sny) 

udělit rady a učinit návrhy  zájmeno jako předmět v akusativu a dativu 
ve větě 

 

vyjádřit se k událostem v minulosti  Plusquamperfekt MKV – historická kontinuita, pochopení 
souvislostí, VDO – občanské principy (moje 
vlast) 

rozumět a reprodukovat informace o dějinách  D – historické souvislosti 

popsat a chronologicky srovnat události  časové údaje ve větách s bis, als, nachdem, 
bevor a während 

ČJ – chronologické vyprávění 

pracovat s autentickým rozhovorem  MV – práce s médii 

uvést důvody   

napsat a číst cestovní zprávu  vztažné věty s předložkou VMS, MKV – cestování v různých zemích 

představit určité město / region  vztažné věty s wozu + Infinitiv Z – můj region, mé bydliště 
D – historické vztahy 

komentovat citáty  woran? – daran … OSV – subjektivní vyjádření 

 něco objednat  opakování Für wen? VO – etiketa 

stěžovat si na něco  slovesa s předložkami VDO – stížnost  
ČJ – formy stížnosti 

reklamovat něco   
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Osmý ročník, skupina C 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 
Projekty 

Žák  
 
Chápe trendy jako součást komerčního světa. 
Umí nahlížet na svět reklamy s odstupem a 
analyzovat postupy, které vytváří trendy. Umí 
pracovat s diagramy, vyhodnotit je a shrnout 
jejich obsah ve věcném textu. Rozumí 
složitějším novinovým článkům, které se 
zabývají reklamou. 
Dokáže pojmenovat problémy, které vznikají v 
kolektivu mladých lidí a týkají se módních 
trendů. Umí na dané téma napsat příběh. 

● sběr dat: slogany a slova z reklamního světa 
● vyhodnocení grafu. Nácvik vyhodnocení 
diagramů a jejich stručný popis ve věcném 
textu. 
● koláž trendů z módních časopisů a novinových 
článků. Tematické zařazování trendů. 
● konflikty kvůli stylu oblékání. Kreativní psaní 
příběhů na dané téma. 

● OSV: poznávání a rozvoj vlastní osobnosti. 
Příběhy třídy. Popis spolužáka. 
● MV: mediální produkty a jejich významy. 
Vytváření trendů a životního stylu pomocí 
médií. 
●Kompetence k řešení problémů: vyslovení 
problémů a diskuze. Zpracování koláže sloganů 
a trendů ve dvojicích. 
  

Orientuje se v multikulturním světě a dokáže 
respektovat jinakost. Umí číst text s 
rozdělenými rolemi a převyprávět ho z jiné 
perspektivy. 
Umí kriticky zhodnotit předsudky. 
Dokáže v dopise vyjádřit svůj názor na přečtený 
příběh a podložit ho správně zvolenou 
argumentací. 

● Diskuze o rasizmu, definice rasizmu, 
xenofobie a šovinismu. Hledání příkladů, které 
jsou založené na historii a vlastní zkušenosti. 
Pojmenování explicitních a implicitních postupů 
diskriminace. 
● Dopisování konce příběhu, pozitivní řešení 
situace. 
Vyprávění z jiné perspektivy. 
● V dopise do místních novin vyjádří názor na 
chování vůči cizincům. 
● interview se studenty na škole, kteří pochází z 
jiné země než z České republiky. 
● Mapa tváří třídy a shrnutí zkušenosti z ciziny v 
krátkých dopisech. Pojem vlast, národ, jazyk, 
náboženství. 
 

●MV: základní okruhy sociokulturních rozdílů a 
psychosociální aspekty interkulturality. 
Sounáležitost ke společnosti přes kulturní 
rozdíly. Být respektován a respektovat. 
● MVS: žijeme v Evropě. Evropa jako prostor 
jazykové, národní a náboženské různosti a 
bohatství. 
●OSV: příklady společných hodnot napříč 
kulturami. Interview na škole. Škola jako 
otevřený prostor pro různost a společný rámec 
zároveň. 

Chápe problematiku energetických zdrojů jako ●Diskuze s odbornou přípravou na téma ● EVVO: člověk a životní prostředí- Životní 
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globální problém lidstva a dokáže po zhlédnutí 
aktuálních dokumentů diskutovat nad 
problematikou vodních zdrojů. 
Umí správně použít rčení o vodě a zná hlavní 
pojmy, které se obsahově vážou k vodě. 
Zná hlavní znaky reportáže. 
Umí vyhodnotit a popsat písemně graf. 
Chápe definici pojmu voda v odborném 
slovníku. 
Dokáže porozumět odborným novinovým 
článkům a shrnout je písemně. 

vodních zdrojů. Argumentace.  
●Práce s frazeologismy a slovní zásobou, která 
se týká vody. Definice pojmu voda v různých 
zdrojích-slovníky, internet. 
● Reportáž o vodě. Místní reportáže o vodních 
tocích v místě bydliště. Nácvik znaků reportáže 
na praktických příkladech-prezentace vlastní 
reportáže. 
●shrnutí novinového článku. 
●Vyhodnocení grafu. 

prostředí regionu a České republiky/Německa. 
Exkurze do vodárny. Reportáže o vodě z místa 
bydliště. 
● MVS: humanitární pomoc a mezinárodní 
rozvojová spolupráce. Nedostatek vody, 
povodně, tsunami. 
●kompetence k řešení problémů: reportáž. 

Zná své silné a slabé stránky, umí pojmenovat 
své zájmy. 
Dokáže různé profese roztřídit podle předem 
daného klíče a orientovat se ve světě práce. 
Umí napsat životopis a průvodní dopis v 
němčině, dokáže správně sestavit žádost o 
místo. 
Dokáže správně dešifrovat nabídky zaměstnání 
a zná hlavní německé instituce a firmy v České 
republice. 
Dokáže vést fingovaný přijímací pohovor v 
němčině a zná hlavní otázky, které jsou kladeny 
v přijímacím řízení. 
Umí správně použít konjunktiv II pro vyjádření 
přání a zdvořilosti. 

● napsání textu s použitím konjunktivu II o svém 
vysněném povolání.  
● Interview se spolužákem, mapování oblasti 
zájmů a hledání odpovídajících profesí. 
●Mapování možnosti praktika, správně 
naformulovaný dopis na vybrané místo. Rešerše 
institucí, kde je němčina výhodou. 
● životopis, průvodní dopis. 
●fingovaný pohovor na předem vybranou 
pozici. 
 

● kompetence komunikativní: rolové hry 
(pohovor). 
Exkurze: profese. Skupinová práce. 
●OSV: poznávání a rozvoj vlastní osobnosti. 

Umí popsat strukturu novin, zná význam a 
uspořádání titulní stránky. Dokáže vyjmenovat 
hlavní deníky v Čechách a v Německu. 
Zná žánrové rozdíly mezi reportáží, zprávou, 
čtenářským příspěvkem, interview, fejetonem, 
komentářem. 
Dokáže pojmenovat jazykové prostředky titulků. 
  

● Analýza nejvýznamnějších seriózních deníku 
českého a německého původu. Bulvár.  
●Projekt: redakce třídních novin. Volba redakční 
rady, výstavba novin, titulní stránka, jednotlivé 
žánry od reportáže po komentář. Skupinová 
práce. 

● MV: účinky mediální produkce a vliv médií. 
Analýza bulváru jako nejkřiklavějšího zdroje 
ovlivňování. Média a mediální produkce. 
Redakce vlastních novin. 
●Kompetence komunikativní: prezentace novin, 
skupinová práce. 
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Umí interpretovat lyriku z hlediska formy i 
obsahu. 
Zná hlavní pojmy versologie, jako jsou strofa, 
rým, rytmus, verš. 
Dokáže pracovat s básní: doplnit ji, napsat 
paralelní báseň, napsat básnickou variaci na 
dané téma. 
Umí napsat haiku a zná hlavní znaky tohoto 
básnického útvaru. 
Umí recitovat delší báseň a prezentovat jí před 
publikem. 

●Recitace básně dle vlastního výběru.  
●ujasnění hlavních pojmů z versologie a analýza 
básní.  
●četba a tvorba básnického útvaru haiku. 
 

●Kompetence komunikativní: recitační soutěž a 
prezentace básně. 
● OSV: spolupráce a soutěž. 
 

Dokáže dopsat konec anekdoty, doplnit text o 
podstatné věty a určit hlavní znaky anekdoty. 
Umí vytvořit z anekdoty novinovou zprávu. 
Dokáže zinscenovat anekdotu a zahrát jí. 
Rozumí krátkým povídkám a dokáže k nim 
napsat poutavý konec. 
Umí napsat paralelní příběhy. 

●Diskuze nad znaky anekdoty na základě obrazu 
Williama Hogartha Kolumbovo vejce. 
●četba anekdot a soutěž o nejlepší prezentaci 
anekdoty (ústní přednes). 
●inscenace vybraných anekdot. 
● povídka. 

●kompetence komunikativní: rolové hry 
(anekdota), soutěž o nejlepší přednes anekdoty 
a o nejlepší paralelní příběh. 

Dokáže inscenovat delší text a zahrát ve dvojici 
příběh. 
Umí se zapojit do pohybových a jazykových her, 
které slouží jako příprava na divadelní 
vystoupení. 

●Pohybové hry: Rap o škole a rocková hudba. 
 stonožka, netopýr a další pohybové hry. 
Jazykolamy v němčině. Řeč těla – vyjadřování 
emocí. Situační hra. 
Krátké scénky. 
● hra podle předlohy. Divadlo. 

● OSV: sociální komunikace. Divadlo. 
● Kompetence komunikativní: inscenace textů , 
krátké scény, rolové hry, divadlo. 

Umí napsat úvahu k obrazu. Dokáže shrnout 
obsah obrazu v souvislém textu. Umí vyprávět o 
svých dojmech v souvislém a logicky 
uspořádaném textu. 
Dokáže shrnout stručně obsah povídky. Dokáže 
napsat příběh s kriminální zápletkou. 

● Popis obrazů a úvaha, referát o autorech. 
●Prezentace obrazu-Referát. 
● Detektivní příběh. Žánr detektivka a horor-
shody a rozdíly. Vlastní hororové příběhy a jejich 
prezentace před publikem. 

● kompetence k řešení problémů: pozorovací 
úlohy. Popis pracovního procesu. 
● kompetence komunikativní: prezentace 
kreativního textu. 
 

Zná pravidla pravopisu ohledně psaní velkých a 
malých písmen, psaní dohromady nebo zvlášť, 
interpunkce, zdvojení souhlásek. 
Zná nejběžnější metafory. Ovládá stupňování 

● oprava základních pravopisných chyb 
v emailu.  
●práce se slovníkem (Duden) 
●opakování základních strategií správného 

● kompetence k učení: zprostředkování 
učebních technik. 
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přídavných jmen. Zná trpný a činný rod a dokáže 
je správně používat v kontextu. Odlišuje 
konjunktiv I od konjunktivu II a tvoří oba 
konjunktivy formálně správně. Umí správně 
používat přívlastek a zná základní typy 
vedlejších vět. 

psaní. 
● obtížná slova z hlediska pravopisu. 
● odborná a cizí slova a jejich pravopis. 
● pravidla pro psaní velkými a malými písmeny. 
● psaní jmen ulic. 
● dohromady nebo zvlášť. 
● zdvojené souhlásky 
● interpunkce 
● apostrofa 
● metafora 
● přídavné jméno, přívlastek 
● činný a trpný rod. Odborný text, novinový 
článek. 
● konjunktiv I a konjunktiv II: nepřímá řeč a 
přání. 
● vedlejší věty-deset základních spojek, dvojité 
spojky. 
 

Devátý ročník, skupina A 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 
Projekty 

Žák je schopen / umí   

hovořit o uměleckém díle   popis VV – estetické vnímání 
ČJ – popis 

zaujmout postoj   VDO, OSV – vlastní názor 

vyhodnotit správnost odpovědí k danému textu   

vyjádřit své sny, přání, vize, domněnky  Konjunktiv II (ich hätte, wäre, würde…) OSV – budoucí vize 

udělit rady a učinit návrhy  zájmeno jako předmět v akusativu a dativu 
ve větě 

VO – psychologie 

vyjádřit se k událostem v minulosti  plusquamperfekt MKV, VDO – občanský postoj 
D – historické souvislosti 

rozumět a reprodukovat informace o dějinách  D – porozumění souvislostem 
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popsat a chronologicky srovnat události  časové údaje ve větách s bis, als, nachdem, 
bevor a während 

ČJ – chronologický popis, vyprávění 

pracovat s autentickým rozhovorem  MV – práce s médii 

uvést důvody  OSV – zdůvodnění, argumentace 

napsat a číst cestovní zprávu  vztažné věty s předložkou VMS, MKV – cestování v globalizovaném světě 

představit určité město/ region  vztažné věty s wozu + Infinitiv Z – geografické znalosti 

komentovat citáty  woran? – daran … OSV 

 něco objednat  opakování Für wen? VO – etiketa 

stěžovat si na něco  slovesa s předložkami VDO 
ČJ – stížnost 

reklamovat něco  VDO – občanská práva 

napsat životopis; žádost o práci  konektory: nicht nur … sondern auch  OSV – profesní vývoj 

popsat a interpretovat statistiku  důvody: deswegen, daher, darum, deshalb M – statistika 

vyhodnotit věcný text  sloveso lassen ČJ – práce s texty 

vyhodnotit poznámky k poslechovému textu  MV – práce s poslechovými texty (CD, DVD, 
rozhlas…) 

popsat povolání a předpoklady pro jeho 
vykonávání 

 OSV, MKV – odlišnosti na trhu práce 

říci, jak se dostane k určitému místu  vedlejší věty s obwohl OSV – orientace, přehled 

zeptat se na potřebné cestovní informace 
(dopravní prostředky, cena – slevy…) 

 věty s trotzdem  

hovořit o počítači a internetu  věty s je…desto MV, ICT – počítačová gramotnost 

vysvětlit jednoduše těžké a neznámé pojmy   Partizip I jako přídavné jméno ČJ – definice 

hovořit o mezipředmětovém internetovém 
projektu a navrhnout vlastní projekt 

 MV, OSV – vlastní angažovanost 
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Devátý ročník, skupina B 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 
Projekty 

Žák je schopen / umí   

napsat a číst cestovní zprávu  vztažné věty s předložkou VMS, MKV – cestování v globalizovaném světě 

představit určité město/ region  vztažné věty s wozu + Infinitiv Z – geografické znalosti 

komentovat citáty  woran? – daran … OSV – sebevyjádření, hodnocení 

 něco objednat  opakování Für wen? VO – etiketa 

stěžovat si na něco  slovesa s předložkami VDO 
ČJ – stížnost 

reklamovat něco   VDO – občanská práva 

napsat životopis; žádost o práci  konektory: nicht nur … sondern auch  OSV – profesní vývoj 

popsat a interpretovat statistiku  důvody: deswegen, daher, darum, deshalb M – statistika 

vyhodnotit věcný text  sloveso lassen ČJ – práce s texty 

vyhodnotit poznámky k poslechovému textu   MV – práce s poslechovými texty (CD, DVD, 
rozhlas…) 

popsat povolání a předpoklady pro jeho 
vykonávání 

  OSV, MKV – odlišnosti na trhu práce 

říci, jak se dostane k určitému místu  vedlejší věty s obwohl OSV – orientace, přehled 

zeptat se na potřebné cestovní informace 
(dopravní prostředky, cena – slevy…) 

 věty s trotzdem  

hovořit o počítači a internetu  věty s je…desto MV, ICT – počítačová gramotnost 

vysvětlit jednoduše těžké a neznámé pojmy   Partizip I jako přídavné jméno ČJ – definice 

hovořit o mezipředmětovém internetovém 
projektu a navrhnout vlastní projekt 

  MV, OSV – vlastní angažovanost 
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Devátý ročník, skupina C 

Očekávané výstupy 
 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 
Projekty 

Žák  
Chápe práci jako důležitou životní hodnotu a 
dokáže rozlišit nuance jednotlivých pojmů, které 
se týkají práce. Umí vyhodnotit diagramy a 
statistiky pomocí vlastního grafu. Zná současné 
trendy na pracovním trhu a dokáže správně 
sestavit nabídku pracovního místa. Umí si 
vytvořit desky, které obsahují veškeré nutné 
náležitosti žádosti o místo. Umí se zeptat na 
zásadní otázky ve vztahu k nabízené pozici a 
dojednat si termín. Ovládá zdvořilostní fráze a 
umí správně použít konjunktiv II. Umí 
pojmenovat klíčové dovednosti, které rozhodují 
o úspěchu na poli pracovním. 
 

● rozlišení pojmů Arbeit, Job, Beruf. Diskuze o 
hodnotách práce. 
● vyhodnocení statistik a diagramů, grafické 
zobrazení důležitých údajů ve vztahu k povolání 
jako jsou nezaměstnanost, průměrný plat, 
dovolená ad. 
● příprava a reflexe žádosti o praxi. 
●analýza inzerátů, které nabízí práci, sestavení 
vlastního inzerátu v roli zaměstnavatele. 
● diskuze o problémech a současných trendech 
pracovního trhu na základě aktuálních 
novinových článků. 
● tvorba veškerých podkladů, které jsou 
potřebné pro správně sestavenou žádost o místo 
(Bewerbungsmappe). 
● fiktivní telefonické rozhovory, kdy je stanoven 
termín pohovoru a je položeno několik 
zásadních otázek k nabízené práci. 
● prezentace klíčových dovedností ve dvojicích, 
přiřazování vhodných profesí k určitým 
dovednostem. Představování profesí a jejich 
klíčových vlastností. 

● kompetence komunikativní: telefonické 
rozhovory. 
● kompetence k řešení problémů: vyslovení 
problémů na pracovním trhu a vztah člověk-
práce. Diskuze. 
● OSV: sociální komunikace – klíčové 
dovednosti. 
● kompetence k podnikavosti: prezentace 
profesí. 

Chápe přátelství jako důležitou hodnotu a 
dokáže hlouběji analyzovat vlastnosti, které jsou 
nutné pro pevné přátelství, jako jsou důvěra, 
čestnost ad. 
Umí popsat svůj ideál dobrého přátelství. 
Chápe lásku jako hluboký lidský cit se světlými i 
stinnými stránkami. Zná nejvýznamnější básně o 

● Rozprava nad tématem přátelství.  
● diskuze nad hlavními vlastnostmi, které dobrý 
přítel musí mít. Můj ideální přítel – fiktivní text s 
realistickými prvky. 
● zrození lásky, porovnání dvou literárních textů 
a pozitivních/negativních emocí ve vztahu k 
lásce. 

● kompetence komunikativní: divadlo, recitace 
básní. 
● OSV: poznávání a rozvoj vlastní osobnosti. 
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lásce a přátelství německé klasiky a dokáže 
poutavě recitovat. Umí analyzovat literární text 
z hlediska formy a obsahu. 

● četba dvou úryvků z dramatu a následná 
analýza obsahu a jazyka, interpretace zásadních 
míst v textech. Popis pocitů obou aktérů. 
Inscenace textu a rolové hry. 
● kreativní psaní: tvorba vlastních prozaických 
textů na téma přátelství a láska. Báseň o 
lásce/přátelství. 
● milostné básně klasiků německé literatury. 
Recitace jedné z básní. Soutěž.  
 

Zná některá z významných děl J. W. von 
Goetheho, dokáže definovat pojem klasika a zná 
i další významné osobnosti německé klasiky. Zná 
hlavní znaky sentimentálního románu a 
cestopisu. Umí porovnat básně, interpretovat 
jejich formu i obsah a zná hlavní stylistické 
prostředky. Dokáže přenést zkušenosti 
minulosti do současného světa. Umí zajímavě 
přednést klasickou báseň a inscenovat vybraná 
díla poezie. 

● seznámení se s životem mladého Goetheho a 
přenesení problémů hledání v mladém věku na 
současnou dobu. Sentimentální román. 
●cestopis 
● pojem klasika a německá klasika. 
● obrazy prarodičů- od doby neklidu k harmonii. 
Powerpointová prezentace. Etapy života a s nimi 
související pocity. 
● komparace dvou básní z hlediska formy a 
obsahu. 
● metafora a personifikace. 
● písemná interpretace básně. 
● recitace básně. Soutěž. 
● překlad básní. 
● inscenace básně. 
 

● kompetence sociální a personální: prezentace 
a recitace. 
● OSV: život jako tok času, respektování stáří. 

Umí se písemně vyjádřit k obrazům a zachytit 
své asociace. Dokáže pracovat s literárním i 
věcným textem. Umí popsat literární postavy. 
Umí napsat protokol a shrnout hlavní body 
praxe do věcného textu.  

● Asociativní popis obrazů. 
● Interpretace a přepracování literárního textu. 
● Stručné shrnutí věcného textu. 
● Zápis. 
● popis a charakteristika osob. 
● záznam o praxi. 

 

Zná hlavní znaky krátké povídky 
(Kurzgeschichte) a novely. Dokáže rozeznat v 

● analýza krátké povídky a její interpretace: 
místo, čas, osoby a děj povídky. 

● kompetence sociální a personální: Divadlo-
inscenace vybrané povídky. 
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textech jednotlivé aspekty obou žánrů. Umí 
zinscenovat prozaický text. 

● role vypravěče, perspektiva vyprávění, začátek 
a konec krátké povídky. Postupy, které zvyšují 
napětí. 
● Inscenace jedné povídky. Divadlo. 

Umí si naplánovat referát krok za krokem a 
ovládá techniky správného referování. Dokáže 
ústně prezentovat na vybrané téma. 

● stanovení tématu. 
● rešerše, sběr materiálu a jeho systematizace. 
● vytvoření osnovy v bodech. 
● vyhodnocení materiálu, porovnání a 
doplňování informací. 
● vypracování manuskriptu – vypracování 
návrhu textu, přepracování návrhu textu a jeho 
přeformulování na ústní přednes. 
● vypracování materiálů na ústní přednes. 
● prezentace na zvolené téma. Diskuze. 

● kompetence k učení: referát a ústní 
prezentace. 

Zná pojmy subkultura a žargon. Umí vytvořit ve 
skupině společný diagram. Umí napsat 
čtenářský příspěvek na vybrané téma do novin. 
Umí formulovat vlastní stanovisko a podložit ho 
argumenty. Dokáže pojmenovat konflikty ve 
škole a nacházet nenásilná řešení. 

●skupiny, party a subkultura. 
● diagram volnočasových aktivit třídy. 
● mládežnický žargon, sprejeři. Analýza jazyka 
skrze vybrané texty, hledání motivů subkultury. 
Vyjádření vlastního stanoviska. Čtenářský 
příspěvek. 
● četba příběhu, práce s textem: přepsání 
příběhu, převyprávění z perspektivy hlavní 
postavy. 
● pojmenování konfliktních situací ve škole, 
rolové hry, nalézání pozitivního řešení. Názorné 
plakáty k situacím. 

● kompetence k řešení problémů: rolové hry. 
● OSV: autoregulace, efektivní řešení problémů. 

Zná hlavní mediální pojmy a dokáže napsat 
zprávu do novin. Umí natočit videoklip a 
reportáž, které jsou provázané tematicky. 

● systematizace pojmů ze světa médií. 
● kritická analýza novinových zpráv, stanovení 
jejich struktury. 
● Projekt: film, videoklipy na vybraná témata. 
Plánování filmového projektu na společné téma 
(škola). Scénář. Technické postupy. Mediální 
inscenace. 
● vypracování textu k fotogalerii spolužáka. 

● MV: problém objektivity, projekt film. 
Účinky mediální produkce. Diskuze a 
vyhodnocení jednotlivých příspěvků. 
● kompetence k podnikavosti: projekt film. 
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Umí podat zprávu o cestě a podrobně popsat 
jednotlivé etapy cesty. Dokáže vidět 
problémový vztah mezi turismem a životním 
prostředím. Umí v úvaze správně argumentovat. 
Dokáže popsat své cestování v delším časovém 
horizontu a popsat své vyhlídky do budoucna. 

● písemná zpráva o cestě a následná 
powerpointová prezentace.  
● vyprávění z cest- příprava k předčítání. 
●turismus a mobilita. Vyjádření názoru 
písemnou formou a správně vedená 
argumentace. 
● zmapování dosavadních školních výletů, 
fotogalerie a powerpointová prezentace. 

● kompetence komunikativní: prezentace. 
● OSV: zmapování školních výměnných pobytů. 

Umí psát správně zkratky a pomlčku, dokáže 
rozlišit různé roviny jazykové spisovnosti a zná 
hlavní časové roviny při vyprávění. Z 
morfologických kategorií ovládá složitější jevy, 
jako jsou konjunktiv I, trpný rod a modalita. Zná 
větné členy a ovládá základní pravidla 
interpunkce. 

● psaní zkratek, pomlčka. 
● hovorový a spisovný jazyk 
● časové roviny v literárních textech 
● sloveso: přehled časů a modalita 
● trpný rod 
● konjunktiv I 
● větné členy 
● hlavní a vedlejší věty 
● interpunkce 

● kompetence k učení: zprostředkování 
učebních technik. 
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6.1.3 Anglický jazyk 
Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace  
Vzdělávací obor:   Anglický  jazyk 
Ročník:     Evropský referenční rámec – A2, cíle vzdělávání třída 9, výkonnostní skupiny A+B 

(odpovídá výuce angličtiny jako jazyku cizímu  nejméně v délce 4 let při týdenní hodinové dotaci  
nejméně 3 hodin) 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  

 Vyučovací předmět Anglický jazyk je vytvořen ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a 
naplňuje všechny očekávané výstupy tohoto oboru stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

 Anglický jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk. Vstupní úroveň žáků je A1, ve výjimečných případech i A0, cílová A2 (označení vstupních 
a cílových úrovní vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 

 Celková časová dotace předmětu Anglický jazyk je 15 hodin. Skládá se z minimální časové dotace 9 hodin a z přidělených disponibilních 
hodin, které jsou využity v šestém ročníku  ke sjednocení dovedností a znalostí žáků z různých základních škol a ve vyšších ročnících k 
upevnění znalostí a vytváření komunikačních dovedností především formou konverzace. Je realizována s následující týdenní hodinovou 
dotací: v šestém ročníku 1 + 2 hodiny, v sedmém ročníku  2 +2 hodiny, v osmém ročníku  3 + 1 hodiny a v devátém ročníku 3 + 1 hodiny.  

 Při výuce anglického jazyka jsou žáci ve třídě rozděleni do skupin podle svých jazykových znalostí. Skupiny jsou navzájem prostupné, 
aby byl umožněn přesun žáků v případě výrazného zlepšení nebo zhoršení. Maximální počet žáků ve skupině je 15. 

 Výuka probíhá většinou ve třídách nebo jazykových učebnách. 

2. Průřezová témata  

V rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům průřezových témat RVP ZV: 
Šestý ročník: 
MKV – Evropa a svět nás zajímá 
MKV – Objevujeme Evropu a svět 
MKV – Kulturní diference  
EV – Vztah člověka k prostředí 
OSV – Komunikace 
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3. Výchovně a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  

 Učitelé umožňují žákovi pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život 

 Učitelé ve výuce prezentují různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a různé metody zaznamenávání informací důležité k organizování 
vlastní činnosti a žáky vedou k tomu, aby je využívali. 

 Žáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Tam, kde je to možné, využívají učitelé srovnání s 
jinými jazyky, které žáci znají, i s mateřštinou. 

 Součástí hodin i domácí přípravy je práce s jazykovou terminologií, fonetickými znaky, slovníky, referenčními příručkami, 
multimediálním jazykovým softwarem a internetem. 

 Žáci jsou motivováni k práci s anglickými časopisy a novinami a ke sledování filmů v  původním znění. 

Kompetence k řešení problémů  

 Učitelé poskytují žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů i k jejich různým řešením. Využívají příležitosti 
demonstrovat komplexní charakter jazyka a vedou žáky k jeho respektování. 

 Žáci jsou vybízeni ke snaze opsat myšlenky, chybí-li slovní zásoba 

 Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání nástrojů k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině. 

 Zprostředkováním nejrůznějších praktických jazykových situací jsou žáci vedeni k adekvátním reakcím v rozličných životních situacích, ve 
kterých se mohou ocitnout v cizím jazykovém prostředí (psaní dopisů na různá témata, rozhovory v různých kontextech, poslech 
neznámých mluvčích atd.) 

Kompetence komunikativní  

 Rozvoj komunikativní kompetence je obsažen v samé podstatě předmětu. Dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním 
rozvíjejí učitelé u žáků standardními metodami výuky cizího jazyka. 

 Při rozvíjení komunikace se klade důraz na správnou výslovnost, učitelé pomáhají žákovi zvyšovat úroveň samostatného ústního projevu 

 V rámci konverzace učitelé kultivují u žáků schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat 
názorům druhých a tolerovat odlišnosti. 

 Při práci s jazykovým materiálem vedou učitelé žáky k přesnosti, k identifikaci podstatných informací a rozvíjejí jejich interpretační 
schopnosti. 

 Žáci jsou vedeni k zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku 
v rámci interkulturní komunikace. 
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Kompetence sociální a personální  

 Specifický charakter učení jazyka rozvíjí u žáků schopnost soustavné práce s dlouhodobými cíli. 

 Párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách žáci rozvíjejí své schopnosti spolupracovat. 

 Simulováním anglicky mluveného prostředí a různých životních situací (seznamování, orientace v neznámém prostředí, nakupování atd.) 
vedeme žáka k samostatnosti. 

 Žák je veden k přijímání a sdělování informací v anglickém jazyce, respektování názorů druhých, obhájení svého stanoviska, 
konstruktivnímu hodnocení práce druhých a oceňování dobrých výsledků. 

 Vytvářením specifických komunikačních situaci je žákovi umožněno získávat sebedůvěru a sebeuspokojení plynulým a správným 
vyjadřováním v anglickém jazyce. 

Kompetence občanské  

 Výukou anglického jazyka je zajišťována praktická výchova evropských občanů a zodpovědných osobností. 

 Jsou rozvíjeny a integrovány základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy s 
přihlédnutím na specifika anglo-amerického světa s porovnáním se středoevropskou realitou. 

 Přiměřenými jazykovými prostředky jsou žákům otevírány horizonty poznání a perspektivy života v evropském i mezinárodním prostoru 
a žáci jsou seznamováni s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. 

 Žáci jsou seznamováni s odlišnostmi státního zřízení anglicky mluvících zemí a jejich právního systému s důrazem na rozdíly mezi českým 
státním zřízením a anglo-americkým systémem 

 V rámci výuky jsou podporovány vztahy k tradičním evropským hodnotám. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního 
kulturního zařazení a porozumění odlišným kulturám, umožňuje současně poznávání specifických rysů jednotlivých jazyků a jejich 
rovnocennost. Jazyka je využíváno jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání. 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: šestý ročník 

Dílčí (ročníkový) výstup:  Učivo:  Průřezová témata  
Mezipředmětové vztahy:  

Žák:  
Poslech: 
 Rozumí, když někdo mluví velmi pomalu a 

pečlivě artikuluje a dělá dostatečně dlouhé 
pauzy mezi jednotlivými sděleními. 

 Rozumí jednoduchému popisu cesty z místa 
A do místa B pěšky nebo za použití 
hromadné dopravy. 

Zvuková stránka jazyka:  
 výslovnost 3.os. j.č. sloves 
 výslovnost koncovky -ed  
 intonace otázky 
 "němé" hlásky 
 slovní přízvuk  
 intonace ve zvoláních 
 

MKV – Evropa a svět nás zajímá 
MKV – Objevujeme Evropu a svět 
MKV – Kulturní diference  
EV – Vztah člověka k prostředí 
OSV – Komunikace 
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 Rozumí otázkám a instrukcím vyslovovaným 
pomalu a pečlivě, sleduje jednoduché 
pokyny. 

 Rozumí číslům, cenám, udání času. 
 Pochopí téma diskuse, pokud účastníci 

hovoří pomalu a jasně. 
 Rozumí frázím, slovům a výrazům 

spojených s oblastmi zájmu (např. základní 
osobní informace, rodina, nakupování, 
bydliště, škola) 

 Pochopí hlavní body krátkého a 
jednoduchého oznámení. 

Čtení: 

 Rozumí základním informacím o lidech v 
tisku. 

 Rozumí informacím o koncertě nebo filmu 
na plakátě. 

 Rozumí krátkým zprávám na pohlednicích. 

 Dokáže identifikovat důležité informace v 
přehledu zpráv nebo jednoduchých 
článcích, pokud tam hrají podstatnou roli 
čísla a jména a pokud je článek přehledně 
strukturován či obsahuje obrázky. 

 Rozumí jednoduchému osobnímu dopisu na 
téma každodenního života. 

 Rozumí jednoduchým vzkazům od přátel. 

 Dokáže najít nejdůležitější informace na 
letácích a v inzerátech. 

 Rozumí krátkým textům na běžná témata, 
pokud jsou psány jednoduchým jazykem. 

Ústní projev – interakce: 

 Umí pozdravit a rozloučit se, umí se 
představit 

 Umí se ptát a odpovídat na jednoduché 

Mluvnice:  
 sloveso to be 
  přivlastňování  
 přítomný čas prostý 
 přítomný čas průběhový  
 počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 
 a lot of / much / many 
 nepravidelné množné číslo 
 modální slovesa can, have to, must, should 
  vazba there is/there are 
 minulý čas prostý 
 komparativ, superlativ 
 přítomný průběhový čas pro vyjádření 

budoucnosti  
 
Komunikační situace:  

 popis obrázku  
  osobní rozhovor 
 telefonický rozhovor a získávání 

informací po telefonu 
  rozhovor s turistou (ptaní se na cestu a 

vysvětlení cesty) 
 restaurace – objednání si jídla 
  popis dovolené  

D – slavná anglická střední škola (historie 
Etonu) 
Z – Nový Zéland – základní fakta 
Z – ekologické domy 
TV – neobvyklé sporty 
Bi – stravování 
HV – důležitá období v klasické hudbě 
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otázky na velmi blízká témata. 

 Dorozumí se, pokud je partner trpělivý a 
ochoten zopakovat, případně 
přeformulovat sdělení a pomoci s 
vyjádřením. 

 Rozumí žádosti o věc a umí sám požádat. 

 Umí se zeptat bydliště, přátele, věci apod. a 
umí na podobné otázky odpovědět. 

 Umí použít veřejnou hromadnou dopravu, 
zeptat se na základní informace, koupit si 
lístek. 

 Umí si objednat v restauraci. 

 Umí provést jednoduchá nákup, zeptat se 
na cenu. 

 Umí se zeptat na cestu a sledovat pokyny za 
použití mapy. 

 Umí se zeptat, jak se lidé mají, a reagovat 
na novinky. 

 Umí pozvat na událost a reagovat na 
pozvání. 

 Umí se omluvit a přijmout omluvu. 

 Umí říci, co má či nemá rád. 

 Umí diskutovat s jinými lidmi o tom, kam jít 
a co dělat. Umí se domluvit na čase a místě 
setkání. 

 Umí se zeptat lidí na povolání či volný čas a 
odpovídat na podobné dotazy. 

Ústní projev – produkce: 

 Umí sdělit osobní informace 
(adresa,telefonní číslo, národnost, věk, 
rodina a koníčky). 

 Umí popsat, kde žije. 

 Umí popsat sebe, svoji rodinu a jiné lidi. 

 Umí podat krátké a jednoduché popisy 
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událostí. 

 Umí jednoduše hovořit o tom, co se učí ve 
škole. 

 Umí jednoduše popsat své koníčky a zájmy. 

 Umí popsat minulé činnosti a osobní zážitky 
(např. minulý víkend či prázdniny). 

Strategie: 

 Umí říci, když nerozumí. 

 Umí požádat jiného člověka, aby zopakoval, 
co řekl. 

 Umí požádat o pozornost. 

 Umí dát najevo, že sleduje, co mu je 
řečeno. 

 Psaní: 

 Umí vyplnit osobní dotazník se základními 
osobními údaji. 

 Umí napsat jednoduchou pohlednici (např. 
pozdrav z prázdnin). 

 Umí napsat věty a jednoduché fráze o sobě, 
např. kde žije či co dělá. 

 Umí psát krátké, jednoduché vzkazy. 

 Umí za pomoci jednoduchým vět popsat 
událost –  sdělit, co, kdy a kde se stalo. 

 Umí jednoduše psát o aspektech 
každodenního života (lidé, škola, rodina, 
koníčky). 

 Umí napsat krátký dopis, kde někoho 
zdraví, ptá se na něco, či děkuje. 

 Umí se stručně představit v dopise. 

 Umí napsat jednoduchá souvětí za pomoci 
základních konektorů  (and, but, because, so). 

 Umí použít nejdůležitější konektory k určení 
chronologického pořadí událostí (first, then, 
after, later). 
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Ročník: sedmý ročník 

Dílčí (ročníkový) výstup: A1 – A2 Učivo:  Průřezová témata  
Mezipředmětové vztahy: 

Žák:  
Poslech: 
Umí sledovat hlavní body diskuze kolem sebe, 
pokud je hovor zřetelný a veden ve standardním 
dialektu. 
Rozumí frázím, slovům a výrazům spojených s 
oblastmi zájmu (např. základní osobní 
informace, rodina, nakupování, bydliště, škola) 
Pochopí hlavní body krátkého a jednoduchého 
oznámení. 
Rozumí základním informacím v krátké 
nahrávce, pokud se týkají předvídatelných 
každodenních záležitostí, a pokud mluvčí 
vyslovují pomalu a zřetelně. 
Rozumí hlavním bodům rozhlasových zpráv a 
jednoduchým nahrávkám o tématech osobního 
zájmu, pokud mluvčí hovoří relativně pomalu a 
jasně. 
 
Čtení: 
Rozumí základním informacím o lidech v tisku. 
Dokáže identifikovat důležité informace v 
přehledu zpráv nebo jednoduchých článcích, 
pokud tam hrají podstatnou roli čísla a jména a 
pokud je článek přehledně strukturován či 
obsahuje obrázky. 
Rozumí jednoduchému osobnímu dopisu na 
téma každodenního života. 
Rozumí jednoduchým vzkazům od přátel. 
Umí se orientovat v inzerátech a krátkých 
textech v novinách a najít relevantní fakta a 

Jazykové prostředky a funkce: 
 
gramatika: : čas minulý prostý, zápor, otázky a 
krátké odpovědi, 2. a 3. stupeň přídavných 
jmen, : vyjádření budoucnosti (going to x 
will/won´t), : čas předpřítomný prostý a jeho 
vazba na výrazy just, already a yet, čas přítomný 
prostý a průběhový, členy, čas minulý prostý a 
průběhový, kvantifikátory (some, any, much, 
many, a lot of, a few, a little), vztažná zájmena 
fonetika: přízvuk v tříslabičných slovech, 
intonace a zdůraznění důležitých slov, 
výslovnost going to, silná a slabá forma 
výslovnosti slovesa have, výslovnost členu 
určitého, intonace v otázce, výslovnost 
koncovky –ed, změna slovního přízvuku 
lexikologie: pracovní prostředí, práce a 
zaměstnání, kultura a zábava, postoj - 
vyjadřování názoru a hodnocení, : přídavná 
jména popisující pocity a charakter, typy 
sociálních a globálních problémů – používání 
ustálených spojení, zvířata, příroda a krajina, 
druhy počasí, fráze při rozhovoru o plánech, 
části oblečení, doplňky, typy obchodů, vyjádří 
svůj postoj k nakupování, věk a životní stádia, 
členové rodiny, tvoření slov příponami, zločiny, 
zločinci, používání monolingvního slovníku, 
státy, národnosti a jazyky, slovotvorba – 
používání předpon, mezinárodní slova, 
používání monolingvního slovníku 
pravopis: užívání čárky v jednoduchém textu, 

OSV – komunikace (prostupuje celým předětem) 
OSV – poznávání lidí (U7) 
OSV – sebepoznání a sebepojetí (U8 pocity) 
OSV – hodnoty, postoje a praktická etika ( U8 
charita) 
MV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
(U8) 
VDO – formy paritcipace občanů ve 
společenském životě (U8 – Peace Day) 
EV – vztah člověka k prostředí (U9) 
MV – Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality (rekama) (U10) 
OSV – seberegulace a sebeorganizace (U10 – 
vhodné oblečení) 
VEG – objevujeme Evropu a svět (U10)  
OSV – mezilidské vztahy (Role rodiny – U1) 
OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika (U2) 
MV – Kritické čtení a vnímání mediálního 
sdělení (U2) 
OSV – Rozvoj schopností poznávání (U3) 
MKV – Objevujeme Evropu a svět (U3) 
 
HV – důležitá období v klasické hudbě 
ZSV – osobnost, sociální problémy(U8) 
ČJ – literatura (The Freedom Writers) U8, Jack 
London (U9) 
Z – Kanada (U9) 
Z – počasí (U9) 
Bi – dvířata, přiroda (U9) 
ZSV – žádost o zaměstnání, pohovor(U10) 
ZSV – Role rodiny (U1) 
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informace. 
Rozumí krátkým textům na běžná témata, 
pokud jsou psány jednoduchým jazykem. 
Rozumí hlavním bodům krátkých novinových 
článků o běžných událostech. 
Umí číst jednodušší články v novinách a 
časopisech, ve kterých se někdo vyjadřuje k 
určitému tématu, a rozumí celkovému smyslu 
textu. 
Umí odhadnout význam neznámých slov z 
kontextu, pokud se pojednává o jemu známém 
tématu. 
 
Ústní projev – interakce: 
Umí se ptát a odpovídat na jednoduché otázky 
na jemu známá témata. 
Rozumí žádosti o věc a umí sám požádat. 
Umí hovořit o množství, ceně a času. 
Umí se zeptat bydliště, přátele, věci apod. a umí 
na podobné otázky odpovědět. 
Umí provést jednoduchý nákup tím, že řekne, co 
chce, a zeptá se na cenu.. 
Umí se zeptat, jak se lidé mají, a reagovat na 
novinky. 
Umí pozvat na událost a reagovat na pozvání. 
Umí se omluvit a přijmout omluvu. 
Umí se zeptat lidí na povolání či volný čas a 
odpovídat na podobné dotazy. 
Umí začít, udržet a ukončit jednoduchý rozhovor 
na témata osobního zájmu. 
Umí sdělit svůj osobní názor v neformální 
diskuzi s přáteli a umí se na něj zeptat. 
 
Ústní projev – produkce: 

připojování koncovek –er a –est, zkrácený tvar 
záporu slovesa will, pořádek slov ve větě, 
spelling obtížných slov, připojování předpon 
komunikační funkce jazyka a typy textů: 
pohovoří o místech, kde jsou vykonávány 
jednotlivé profese, sdělí informace o své 
oblíbené populární osobnosti, vyjádří své 
preference, jednoduchým způsobem popíše 
nezapomenutelný zážitek, popis fotografie, 
používání komparativů a superlativů v dialogu o 
vlastních postojích a názorech, popis krajiny v 
okolí, plány na víkend a do budoucnosti, 
aktuální počasí, : vlastní způsob oblékání, postoj 
k nakupování, oblíbené druhy obchodů, dialog 
v obchodě, pracovní pohovor, vyjádří souhlas, 
nesouhlas, libost, nelibost, zájem, nezájem, 
popis události, vyjádření názoru, získání 
informace o letním kurzu a jazykové škole 
písemný projev: kratší texty – životopis, 
formální dopis – vyjádření názoru na článek o 
dospívajících, neformální zpráva na záznamníku, 
vyplní dotazník k žádosti o zaměstnání,středně 
dlouhé texty –  neformální emailový dopis 
kamarádovi o sobě samém, neformální dopis – 
popis události, vlastní životopis 

ZSV – boj proti kriminalitě, prevence kriminality, 
veřejné instituce (U2) 
Z – kmen z Amazonie (U3) 
ZSV – životopis (U3) 
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Umí sdělit osobní informace (adresa,telefonní 
číslo, národnost, věk, rodina a koníčky). 
Umí popsat sebe, svoji rodinu a jiné lidi. 
Umí podat krátké a jednoduché popisy událostí. 
Umí popsat minulé činnosti a osobní zážitky 
(např. minulý víkend či prázdniny). 
Umí hovořit o důvodech pro své plány či 
činnosti.  
Umí jednoduše převyprávět obsah textu za 
použití původních slov a obratů. 
 
Strategie: 
Umí požádat o objasnění toho, co bylo řečeno. 
Pokud nezná slovíčko, které by chtěl v hovoru 
použít, použije jiné jednoduché slovo 
podobného významu. 
 
 Psaní: 
Umí vyplnit osobní dotazník se základními 
osobními údaji. 
Umí napsat věty a jednoduché fráze o sobě, 
např. kde žije či co dělá. 
Umí psát krátké, jednoduché vzkazy. 
Umí za pomoci jednoduchých vět popsat 
událost –  sdělit, co, kdy a kde se stalo. 
Umí jednoduše psát o aspektech každodenního 
života (lidé, škola, rodina, koníčky). 
Umí vyplnit dotazník o svém vzdělání, povolání, 
zájmech a dovednostech. 
Umí použít nejdůležitější konektory k určení 
chronologického pořadí událostí (first, then, 
after, later). 
Umí napsat jednoduchý souvislý text na různá 
témata z oblasti jeho zájmu. 
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Umí napsat o novinkách ve svém životě v 
osobním dopise přátelům a o totéž požádat. 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: osmý ročník 

Dílčí (ročníkový) výstup: A2 – A2+ Učivo:  Průřezová témata  
Mezipředmětové vztahy: 

Žák: 
Poslech: 
Umí sledovat jasně artikulovanou řeč v 
každodenní konverzaci, ačkoliv někdy 
musí požádat o zopakování určitých slov 
a frází. 
Dokáže sledovat hlavní body delší 
diskuze, pokud mluvčí vyslovují zřetelně a 
ve standardním dialektu. 
Rozumí krátkému vyprávění a dokáže 
formulovat hypotézy o tom, co bude 
následovat. 
Rozumí hlavním bodům rozhlasových 
zpráv a jednoduchým nahrávkám o 
tématech osobního zájmu, pokud mluvčí 
hovoří relativně pomalu a jasně. 
Rozumí jednoduchým technickým 
informacím, např. návodům k použití 
běžných přístrojů. 
 
Čtení: 
Rozumí hlavním bodům krátkých 
novinových článků o běžných událostech. 
Umí číst jednodušší články v novinách a 
časopisech, ve kterých se někdo vyjadřuje 
k určitému tématu, a rozumí celkovému 
smyslu textu. 
Umí odhadnout význam neznámých slov 

Jazykové prostředky a funkce: 
 
gramatika: : čas předpřítomný a minulý, 
2. a 3. stupeň adjektiv, nulový a první 
kondicionál, vazba be going to a will, 
použití will, may, might, modální slovesa 
ve funkci příslovce, druhý kondicionál, 
čas předminulý, vazba s gerundiem nebo 
infinitivem, nepřímá řeč a nepřímá otázka 
fonetika: přízvuk ve složených slovech, 
větný přízvuk a oslabená výslovnost 
některých slov, větný přízvuk u vazby be 
going to, přehled tzv. němých hlásek, 
přízvuk ve složených adjektivech, 
výslovnost staženého tvaru 'd, intonace 
v přímých a nepřímých otázkách, slovní 
přízvuk, rozdíl ve výslovnosti podstatných 
jmen a sloves (export) 
lexikologie: části těla, symptomy a 
nemoci, složená slova, masmédia, Tv 
programy, hodnotící adjektiva, adjektiva 
na –ing a –ed, popis krajiny, termíny 
z oblasti životního prostředí, různé požití 
slovesa get, práce, zaměstnání, vlastnosti, 
složená adjektiva, pojmenování vztahů a 
pocitů, jmenné přípony -ness, -ship, -
dom, typy literatury, literární 
terminologie, jazyk recenze, oblast 

OSV – komunikace (prostupuje celým 
předmětem) 
MV – fungování a vliv médií ve 
společnosti (U5) 
EV – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí (U6) 
VEG – objevujeme Evropu a svět (U7) 
OSV – sebepoznání a sebepojetí (U8) 
OSV – mezilidské vztahy (U8) 
OSV – rozvoj schopností poznávání (U9) 
MV – fungování a vliv médií ve 
společnosti (U10) 
 
Bi – zdraví, první pomoc 
ČJ – literatura (Frankenstein a Dr. Jekyll a 
Mr. Hyde (U4) 
Z – Austrálie (U6) 
Z – životní prostředí (U6) 
ZSV – člověk a svět práce, životopis, 
žádost o práci (U7) 
ČJ – literatura – práce s autentickými 
texty (U9 
ICT –počítače, internet (U10)) 
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z kontextu, pokud se pojednává o jemu 
známém tématu. 
Umí se orientovat v krátkých textech v 
novinách a najít relevantní fakta a 
informace. 
Rozumí nejdůležitějším informacím v 
běžných informačních brožurách. 
Rozumí krátkým zprávám a standardním 
dopisům (např. obchodním či úředním). 
V osobních dopisech rozumí částem 
týkajících se událostí, pocitů a přání 
natolik, aby mohl s někým vést 
pravidelnou korespondenci. 
Rozumí zápletce jasně vystavěného 
příběhu, rozezná nejdůležitější události a 
dokáže identifikovat, co je na nich 
podstatného. 
 
Ústní projev – interakce: 
Umí začít, udržet a ukončit jednoduchý 
rozhovor na témata osobního zájmu. 
Umí udržet konverzaci nebo diskuzi ale 
občas může mít problémy, když se 
pokouší vyjádřit přesně, co má na mysli. 
Dokáže si poradit s většinou situací, které 
mohou nastat při cestování. 
Umí se zeptat na cestu, vysvětlit cestu a 
udat směr. 
Umí vyjádřit pocity jako překvapení, 
radost, smutek, zájem či nezájem a 
reagovat na ně.  
Umí sdělit svůj osobní názor v neformální 
diskuzi s přáteli a umí se na něj zeptat. 
Umí zdvořile projevit souhlas a 

počítačů a internetu, ustálená spojení 
v emailové korespondenci, používání 
monolingvního slovníku 
pravopis: psaní složených slov, 
připojování –ing a –ed, pravopis 
obtížných slov, čárka v podmínkových 
větách, používání monolingvního 
slovníku, psaní složených adjektiv, čárka 
v podmínkových větách, psaní velkých 
písmen a užívání členů v názvech, zkratky 
v textových zprávách 
komunikační funkce jazyka a typy textů: 
popis obrázku, večerní program - pozvání, 
návrhy, prosba, možnost, odmítnutí, 
souhlas, nesouhlas, libost, nelibost, 
zájem, nezájem, pohovoří o svém postoji 
k ochraně životního prostředí a způsobu 
šetření energiemi, otázky a odpovědi – 
příprava k pracovnímu pohovoru, popis 
večírku a jeho průběhu, role zákazníka a 
prodavače dle daného schématu, popíše 
přinesenou fotografii, pohovoří o lidech a 
vztazích 
písemný projev: kratší zprávy a vzkazy, 
delší email na téma TV vysílání v ČR, 
formální dopis – reakce na článek, reakce 
na inzerát, žádost o zaměstnání, 
motivační dopis, strukturovaný životopis, 
delší email – popis setkání s novým 
kamarádem, popis osoby, vytvoří 
dotazník o četbě, napíše textovou zprávu, 
poradí si se speciálním jazykem a 
zkratkami 
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nesouhlas. 
 
Ústní projev – produkce: 
Umí vyprávět příběh. 
Umí podat detailní popis zážitku, sdělit 
pocity a reakce. 
Umí hovořit o důvodech pro své plány či 
činnosti.  
Umí hovořit o ději filmu nebo knihy a 
popsat své reakce. 
Umí jednoduše převyprávět obsah textu 
za použití původních slov a obratů. 
 
Strategie: 
Umí požádat o zopakování toho, co bylo 
řečeno, aby se ujistil, že správně pochopil 
obsah.  
Umí požádat o objasnění toho, co bylo 
řečeno. 
Pokud nezná slovíčko, které by chtěl v 
hovoru použít, použije jiné jednoduché 
slovo podobného významu. 
 
 Psaní: 
Umí napsat jednoduchý souvislý text na 
různá témata z oblasti jeho zájmu a 
vyjádřit vlastní názor. 
Umí napsat o zážitku nebo události (např. 
školním výletě) pro studentský časopis. 
Umí napsat o novinkách ve svém životě v 
osobním dopise přátelům a o totéž 
požádat. 
Umí v osobním dopise popsat koncert 
nebo zápletku filmu či knihy. 
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V dopise umí vyjádřit pocity jako smutek, 
radost, zájem, lítost nebo soustrast. 
Dokáže písemně odpovědět na inzerát a 
požádat o doplnění nebo upřesnění 
informací o produktech. 
Dokáže prostřednictvím e-mailu, 
oběžníku nebo faxu předat krátká sdělení 
přátelům či spolužákům a stejným 
způsobem o informace požádat. 
Umí napsat strukturovaný životopis. 
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: devátý ročník  

Dílčí (ročníkový) výstup: A2+ – B1  Učivo:  Průřezová témata  
Mezipředmětové vztahy: 

Žák: 
Poslech: 
Umí sledovat jasně artikulovanou řeč v 
každodenní konverzaci, ačkoliv někdy 
musí požádat o zopakování určitých slov 
a frází. 
Dokáže sledovat hlavní body delší 
diskuze, pokud mluvčí vyslovují zřetelně a 
ve standardním dialektu. 
Rozumí krátkému vyprávění a dokáže 
formulovat hypotézy o tom, co bude 
následovat. 
Rozumí hlavním bodům rozhlasových 
zpráv a jednoduchým nahrávkám o 
tématech osobního zájmu, pokud mluvčí 
hovoří relativně pomalu a jasně. 
Rozumí jednoduchým technickým 
informacím, např. návodům k použití 
běžných přístrojů. 

Jazykové prostředky a funkce: 
 
gramatika: čas přítomný prostý a 
průběhový, slovesa statická a dynamická, 
adjektiva po slovesech smyslového 
vnímání, čas minulý prostý a průběhový, 
čas předminulý, vazba used to, čas 
předpřítomný prostý a průběhový, minulý 
prostý, : různé druhy vyjadřování 
budoucnosti, čas budoucí a předbudoucí, 
modální slovesa, první a druhý 
kondicionál, trpný rod, vazba have sth 
done, vztažné věty nevypustitelné a 
vypustitelné 
fonetika: výslovnost –gh, slovní přízvuk u 
frázových sloves, slovní přízvuk u adjektiv 
vyjadřujících silné emoce, intonace 
v nabídkách a návrzích, přízvuk na 
příponách, používání slovního přízvuku 

OSV – komunikace (prostupuje celým 
předmětem) (U1) 
VEG – Evropa a svět nás zajímá (U1) 
MKV – kulturní diference (U1) 
VEG – objevujeme Evropu a svět (U2, U3) 
OSV – seberegulace a sebeorganizace 
(U4) 
MKV – kulturní diference (U4) 
VEG  –  Evropa a svět nás zajímá (U5) 
MV – Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení (filmová recenze) 
 
ICT – internetová identita (U1) 
ZSV – národní identita (U1) 
Z – hurikány (U2) 
D – cesty kolem světa v historii (U2) 
ZSV – kultura bydlení(U3) 
Z – Londýn (U3) 
Fy, CH, Bi – nanotechnologie (U4) 
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Čtení: 
Rozumí hlavním bodům krátkých 
novinových článků o běžných událostech. 
Umí číst články v novinách a časopisech, 
ve kterých se někdo vyjadřuje k určitému 
tématu, a rozumí celkovému smyslu 
textu. 
Umí odhadnout význam neznámých slov 
z kontextu, pokud se pojednává o jemu 
známém tématu. 
Umí se orientovat v krátkých textech v 
novinách a najít relevantní fakta a 
informace. 
Rozumí nejdůležitějším informacím v 
běžných informačních brožurách. 
Rozumí krátkým zprávám a standardním 
dopisům (např. obchodním či úředním). 
V osobních dopisech rozumí částem 
týkajících se událostí, pocitů a přání 
natolik, aby mohl s někým vést 
pravidelnou korespondenci. 
Rozumí zápletce jasně vystavěného 
příběhu, rozezná nejdůležitější události a 
dokáže identifikovat, co je na nich 
podstatného. 
 
Ústní projev – interakce: 
Umí začít, udržet a ukončit jednoduchý 
rozhovor na témata osobního zájmu. 
Umí udržet konverzaci nebo diskuzi ale 
občas může mít problémy, když se 
pokouší vyjádřit přesně, co má na mysli. 
Dokáže si poradit s většinou situací, které 

při argumentaci, přízvuk na slabikách 
lexikologie: popis a charakteristika, 
synonyma, užití slovesa look, doprava, 
cestování, ubytování, příslušná frázová 
slovesa, města, domy, budovy, potraviny, 
jídlo, popis jídel, používání předpon, škola 
a vyučovací předměty, odpovídající slovní 
zásoba; tvoření jmen příponami, 
vynálezy, technologie; předložkové vazby 
přídavných jmen, sport, sportoviště, 
náčiní a nářadí, příslušná frázová slovesa 
pravopis: postavení frekvenčních příslovcí 
ve větě, připojování –ing, používání čárky 
ve větě, psaní předpon, zdvojování 
hlásek, psaní čárky v podmínkových 
větách, připojování–ed, pořádek slov ve 
větě, psaní čárek ve vztažných větách 
komunikační funkce jazyka a typy textů: 
popis sama sebe, osobní informace – 
rozhovor, vyjádření názoru, popis zvláštní 
cesty, rozhovor o extrémním počasí, 
popis míst a budov, vyjadřování 
preferencí a názorů, popis jídla, pozvání 
na jídlo; plánování, předpovědi do 
budoucnosti, prezentace, dávání rady, 
porovnávání názorů, vytváření hypotézy, 
rozhovor o univerzitních kurzech, diskuse 
o sci-fi, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, 
rozhovor o sportu, argumentace a 
uvádění příkladů, vypravování filmu, 
prezentování 
písemný projev: neformální email 
popisující fotografii, : pohlednice 
z prázdnin, neformální dopis, popis 

ZSV – národní svátky (U4) 
ZSV – vzdělání, vzdělávací instituce (U5) 
Fy – vynálezy, robotika (U6) 
ČJ – literatura (I. Asimov: Já, robot) (U6) 
TV – sporty, sportovní náčiní a nářadí 
(U7) 
D – historie maratonu (U7) 
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mohou nastat při cestování. 
Umí se zeptat na cestu, vysvětlit cestu a 
udat směr. 
Umí vyjádřit pocity jako překvapení, 
radost, smutek, zájem či nezájem a 
reagovat na ně.  
Umí sdělit svůj osobní názor v neformální 
diskuzi s přáteli a umí se na něj zeptat. 
Umí zdvořile projevit souhlas a 
nesouhlas. 
 
Ústní projev – produkce: 
Umí vyprávět příběh. 
Umí podat detailní popis zážitku, sdělit 
pocity a reakce. 
Umí hovořit o svých snech, nadějích a 
ambicích. 
Umí hovořit o důvodech pro své plány, 
záměry a činnosti.  
Umí hovořit o ději filmu nebo knihy a 
popsat své reakce. 
Umí převyprávět obsah textu za použití 
původních slov a obratů. 
 
Strategie: 
Umí požádat o zopakování toho, co bylo 
řečeno, aby se ujistil, že správně pochopil 
obsah.  
Umí požádat o objasnění toho, co bylo 
řečeno. 
Pokud nezná slovíčko, které by chtěl v 
hovoru použít, použije jiné jednoduché 
slovo podobného významu. 
 

města, formální a neformální pozvání a 
poděkování, formální dopis -žádost o 
stipendium, klasický esej s uváděním 
argumentů pro a proti, referát o filmu 
spojený s recenzí 
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 Psaní: 
Umí napsat jednoduchý souvislý text na 
různá témata z oblasti jeho zájmu a 
vyjádřit vlastní názor. 
Umí napsat o zážitku nebo události (např. 
školním výletě) pro studentský časopis. 
Umí napsat o novinkách ve svém životě v 
osobním dopise přátelům a o totéž 
požádat. 
Umí v osobním dopise popsat koncert 
nebo zápletku filmu či knihy. 
V dopise umí vyjádřit pocity jako smutek, 
radost, zájem, lítost nebo soustrast. 
Dokáže písemně odpovědět na inzerát a 
požádat o doplnění nebo upřesnění 
informací o produktech. 
Dokáže prostřednictvím e-mailu, 
oběžníku nebo faxu předat krátká sdělení 
přátelům či spolužákům a stejným 
způsobem o informace požádat. 
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6.2 Matematika a její aplikace 
Vzdělávací oblast :   Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor:   Matematika 
Vyučovací předmět matematika realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Je to povinný vyučovací předmět s hodinovou 
dotací 5 - 4 - 4 - 4.  
V šestém a sedmém ročníku je třída na jednu hodinu týdně dělená na 2 skupiny. 
V šestém, sedmém a osmém ročníku  je jedna hodina týdně vyučována na základě povolení MŠMT v německém jazyce. 
Výuka předmětu Matematika probíhá v kmenových učebnách.  

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení – učitel:  

 uspořádá učivo v čase, respektuje návaznosti a vztahy uvnitř učiva, dbá na rovnoměrné zatížení žáků v průběhu školního roku  

 motivuje žáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami  

 vytváří ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci  

 systematicky oceňuje dobrou práci žáků – přesnost, vytrvalost, duševní činorodost, koncepční schopnost; netoleruje ledabylost a malou 
snahu  

 vede postupně žáky k samostatné práci s matematickými informacemi  

 poskytuje podporu nadaným žákům v účasti v matematických soutěžích (olympiáda, Pikomat, Pythagoriáda, Mates, apod.)  

Kompetence k řešení problému – učitel:  

 vedle standardních metod vytváří příležitosti k investigativní a aplikační činnosti žáků  

 poskytuje žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení  

 vytváří příležitost k prezentaci řešení problému  

 posiluje odvahu žáků k řešení problémů  

Kompetence komunikativní – učitel:  

 vyjadřuje se v hodinách kultivovaně, věcně a srozumitelně a totéž vyžaduje od žáků  

 postupně vede žáky k užívání symbolického jazyka matematiky a k přesné argumentaci  

 rozvíjí grafické dovednosti žáků  
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Kompetence sociální a personální – učitel:  

 organizuje činnost žáků ve dvojicích, skupinách, vede žáky k vlastní organizaci práce skupiny, k zodpovědnosti za činnost skupiny  

 oceňuje projevy úcty k práci druhých  

Kompetence občanské – učitel:  

 podporuje zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu  

 vede žáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných  

Kompetence pracovní – učitel:  

 vede žáky k ověřování výsledků práce, ke schopnosti samostatně posoudit vhodnost, přiměřenost a dopady zvolených pracovních 
postupů  

 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů  

Očekávané výstupy v RVP ZV: 

Žák: 

 Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel 

 Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

 Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

 Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

 Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

 Načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných obrazců 

 Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar 

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

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

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

 Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

 Porovnává soubory dat 

 Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

 Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 
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 Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

 Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tématických a vzdělávacích oblastí 

 Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 

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

 Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 

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

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

 Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

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

 Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic 

 Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

 Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

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

 Odhaduje a vypočítává objem a obsah tělesa, načrtne a sestrojí sítě těles 

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

 Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 
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Vzdělávací oblast :   Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor:   Matematika 
Ročník:     šestý ročník základního vzdělávání    

Kompetence 

Žák:  

 operuje s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly 

 uvádí do souvislostí jednodušší poznatky z matematiky 

 samostatně zvolí vhodný způsob řešení jednodušších matematických úloh 

 prakticky ověří správnost řešení 

 rozumí jednodušším matematickým zápisům a je schopný je slovně přeformulovat 

 bezpečně a správně používá rýsovací pomůcky a dodržuje pravidla při manipulaci s nimi 

 vytváří pozitivní vztah k předmětu a kriticky zhodnotí výsledky svého učení  

 provede zkoušku správnosti a ověří, zda výsledek odpovídá zadání 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Shrnutí a opakování učiva z 1. – 5. ročníku  

Žák: 

 zapíše přirozené číslo 

 zapíše rozvoj přirozeného čísla 

 zobrazí přirozené číslo na číselné ose 

 sčítá, odčítá, násobí, dělí, porovnává a 
zaokrouhluje přirozená čísla 

 znázorní zlomek jako část celku 

 užívá desetinných čísel na konkrétních 
modelech (peníze, hmotnost, délka) 

 zapíše arabské číslo pomocí římských 
číslic a naopak 

 upraví jednoduchou rovnici a provede 
zkoušku 

 řeší jednoduché slovní úlohy vedoucí 
k výpočtům s přirozenými čísly a 

 přirozená čísla a jejich zápis v desítkové 
soustavě, zobrazení na číselné ose, číslo 
nula  

 porovnávání a zaokrouhlování čísel  

 římská čísla 

 číselné výrazy, rovnice 

 jednoduché slovní úlohy 

 množiny 

 rozeznávání geometrických obrazců, 
měření délek 

 sestrojování bodů, úseček, přímek, 
polopřímek, rovnoběžek, kolmic, kružnic  

OSV - kooperace, komunikace 
seberegulace, sebeorganizace  
Fy - hmotnost  
D – římské číslice 
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jednoduchými rovnicemi 

 rozpozná množinu 

 určí průnik, sjednocení a doplněk 
jednotlivých množin 

 rozezná geometrické útvary (trojúhelník, 
obdélník, čtverec, kruh, …) 

 sestrojí bod, úsečku dané délky, přímku, 
polopřímku, kolmici, rovnoběžku, 
kružnici, čtverec, obdélník, trojúhelník 

 určí obvod geometrických útvarů 

 vypočítá obsah čtverce a obdélníku 

 Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě 

Desetinná čísla  

 zaokrouhlí desetinné číslo na daný řád 

 násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 
1000 

 převádí jednotky délky a hmotnosti 

 písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí 
desetinná čísla 

 užívá kalkulátor 

 řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům 
s desetinnými čísly 

 provádí odhad a kontrolu výsledků řešení 
úloh 

 sčítání, odčítání, násobení a dělení, 
zaokrouhlování a porovnávání  desetinných 
čísel 

 vlastnosti početních výkonů s desetinnými 
čísly 

OSV - kreativita 
seberegulace, sebeorganizace 
MKV – multikulturalita 
Fy- hmotnost  

 
 
 

Dělitelnost přirozených čísel   

 rozezná prvočíslo a číslo složené 

 provádí rozklad přirozených čísel na 
prvočinitele 

 určí čísla sudá a lichá 

 určí největší společný dělitel přirozených 
čísel 

 určí nejmenší společný násobek 
přirozených čísel 

 násobek a dělitel, znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 12 a 15 

 prvočísla, rozklad na prvočinitele 

 největší společný dělitel, nejmenší společný 
násobek, čísla soudělná a nesoudělná 
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 řeší jednoduché slovní úlohy vedoucí 
k určení nejmenšího společného násobku 
nebo největšího společného dělitele 
přirozených čísel 

Úhel a jeho velikost  

 narýsuje úhel dané velikosti určené ve 
stupních 

 změří velikost úhlu pomocí úhloměru 

 užívá jednotky stupeň a minuta 

 odhadne velikost úhlu 

 graficky sčítá a odčítá úhly 

 sčítá a odčítá velikosti úhlů ve stupních a 
minutách 

 násobí a dělí velikost úhlu dvěma 

 vyznačí vrcholové a vedlejší úhly, určí 
jejich velikost 

 úhel, osa úhlu, velikost úhlu, stupeň, 
minuta, úhloměr  

 přímý, ostrý, pravý, tupý úhel 

 vedlejší a vrcholové úhly 

 sčítání a odčítání úhlů 

OSV - kooperace, kompetice 
rozvoj schopností poznávání 
seberegulace, sebeorganizace 

Osová a středová souměrnost 

 určí, zda jsou dva rovinné obrazce 
shodné 

 sestrojí obraz rovinného obrazce v osové 
a středové souměrnosti 

 určí osu souměrnosti osově souměrného 
obrazce 

 určí střed souměrnosti středově 
souměrného rovinného obrazce 

 určí osovou a středovou souměrnost v 
praxi 

 shodnost geometrických útvarů 

 osová souměrnost, osa souměrnosti, osově 
souměrné obrazce  

 středová souměrnost, středově souměrné 
obrazce, samodružné body  

OSV - kooperace, kompetice 
seberegulace, sebeorganizace 
Fy - optika  
Bi – souměrnosti organismů 
 

Trojúhelníky a čtyřúhelníky   

 rozliší a popíše trojúhelníky 

 sestrojí výšky a těžnice v trojúhelníku 

 sestrojí trojúhelník zadaný podle vět sss, 
sus, usu, Ssu 

 vnější a vnitřní úhly trojúhelníku 

 rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník 

 výška trojúhelníku, těžnice a těžiště 
trojúhelníku, střední příčky 

OSV - kooperace, kompetice 
seberegulace, sebeorganizace 
Fy - jednotky obsahu 
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 sestrojí kružnici opsanou a vepsanou 
trojúhelníku 

 určí velikost vnitřních úhlů v trojúhelníku 

 rozliší jednotlivé druhy rovnoběžníků, a 
zná jejich vlastnosti 

 rozliší jednotlivé druhy lichoběžníků, a 
zná jejich vlastnosti 

 sestrojí rovnoběžník a lichoběžník 
v jednoduchých případech 

 vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a 
lichoběžníku 

 řeší slovní z praxe vedoucí k výpočtu 
obvodu a obsahu rovnoběžníku, 
lichoběžníku a trojúhelníku 

 kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku 

 trojúhelníková nerovnost 

 rovnoběžník a jeho vlastnosti, výšky a 
úhlopříčky rovnoběžníku 

 obdélník, kosodélník, čtverec, kosočtverec 

 lichoběžník a jeho vlastnosti  

 obvod a obsah čtverce, obdélníku, 
rovnoběžníku, trojúhelníku a lichoběžníku 
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Vzdělávací oblast :   Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor:   Matematika 
Ročník:     sedmý ročník základního vzdělávání  

Kompetence 

Žák: 

 rozpozná a pochopí problém  

 promyslí a naplánuje způsob řešení logických a matematických problémů a využívá k tomu vlastního úsudku 

 vybírá vhodné způsoby a metody pro výpočty matematických úloh 

 propojuje poznatky z různých předmětů a využívá je při řešení jednodušších matematických úloh 

 kriticky zhodnotí, zda řešení úlohy odpovídá zadání a zda má nebo nemá smysl 

 prakticky ověří správnost řešení 

 používá kalkulátor při řešení úloh s procenty 

 prezentuje řešení úloh 
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
 Mezipředmětové vztahy 

Celá čísla, racionální čísla 

Žák: 

 zapíše záporné a kladné číslo a zobrazí je na číselné 
ose 

 určí opačné číslo k danému číslu 

 zobrazí dané racionální číslo na číselné ose 

 porovná dvě racionální čísla 

 určí absolutní hodnotu racionálního čísla pomocí 
číselné osy 

 sečte, odečte, vynásobí a vydělí celá čísla 

 sečte, odečte, vynásobí a vydělí racionální čísla 

 užívá početní výkony s celými a racionálními čísly 
v praxi 

 řeší slovní úlohy na užití celých a racionálních čísel 

 čísla kladná a záporná, čísla vzájemně 
opačná, uspořádání celých čísel 

 sčítání, odčítání, násobení a dělení celých 
čísel 

 záporná desetinná čísla 

OSV - kooperace, kompetice 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát  
Fy – výpočty 
Ch – výpočty 
 
 

Zlomky 
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Žák: 

 uvede daný zlomek na základní tvar 

 porovná dva zlomky 

 zobrazí daný zlomek na číselné ose 

 určí společného jmenovatele dvou až tří zlomků 

 sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky 

 upraví smíšené číslo na zlomek 

 určí převrácené číslo k danému zlomku 

 převede zlomek na desetinné číslo a naopak 

 užívá zlomky při řešení praktických situací 

 řeší slovní úlohy vedoucí k základním operacím se 
zlomky 

 zlomek, základní tvar zlomku, rozšiřování a 
krácení zlomků, porovnávání zlomků 

 početní operace se zlomky, společný 
jmenovatel, převrácené číslo, smíšená 
čísla.  

VDO - formy participace občanů 
v polickém životě  
OSV - kooperace, kompetice 
Fy – výpočty ze vzorců 
Ch – výpočty ze vzorců 
 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost  

Žák: 

 porovná dvě veličiny poměrem 

 zvětší (zmenší) danou hodnotu v daném poměru 

 rozdělí celek na části v daném poměru 

 daný poměr zjednoduší krácením 

 Řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru 

 využívá dané měřítko při zhotovení jednoduchých 
plánů a čtení map 

 zapíše tabulku přímé a nepřímé úměrnosti 

 určí, zda daná závislost je nebo není přímá (nepřímá) 
úměrnost, své tvrzení zdůvodní 

 zakreslí bod s danými souřadnicemi v pravoúhlé 
soustavě souřadnic 

 přečte souřadnice bodu 

 narýsuje graf přímé (nepřímé) úměrnosti 

 řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé 
úměrnosti 

 řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky 

 poměr, postupný poměr 

 měřítko mapy a plánu 

 přímá úměrnost a její graf 

 nepřímá úměrnost a její graf 

 trojčlenka 

OSV - kooperace, kompetice 
Ch – výpočty 
Ze – měřítko mapy 
Fy –grafy 
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Procenta. Úroky  

Žák: 

 určí kolik procent je daná část z celku 

 určí, jak velkou část celku tvoří daný počet procent 

 určí celek z dané části, z daného počtu procent 

 řeší slovní úlohy na výpočet počtu procent, 
procentové části, celku 

 řeší jednoduché příklady na výpočet úroku 

 procento, základ, procentová část, počet 
procent 

 úrok 

MV - interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
EVVO - lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
OSV - kooperace, kompetice 
Ch – výpočty 
Fy – výpočty 
 

Hranoly 

Žák: 

 sestrojí obraz kvádru, krychle ve volném rovnoběžném 
promítání 

 vypočítá objem a povrch kvádru a krychle 

 sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou, 
trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou 

 vypočítá povrch a objem hranolu s rovnoběžníkovou, 
trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou 

 zná a umí převádět jednotky objemu 

 sestrojí síť kvádru a krychle 

 řeší úlohy z praxe na výpočet objemů a povrchů 
kvádru a krychle a hranolu 

 objem a povrch krychle a kvádru 

 síť krychle a kvádru 

 stěnová a tělesová úhlopříčka 

 hranol, jeho povrch a objem 

OSV - kooperace, kompetice 
Fy – výpočet objemů pro zjištění 
hmotnosti, hustoty … 
Ch – výpočet objemů pro zjištění 
hmotnosti, hustoty … 
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Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor:   Matematika 
Ročník:     osmý základního vzdělávání   

Kompetence: 

Žák: 

 vyhledává a třídí informace vhodné pro řešení matematických úloh 

 rozumí matematickým zápisům a znakům, je schopen je používat 

 za použití rýsovacích pomůcek řeší konstrukční úlohy  

 za použití správných matematických symbolů popíše postup konstrukce 

 zadání slovní úlohy zapíše rovnicí, kterou vyřeší 

 posoudí, zda řešení úlohy může odpovídat zadání, nebo se jedná o nesmysl 

 při řešení složitějších matematických úloh používá poznatky z jiných oborů 
 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
 Mezipředmětové vztahy 

Mocnina a odmocniny, Pythagorova věta 

Žák: 

 určí druhou mocninu a odmocninu 
pomocí tabulek a kapesního kalkulátoru 

 ovládá Pythagorovu větu 

 užívá Pythagorovu větu v praxi 

 řeší slovní úlohy vedoucí k užití 
Pythagorovy věty 

 určuje mocniny s přirozeným mocnitelem 

 provádí základní početní operace 
s mocninami 

 zapíše dané číslo v desítkové soustavě 
pomocí mocnin  

 druhá mocnina a odmocnina 

 Pythagorova věta  

 mocniny s přirozeným mocnitelem  
a operace s nimi 

 zápis čísel v desítkové soustavě pomocí 
mocnin deseti 

OSV - kooperace, kompetice 
rozvoj schopností poznávání 
seberegulace, sebeorganizace 
Fy – převody jednotek a jejich zápis + výpočty 
Ch – převody jednotek a jejich zápis + výpočty 
 
 

Výrazy a lomené výrazy 

Žák: 

 určí hodnotu daného číselného výrazu 
 číselný výraz a jeho hodnota 

 proměnná, výraz s proměnnou 

OSV - kooperace, kompetice 
rozvoj schopností poznávání 
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 zapíše slovní text pomocí výrazů 
s proměnnými 

 sčítá a odčítá celistvé výrazy 

 násobí výraz jednočlenem 

 upravuje výrazy vytýkáním před závorku 

 násobí mnohočleny 

 užívá vzorce (a  b)2, a2- b2 ke 
zjednodušení výrazů 

 určuje podmínky, za kterých má lomený 
výraz smysl 

 krátí, rozšiřuje, sčítá, odčítá, násobí a dělí 
lomené výrazy 

 převádí složený lomený výraz na 
násobení dvou lomených výrazů  

 mnohočlen, početní operace s mnohočleny 

 lomený výraz, definiční obor výrazu, 
složený lomený výraz, početní operace 
s lomenými výrazy 

seberegulace, sebeorganizace 
Fy + Ch – úpravy  vzorců 
 

Lineární rovnice a nerovnice 

Žák: 

 řeší lineární rovnice pomocí 
ekvivalentních úprav 

 provádí zkoušku správnosti řešení 

 vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce 

 řeší slovní úlohy vedoucí k řešeních 
lineárních rovnic 

 užívá řešení lineárních rovnic v praxi 

 řeší jednoduché lineární rovnice 
s neznámou ve jmenovateli 

 řŘeší slovní úlohy vedoucí 
k jednoduchým lineárním rovnicím 
s neznámou ve jmenovateli 

 rovnost, vlastnosti rovnosti 

 lineární rovnice s jednou neznámou, 
ekvivalentní úpravy, zkouška 

 lineární rovnice s neznámou ve 
jmenovateli 

 slovní úlohy řešené pomocí rovnic 

 vyjádření neznámé ze vzorce 

 slovní úlohy „na pohyb“ 

 intervaly, nerovnice 

OSV - kooperace, kompetice 
rozvoj schopností poznávání 
seberegulace, sebeorganizace 
Fy + Ch – výpočty 

Konstrukční úlohy 

Žák: 

 používá základní pravidla přesného 
rýsování 

 sestrojí osu úsečky, osu úhlu 

 množina bodů dané vlastnosti 

 základní konstrukční úlohy 

 konstrukce trojúhelníku a čtyřúhelníku 

OSV - kooperace, kompetice 
rozvoj schopností poznávání 
seberegulace, sebeorganizace 
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 sestrojí rovnoběžky s danou přímkou 
v dané vzdálenosti 

 sestrojí soustředné kružnice 

 sestrojí tečnu ke kružnici 

 sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, 
usu, Ssu 

 sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky 
zadané různými prvky 
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Vzdělávací oblast :   Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor:   Matematika 
Ročník:    devátý základního vzdělávání   

Kompetence:  

Žák: 

 volí vhodné způsoby a metody řešení složitějších matematických úloh 

 propojuje do širších celků získané poznatky a řeší složitější úlohy 

 logicky zdůvodní postup řešení a odhadem posoudí správnost výsledku – kriticky myslí 

 rozumí různým typům matematických záznamů 

 interpretuje údaje vyčtené z grafických záznamů 

 prezentuje postupy a výsledky své práce 

 při řešení složitějších úloh spolupracuje ve skupině a respektuje pravidla skupinové práce 
 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Kruh, kružnice, válec 

Žák: 

 sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě (i mimo 
kružnici) 

 užívá Thaletovu větu v praxi 

 určí vzájemnou polohu přímky a kružnice 

 určí vzájemnou polohu dvou kružnic 

 vypočítá obsah a obvod kruhu, délku kružnice 

 sestrojí síť válce 

 vypočítá objem a povrch válce 

 užívá pojmy kruh, kružnice, válec v praktických 
situacích 

 řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahů a 
obvodu kruhu, délky kružnice, objemu a povrchu 
válce 

 kruh, kružnice, vzájemná poloha kružnic a 
přímek, tečna, sečna, vnější přímky, tětiva 

 vzájemná poloha dvou kružnic 

 obsah kruhu, délka kružnice 

 Ludolfovo číslo 

 válec, síť válce, podstavy a plášť válce 

 objem a povrch válce 

OSV - kooperace, kompetice 
Fy – objemy a povrchy těles pro 
výpočet hmotnosti, hustoty … 
Ze – rovníky, poledníky 
 
 

Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 254 

Žák: 

 řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými dosazovací nebo sčítací metodou 

 provádí zkoušku řešení 

 řeší slovní úlohy pomocí soustavy dvou lineárních 
rovnic se dvěma neznámými 

 soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými 

 metoda sčítací a dosazovací 

 řešení slovních úloh vedoucích k řešení 
soustav rovnic 

 slovní úlohy „na společnou práci“a „na směsi“ 
 

OSV - kooperace, kompetice 

 Fy + Ch – výpočty 
 

Funkce 

Žák: 

 rozezná funkční vztah od jiných vztahů 

 určí definiční obor a obor hodnot funkce 

 sestrojí graf lineární funkce, kvadratické funkce y 

= ax2 a nepřímé úměrnosti x

k
y 

 

 řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic 

 užívá probrané funkce při řešení úloh z praxe 

 funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, 
graf funkce 

 funkce rostoucí, klesající, konstantní 

 lineární funkce, její vlastnosti a graf, přímá 
úměrnost, nepřímá úměrnost 

 kvadratická funkce a její graf, kvadratická 
rovnice 

OSV - kooperace, kompetice 
MV - interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
Fy – grafy 
Ze - grafy 
 

Podobnost a funkce úhlu 
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Žák: 

 určuje podobné útvary v rovině 

 určuje a používá poměr podobnosti 

 rozdělí úsečku v daném poměru 

 užívá poměr podobnosti při práci s plány a 
mapami 

 sestrojuje grafy funkcí sinus, kosinus a tangens 
pro hodnoty <0°;90°> 

 užívá goniometrické funkce při řešení úloh 
z praxe 

 užívá goniometrických funkcí při výpočtech 
objemů a povrchů těles 

 určuje hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek a 
kalkulátoru 

 podobnost, poměr podobnosti, podobnost 
trojúhelníku 

 dělení úseček v daném poměru 

 goniometrické funkce jako poměry stran 
v pravoúhlém trojúhelníku 

 funkce sinus, kosinus, tangens a jejich užití 

OSV - kooperace, kompetice 
Fy – výpočty 
Ze –měřítko mapy 

Jehlan, kužel, koule 

Žák: 

 sestojí síť jehlanu 

 vypočítá objem a povrch jehlanu a kužele 

 užívá goniometrických funkcí při výpočtech 
objemů a povrchů jehlanu a kužele 

 vypočítá objem a povrch koule 

 jehlan, kužel a jejich sítě, povrchy a objemy 

 koule, poloměr koule, objem a povrch koule 
 

OSV - kooperace, kompetice 
Fy – objemy a povrchy těles pro 
výpočet hmotnosti, hustoty … 
Ch – objemy a povrchy těles pro 
výpočet hmotnosti, hustoty  
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6.3 Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací oblast:   Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor:   Informační a komunikační technologie 
 
Vyučovací předmět má hodinovou dotaci 1 hod./týden v šestém ročníku . Na druhém stupni základního vzdělávání žáci získávají základní 
znalosti a dovednosti pro práci se základními kancelářskými aplikacemi, seznamují se s různými způsoby přenosu a uchování informací, s 
různými způsoby elektronické komunikace a učí se využívat nejrůznější informační zdroje. Pro zefektivnění a zrychlení práce s výpočetní 
technikou si žáci osvojují techniku psaní deseti prsty. 
V semém ročníku je do předmětu integrována vzdělávací oblast Člověk a svět práce, tematický okruh Využití digitálních technologí 
Výuka probíhá v počítačové učebně, třída je zpravidla dělena na dvě skupiny. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení – učitel:  

 vede žáky, aby samostatně vyhledávali, třídili, zpracovávali, uchovávali a přenášeli informace z různých zdrojů za pomoci informačních a 
komunikačních technologií 

 umožňuje žákům ověřovat jejich teoretické znalosti na praktických příkladech 

Kompetence k řešení problémů – učitel:  

 nabízí žákům dostatek úkolů z reálného života, jejichž řešení tvoří pomocí informačních a komunikačních technologií 

 podporuje u žáků hledání vlastních řešení problémů 

 umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich činnosti a obhájit realizovaná řešení 

Kompetence komunikativní – učitel:  

 umožňuje žákům pro komunikaci a spolupráci využívat moderní informační a komunikační technologie 

 dbá na dodržování pravidel správné a bezpečné komunikace 

Kompetence sociální a personální – učitel:  

 vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování žáků při práci v laboratořích výpočetní techniky 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině a přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 přispívá k diskusi ve skupině a podporuje spolupráci žáků ve skupině při řešení společného úkolu 
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Kompetence občanské – učitel:  

 vede žáky k dodržování pravidel slušného chování, informační etiky, autorského zákona a dalších zákonů a společenských norem 

 seznamuje žáky s pravidly ekologické likvidace nepotřebné informační a komunikační techniky 

 dbá na šetření materiálního vybavení školy 

Kompetence pracovní – učitel:  

 vede žáky ke správnému a bezpečnému používání informační a komunikační techniky 

 podporuje praktické činnosti žáků s informační a komunikační technikou při výuce i domácí přípravě 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák:  

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

 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací  

 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem  

 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví  

 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji  

 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 

 ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky  

 propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení  

 pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava  

 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením  

 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu  
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Vzdělávací oblast:   Informatika a informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor:   Informatika a informační a komunikační technologie 
Ročník:     šestý ročník základního vzdělávání  

Kompetence: 

Žák:  

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

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

 vyhledá informace vhodné k řešení 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; 

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

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

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

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Vyhledávání informací a komunikace 

Žák: 

komponentech počítače a jeho periferií  

systémů a základním aplikačním softwaru 

antivirové programy  
 počítači, účelně 

organizuje data  

ošetřuje a chrání ji před poškozením  
edpisy při 

práci s počítačem a vybranou digitální technikou  

• hardware – funkce počítače, jeho částí a periferií  
• software – přehled a funkce operačních systémů 
a programových aplikací  
• údržba a ochrana informací v počítači – správa 
souborů a složek, komprese, viry a antivirová 
ochrana  
• digitální technika - počítač, periferní zařízení, 
digitální fotoaparát, videokamera, CD a DVD 
přehrávače, e-Kniha, mobilní telefony 
• Programové vybavení počítačů (operační 
systém, struktura souborů, typy datových 
souborů) 
• Zásady bezpečného chování na internetu a 
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 sociálních sítích 
• Ergonomické zásady při práci s počítačem 

Zpracování a využití informací 

Žák: 
• ovládá práci s grafickými editory a využívá 
vhodných aplikací při zpracování úkolů v jiných 
předmětech 
• uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla při práci s textem a obrazem 
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální 
formě 

• grafický editor - rastrová grafika a tvorba 
animovaných obrázků 
• tvorba a úpravy videa 
• prezentace informací 

Výtvarná výchova 

Využití digitálních technologií 

Žák: 
• využívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie 
• ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky 
• dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy při práci s digitální technikou 

• digitální technika – počítač a periferní zařízení, 
digitální fotoaparát, videokamera, 
• počítačové programy pro zpracovávání 
hlasových a grafických informací – úpravy, 
archivace, střih;  
• operační systémy, vzájemná komunikace 
zařízení 
• trénink psaní deseti prsty 

 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 260 

Vzdělávací oblast:   Informatika a informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor:   Informatika a informační a komunikační technologie 
Ročník:     sedmý ročník základního vzdělávání  

Kompetence: 

Žák:  

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

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

 vyhledá informace vhodné k řešení 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;  

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

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

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

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Vyhledávání informací a komunikace 

Žák: 
• ověřuje věrohodnost informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost 
• zná zákony o duševním vlastnictví a s 
informacemi pracuje v jejich souladu 
• dodržuje pravidla informační etiky 
• pracuje s informacemi v souladu se zákony o 
duševním vlastnictví 

• zdroje informací a jejich kvalita (informační 
databáze, knihovny, wikipedie…) 
• ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika 

OSV 
Mediální výchova 

Zpracování a využití informací 

Žák: 
• pracuje s textovým editorem a umí účelně 
využívat jeho základní funkce (formátování písma, 

• textový editor  
• základní požadavky na typografickou úpravu 
dokumentů 

Matematika - grafy 
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odstavce, tvorba tabulek, práce s grafickými 
objekty) 
• uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla při práci s textem a obrazem  
• pracuje s tabulkovým editorem a umí účelně 
využívat jeho základní funkce  
 

• tabulkový editor (základní funkce pro práci s 
daty) 
 

Využití digitálních technologií 

Žák: 
• pracuje uživatelským způsobem s mobilními 
technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, 
zábava 
• propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 
• užívá desetiprstovou metodu psaní na klávesnici 

• mobilní telefony 
• CD a DVD přehrávače, e-Kniha 
• orientuje se v základních službách nabízených 
mobilními operátory 
• digitální technologie – bezdrátové technologie, 
navigační technologie 
• vývojové trendy informačních technologií 
• trénink psaní deseti prsty 
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6.4 Člověk a společnost 

6.4.1 Dějepis 
Vzdělávací oblast :   Člověk a společnost 
Vzdělávací obor :   Dějepis 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Dějepis: Vyučovací předmět dějepis je vytvořen ze vzdělávacího oboru Člověk a společnost ze vzdělávací oblasti Dějepis a naplňuje všechny 
očekávané výstupy tohoto oboru stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  

 rozvíjí klíčové kompetence základního vzdělávání, především kompetence občanské a kompetence k řešení problémů 

 seznamuje děti s kulturními konstantami, jako je obraz světa, náboženské rituály, vnímání času, vývoj a podoba rodiny, forma státu a 
sociálního uspořádání, vnímání prostoru, vztah k práci, k politickým systémům, k náboženské toleranci a intoleranci, což mu umožňuje, 
aby jednotlivým historickým obdobím porozuměl a byl schopen je vzájemně odlišit a komparovat. 

Celková časová dotace předmětu Dějepis je dvě hodiny. 

2. Průřezová témata  

V rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům průřezových témat RVP ZV: 
OSV – mezilidské vztahy, kreativita a morálka všedního dne rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje 
EVVO – vztah k přírodě 
MKV - globalizace, etnický původ, problémy globalizace, xenofobie, rasismus, nacionalismus, 
VDO – principy demokracie volby, občanská společnost a stát, princip solidarity 
MV – práce v realizačním týmu, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti 

3. Výchovně a vzdělávací strategie 

Žák:  

 zvládá historické období od pravěku až do doby moderních dějin 

 je motivován k tomu, aby se získanými znalostmi dále tvůrčím způsobem pracoval 

 získává podvědomí o jednotlivých významných epochách světových a především evropských a národních dějin 

 je veden k tomu, aby si uvědomil, v čem tkví specifika historického vývoje české společnosti 
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 zná a rozezná základní prvky uměleckých slohů a umí je místně lokalizovat 

 rozumí chronologickému vývoji českého státu a jeho postavení v Evropě 

 získává hlubší vhled do kulturních odlišností jednotlivých civilizací a významných epoch vývoje evropských a českých dějin a je následně 
schopen porozumění, charakteristiky a vzájemné komparace 

 umí posoudit a komparovat mezníky vývoji občanské společnosti, 

 zvládá v rámci dějepisu samostatnou i skupinovou práci 

 prezentuje výstupy z literatury či filmového dokumentu 

 při prezentaci individuálních výstupů, jako jsou biografické medailónky, referáty z odborné literatury či tisku, se žáci navzájem hodnotí, 
což rozvíjí jejich schopnosti přijímat kritické názory druhých, také dovednost hodnotit získané informace a formulovat kritiku 

 zvládá historii jako příběh, učí se vnímat „malé“ dějiny na pozadí dějin „velkých“ 

 pracuje s „oral history“,  

 ví, že kritika ideologicky zatížených výkladů dějin vede k posílení kompetencí komunikativních a kompetencí k řešení problémů, 
k respektování názorové plurality i formování a formulování vlastních názorů a postojů 

 učí se nejen nalézat odpovědi, ale i umění pokládat otázky 

 učí se vyvozovat z historie poučení pro současnost.  

Kompetence 

Kompetence k učení  

 Učitelé umožňují žákovi pochopit důležitost znalosti a pochopení historie pro současnost a schopnosti komunikovat o problémech 

 Učitelé ve výuce prezentují různé způsoby přístupů ke studiu historie a různé metody zaznamenávání informací důležité k organizování 
vlastní činnosti a žáky vedou k tomu, aby je využívali. 

 Žáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak historických souvislostí,  tak u historických paralel. 

 Součástí hodin i domácí přípravy je práce s historickou terminologií, rodinnou historií, oral history, dobovými materiály,práce 
s pomalými i rychlými médii.. 

 Žáci jsou motivováni k rozhovory s pamětníky, sledování historického tisku a práci a archiváliemi. 

Kompetence k řešení problémů  

 Učitelé poskytují žákům prostor k samostatnému řešení  problémů i k jejich různým východiskům. Využívají příležitosti demonstrovat 
historické souvislosti a paralely a vedou žáky k jeho respektování. 

 Žáci jsou vybízeni k vytváření vlastního názoru 

 Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání informací . 
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Kompetence komunikativní  

 Rozvoj komunikativní kompetence je obsažen v samé podstatě předmětu. Dovednosti spojené s čtením, pochopením vysvětlením a 
interpretací rozvíjejí učitelé u žáků standardními metodami 

 Při rozvíjení komunikace se klade důraz na vlastní názoru, učitelé pomáhají žákovi zvyšovat úroveň samostatného kultivovaného  
ústního projevu 

 V rámci výuky učitelé kultivují u žáků schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům 
druhých a tolerovat odlišnosti. 

 Žáci jsou vedeni k zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku 
v rámci interkulturní komunikace. 

Kompetence sociální a personální  

 Znalost historie a rozvíjí u žáků schopnost soustavné práce s dlouhodobými cíli, schopností komparace a  pochopení principů 
společenského vývoje. 

 Párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách žáci rozvíjejí své schopnosti spolupracovat. 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a společnost 
Vzdělávací obor:   Dějepis 
Ročník:    šestý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 seznamuje se s novým předmětem, učí se dějiny vnímat jako příběh,  

 rozvíjí své schopnosti samostatné práce, zapisování poznámek podle tabule,  

 osvojí si schopnost vyhledávat a třídit informace z učebnice a encyklopedií, na internetu, v médiích 

 učí se operovat s novou dějepisnou terminologií 

 učí se vytvořit historický referát, zmapovat událost či představit osobnost 

 vytváří si schopnost kultivovaného projevu, naslouchání, porozumění  

 rozvíjí schopnost spolupráce ve skupině, vytváření pravidel v diskusi 

 učí se respektu k názoru druhých 

 chápe základní principy společenských norem 

 chápe základní souvislosti historické práce 

 adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
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Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 
Úvod do dějepisu 

 pochopí důležitost historie a dějepisných 
poznatků 

 zná základní zdroje informací o minulosti 

 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravěké dějiny 
 
 

 Charakterizuje život pravěkých lidí 

 objasní význam zemědělství pro lidskou 
kulturu 

 uvede příklady archeologických kultur 
na našem území 

 uvede příklady archeologických kultur 
na našem území 

  

 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních států 

 

 Úvod do studia 

 úvod do studia dějepisu, metodologie 

 prameny, archivy, archeologie, chronologie a 
kalendář 

 další pomocné vědy historické  

  

 vznik světa- různé teorie, náboženské , mytologické i 
vědecké 

 
 
 
 
 
 
 
Pravěké dějiny  

 rozdělení pravěku 

 vývoj člověka 

 doba kamenná, bronzová, železná 

 neolitická revoluce 

 rasy a jazyky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – mezilidské vztahy, kreativita a 
morálka všedního dne  
EVVO – vztah k přírodě 
MKV - globalizace, Alexandr Veliký, 
stěhování národů 
VDO – principy demokracie ve 
starověkém Řecku a Římě 
Vv – představivost, kresba obrázků, 
imaginace historického prostředí, 
M – výpočty při stavbách pyramid, 
seznámení se s Pythagorovou větou 
Ze – orientace na mapě, seznamování 
se se zeměpisnými pojmy, tvorba 
 mezipředmětového vztahu 
Čj – vyjadřování, plynulý projev, 
zkouška referátů, rétorická cvičení,  
terminologie k seminárním pracím 
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Starověké dějiny 

 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních států 

 
 
 
rozpozná přínos antické kultury a zná 
osobnosti antiky 
 

 
Starověký Orient  

 rozdělení starověkých států, jejich historie, vývoj  
a význam – Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína  

 
Úvod do antiky 

 Řecko – Kréta, pevninský vývoj, Homér, řecko-
perské války, řecká kultura, Alexandr Veliký, řecká 
kultura, helenismus 

 
 
Řím – vznik, království,republika, císařství, římská expanze, 
stěhování národů, zánik Říma, římská kultura, význam 
antiky 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a společnost 
Vzdělávací obor:   Dějepis 
Ročník:     sedmý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák:  

 rozvíjí se kompetence ke studiu a k práci 

 učí se řešit složitější problémy 

 zvládá terminologii k tvorbě seminární a ročníkové práce 

 umí napsat odborné referáty  

 rozvíjí se schopnost pracovat s odbornými materiály, vyhledávat a třídit informace,  

 rozvíjí se schopnost kriticky pracovat s digitálními médii 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 
vztahy 

Žák:  

 demonstruje na konkrétních 
příkladech přínos antické kultury 

 uvede osobnosti antiky důležité 
pro evropskou civilizaci 
 

 Středověk 
Žák:  

 popíše podstatnou změnu 
evropské situace, která nastala 
v důsledku příchodu nových 
etnik, christianizace a vzniku 
prvních států 

 

 uvede nejvýznamnější typy 
památek, které se staly součástí 
světového kulturního dědictví 

 porovná základní rysy 

Opakování antiky 
 
 
 
 
 
Středověk 
 

 

 stěhování národů 

 barbarská království  

 vznik prvních středověkých států v západní a východní Evropě 

 Sámova říše 

 Velká Morava a počátky českých dějin 

 vývoj českého státu za Přemyslovců a Lucemburků 
 
 
 

OSV – sebepoznání  
a sebepojetí, 
psychohygiena, 
kreativita, spolupráce 
a soutěž 
EVVO – vztah k přírodě 
VDO – původ 
demokracie 
MKV – etnický původ 
Čj – tvorba 
seminárních prací, 
práce s jazykem, 
vyjadřování, slovní  
zásoba 
Ze – orientace na 
mapě 
Vv – představivost, 
vlastní tvorba, 
kreativita, flexibilita, 
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západoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské kulturní 
oblasti 

 objasní situaci Velké Moravy 
 a vnitřní vývoj českého státu 
 a postavení těchto státních 
útvarů v evropských 
souvislostech 

 
       uvede příklady románské 
      a gotické a renesanční kultury 

 

 
 
 
umělecké slohy struktura středověké společnosti, jednotlivé vrstvy a jejich role 
 
 

Ov – mezilidské 
vztahy, psychologie 
davu 
 
Žák se učí připravit 
zeměpisně historicko- 
literární vycházku po 
Praze,  
kde vybere stavební 
objekty, které 
nastudoval v rámci 
poznávání  
stavebních slohů. 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a společnost 
Vzdělávací obor:   Dějepis 
Ročník:     osmý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák:  

 vybírá vhodné metody a strategie pro výuku 

 plánuje vlastní učení 

 učí se vyhledávat a třídit informace 

 vnímá nejrůznější problémové situace 

 formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, účinně se zapojuje do diskuse 

 spolupracuje ve skupině 

 podílí se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 chápe základní principy zákonných a společenských norem 

 aktivně pracuje s odbornou literaturou a tiskem, rozeznává rozdíly mezi odbornou historickou literaturou a historickou beletrií,  

 učí se využívat historický dokument, práci s historickými filmy  

 umí kriticky pracovat s digitálními médii,  

 zvládá dějiny každodennosti, seznamuje se s „oral history“ 

Školní výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

Žák:  

 ovládá základní pojmy  
o středověkém životě 

 objasní postavení českého státu v podmínkách 
Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie, hledá paralely se současnou 
myšlenkou EU 

 objasní příčiny třicetileté války a posoudí její důsledky 

 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů  
a uvede jejich představitele 

 objasní souvislost mezi událostmi francouzské 
revoluce a napoleonských válek a rozbitím starých 

      17.-  19. století 
 

 Třicetiletá válka  

 Anglická revoluce  

 baroko  

 osvícenství  

 Evropa 17. století  

 Habsburská 
monarchie 17. -19. 
století  

 vznik USA 

 revoluce ve Francii, 
Napoleon  

OSV – seberegulace, sebeorganizace, psychohygiena 
EVVO – problémy životního prostředí a mapování 
sociálně patologických jevů a šikany 
VDO – státní symboly, vývoj státu, morálka všedního 
dne, tolerance k právům ostatních,  
návštěva Terezína 
MKV – boj proti xenofobii, rasismu 
MV – práce v realizačním týmu  
Čj – práce s literaturou, život a dílo spisovatelů, 
schopnost vlastní tvorby, schopnost vyjadřování se, 
spisovná mluva 
Cizí jazyky – cizojazyčná literatura - odborná i 
beletristická, pohled na českou historii očima zahraniční 
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společenských struktur v Evropě 

 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národním hnutím ve 
vybraných evropských státech 

 

 revoluce 19. století 

 každodenní život 
v 19. století  

 vědecký a etnický 
pokrok 

 předpoklady vniku 
první světové války  

 
 
 

odborné literatury  
M – vědecký pokrok ve vývoji lidstva 
Ze – orientace na mapě, přesun v hranicích evropských 
států 
Ov – politické systémy, jejich srovnání se systémy 
v české historii 
 
Snaží se vypracovat a provést zeměpisně- historickou a 
literární procházku po pražských památkách, trénuje i 
cizojazyčný výklad, umí napsat referát a krátkou 
seminární práci z vybraných předmětů. 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a společnost  
Vzdělávací obor:   Dějepis 
Ročník:     devátý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák:   

 umí vybírat a využívat vhodné metody pro aktivní učení 

 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 

 vyhledává a třídí informace a efektivně je využívá v procesu učení 

 operuje s obecně užívanými znaky a symboly 

 uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

 samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, ověřuje, kriticky myslí,  

 je schopen obhájit svá stanoviska a rozhodnutí 

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

 umí pracovat s „oral history“ 

 soustředí se na malé dějiny i dějiny každodennosti 

 vnímá rozdíl mezi totalitními a demokratickými systémy, umí je definovat, porovnat, nalézt jejich klady i zápory 

 přispívá k diskusi v malé skupině i v debatě celé třídy 

 respektuje, chrání a rozvíjí naše tradice, projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do práce 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje 

Školní výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin, na 
vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně 
důsledků, ke kterým to vede, charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách 
e jeho důsledky 

 rozpozná klady a zápory demokratických systémů 

 charakterizuje jednotlivé totalitní režimy, příčiny jejich nastolení 
v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky 

 První světová válka 

 Versailleský mírový 
systém 

 světová hospodářská 
krize 

 meziválečný vývoj 

 kultura a věda mezi 
válkami 

 první válečné konflikty 
30. let 

 Mnichov 

 Druhá republika 

OSV – mezilidské vztahy, komunikace, 
rozhodovací dovednosti, hodnoty a 
postoje 
EVVO – ekosystémy, ekologie, vztah 
k přírodě 
MKV – globalizace, problémy 
globalizace, xenofobie, rasismus, 
nacionalismu 
MV – práce v realizačním týmu, kritické 
čtení a vnímání mediálních sdělení, 
fungování a vliv médií ve společnosti 
VDO – volby, občanská společnost a 
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jejich existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

 na příkladech vyloží rasismus, antisemitismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

 zhodnotí postavení naší republiky v evropských souvislostech a její 
vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa 

 posoudí postavení rozvojových zemí 

 prokáže základní orientaci v problémech současnosti 
 

 světová válka 

 protiválečný odboj 

 poválečný vývoj 

 Únor 1948 

 50. léta a komunistické 
procesy 

 Studená válka 

 60. léta  

 poválečná kultura 

 kultura šedesátých let 

 Pražské jaro 

 normalizace 

 rok 1989 
vývoj v devadesátých letech, 
vstup ČR do NATO a do EU 

stát, princip solidarity 
VMS - návštěva památníku Lidice 
Čj – žák zvládá napsat delší seminární 
 i ročníkovou práci, zná pravidla její 
tvorby 
Ze - orientace na mapě  
OV – volba povolání 
M – práce se statistikou 
Fy - využití vědy v historickém procesu 
Ch - využití i zneužití chemie v historii 
lidstva 
B – rozvoj vědy, ale i její zneužití 
v historii zejména dvacátého století. 
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6.4.2 Výchova k občanství 
Vzdělávací oblast :  Člověk a společnost 
Vzdělávací obor :  Občanská výchova 

Výchova k občanství:    

Vyučovací předmět  Výchova k občanství je vytvořen ze vzdělávacího oboru Člověk  
a společnost ze vzdělávací oblasti Občanská výchova a naplňuje všechny očekávané výstupy tohoto oboru stanovené Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  

 rozvíjí klíčové kompetence základního vzdělávání, především kompetence občanské a kompetence k řešení problémů 

 seznamuje děti s kulturními konstantami, jako je obraz světa, náboženské rituály, vnímání času, vývoj a podoba rodiny, forma státu a 
sociálního uspořádání, vnímání prostoru, vztah k práci, k politickým systémům, k náboženské toleranci a intoleranci, což mu umožňuje, 
aby jednotlivým historickým obdobím porozuměl a byl schopen je vzájemně odlišit a komparovat. 

Celková časová dotace předmětu Výchova k občanství je jedna hodina. 

2. Průřezová témata  

V rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům průřezových témat RVP ZV: 
OSV – mezilidské vztahy, péče o dobré vztahy v rodině, poznávání druhých lidí kreativita a morálka všedního dne rozhodovací dovednosti, hodnoty a 
postoje, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, pomáhá utvářet pozitivní postoje k sobě samému a k druhým – hodnoty, 
postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, vyrovnaný rodinný 
rozpočet 
EVVO – vztah k přírodě – pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči svému okolí, 
MKV - globalizace, etnický původ, problémy globalizace, xenofobie, rasismus, nacionalismus, 
VDO – chápe význam řádu a pravidel  
principy demokracie volby, občanská společnost a stát, princip solidarity 
MV – práce v realizačním týmu, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti 
VkZ – režim dne, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a duševní hygiena, osobnostní a sociální rozdíly 
ČSP – trh, finanční gramotnost, 
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3. Výchovně a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  

 Učitelé umožňují žákovi pochopit důležitost schopnosti empaticky komunikovat a umění nasouchat 

 Učitelé ve výuce prezentují různé způsoby přístupů ke studiu a různé metody zaznamenávání informací důležité k organizování vlastní 
činnosti a žáky vedou k tomu, aby je využívali. 

 Žáci jsou vedeni k hledání souvislostí  

 Součástí hodin i domácí přípravy je práce s médii, s politickými aktualitami, praktickými životními situacemi, multimediálním 
prostředím. 

 Žáci jsou motivováni k práci s časopisy a novinami a ke sledování současné politicko-kulturní situace. 

Kompetence k řešení problémů  

 Učitelé poskytují žákům prostor k samostatnému řešení životních problémů i k jejich různým východiskům. Využívají příležitosti vytvořit 
praktické a různorodé situace a vedou žáky k jejich řešení a respektování. 

 Žáci jsou vybízeni ke snaze vysvětlit své myšlenky. 

 Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání informací. 

 Zprostředkováním nejrůznějších praktických situací jsou žáci vedeni k adekvátním reakcím v rozličných životních situacích, ve kterých se 
mohou ocitnout. 

Kompetence komunikativní  

 Při rozvíjení komunikace se klade důraz na pochopení, empatii, schopnost vyslechnout, umět se vyjádřit, učitelé pomáhají žákovi 
zvyšovat úroveň samostatného ústního projevu 

 Učitelé kultivují u žáků schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům druhých a 
tolerovat odlišnosti. 

 Při práci s textovým materiálem vedou učitelé žáky k přesnosti, k identifikaci podstatných informací a rozvíjejí jejich interpretační 
schopnosti. 

 Žáci jsou vedeni k zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k vlastní 
zemi v rámci interkulturní komunikace. 

Kompetence sociální a personální  

 Předmět rozvíjí u žáků schopnost soustavné práce s dlouhodobými cíli. 

 Párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách žáci rozvíjejí své schopnosti spolupracovat. 

 Simulováním praktické situace a různých životních situací (seznamování, orientace v neznámém prostředí, finanční gramotnost, právní 
otázky, sexuální výchova, atd.) vedeme žáka k samostatnosti. 
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 Žák je veden k přijímání a sdělování informací, respektování názorů druhých, obhájení svého stanoviska, konstruktivnímu hodnocení 
práce druhých a oceňování dobrých výsledků. 

 Vytvářením specifických komunikačních situaci je žákovi umožněno získávat sebedůvěru, toleranci a nadhled. 

Kompetence občanské  

 Výukou výchovy k občanství je zajišťována praktická výchova evropských občanů a zodpovědných osobností. 

 Jsou rozvíjeny a integrovány základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem s porovnáním se 
středoevropskou realitou. 

 Přiměřenými prostředky jsou žákům otevírány horizonty poznání a perspektivy života v českém, evropském i mezinárodním prostoru a 
žáci jsou seznamováni s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. 

 Žáci jsou seznamováni s odlišnostmi státních zřízení 

 V rámci výuky jsou podporovány vztahy k tradičním národním i evropským hodnotám. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání 
vlastního kulturního zařazení a porozumění odlišným kulturám, umožňuje současně poznávání specifických rysů jednotlivých národů a 
jejich rovnocennost. 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák:  

 získává kulturní rozhled - jako je obraz světa, náboženské rituály, vnímání času, vývoj a podoba rodiny, vnímání prostoru, vztah k lidem, 
k práci, regionu, zemi, k penězům,  

 je motivován k tomu, aby se získanými znalostmi dále tvůrčím způsobem pracoval 

 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání 

 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů  

 a dosahování stanovených cílů v rodině, ve škole, v obci,  

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

 objasní účel důležitých symbolů našeho státu 

 zvládá v rámci občanské výchovy samostatnou i skupinovou práci 

 zvládá prezentaci zadaných úkolů 

 jeho zodpovědná práce vede k osvojení kompetence k učení, kompetence k řešení problémů i kompetencí sociálních i personálních 

 je schopen uplatnit svá práva, ale dostát i povinnostem 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoje k menšinám 

 zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti   
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 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými 
lidmi, kvalitu života 

 dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi  

 a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi 

 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, zvládá základy finanční gramotnosti 

 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor  

 a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

 uvědomuje si možnost svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a společnost 
Vzdělávací obor:   Výchova k občanství 
Ročník:    šestý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 rozvíjí schopnost samostatné práce, 

 vytváří si schopnost kultivovaného projevu, naslouchání, porozumění 

 rozvíjí schopnost spolupráce ve skupině, vytváření pravidel v diskusi 

 učí se respektu k názoru druhých, chápe základní principy společenských norem, respektuje tradice, chápe základní ekologické 
souvislosti 

 učí se respektovat vymezená pravidla 

 adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 snaží se poskytnout pomoc i o ni požádat 

 učí se naslouchat potřebám druhých lidí 

Školní výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery 
a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, 
třídě…) 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

Naše škola 

 život ve škole 

 práva a povinnosti žáků 

 význam a činnost 
žákovské samosprávy 

 společná pravidla a 
normy 

Rok v jeho proměnách a 
slavnostech 

 cyklus dne, týdne, roku 

 denní rytmus (tělesná a 
duševní hygiena) 

 volný čas 

 28. 10. 1918 

VDO – chápe význam řádu a pravidel  

OSV – přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, 

pomáhá utvářet pozitivní postoje 

k sobě samému a k druhým 
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Domov a rodina 

 moje rodina 

 uspořádání bytu 

 rodina, její funkce, 
náhradní rodinná 
výchova 

 manželství a rodičovství 

 hospodaření domácnosti 

 vztahy mezi lidmi a formy 
soužití 

 sousedé, hosté a cizí lidé 

 Vánoce 

 domov a jeho přírodní 
okolí 

 lidská setkání 

 rovnost a nerovnost 

  

Naše vlast 

 pověsti o počátcích 
českého národa 

 naši slavní předkové 

 co nás proslavilo  

 

 Velikonoce 

Obec, region, země 

 moje obec 

 radnice a obecní 
zastupitelstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VkZ – režim dne, zdravý způsob života a 
péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence a duševní hygiena 

 

OSV – péče o dobré vztahy v rodině, 
poznávání druhých lidí 

EVVO – pěstuje návyky nezbytné pro 
každodenní žádoucí jednání občana vůči 
svému okolí 

Čj – pověsti  
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 památná místa a 
významné osobnosti 
bydliště 

 Praha – matka měst 

 významná místa naší 
vlasti 

 národnostní menšiny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – občan a občanská společnost, 
návštěva Kobyliské střelnice, projekt Praha 

MKV – tolerance k národnostním 
menšinám 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a společnost 
Vzdělávací obor:   Výchova k občanství 
Roční     sedmý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 rozvíjí svou schopnost spolupráce ve skupině 

 pracuje samostatně 

 zdárně se vyrovnává se zadaným úkolem 

 oceňuje hodnotu spolupráce a pomoci 

 otevřeně komunikuje, utváří dobré mezilidské vztahy 

 respektuje různost lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

 učí se základním pravidlům rozhovoru a diskuse, tj. naslouchá partnerovi v dialogu či diskusi 

 vytváří a následně formuluje vlastní názor a podpoří ho argumenty 

 zapojuje se do společných činností žáků v rámci třídy, školy… 

 dodržuje společná pravidla a normy 

 buduje si lokální identitu (pocit širšího domova) 

 vnímá kulturní a historickou hodnotu prostoru, ve kterém se pohybuje a který sdílí s ostatními lidmi 

 zajímá se o své okolí (prostor i čas) 

 samostatně připraví výklad a organizačně zajistí část poznávací vycházky 

 vytvoří a prezentuje vlastní práci 

Školní výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů 

 objasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek 

 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 

Společenství a jeho význam pro člověka 

 podobnost a odlišnosti lidí (tj. 
základy psychologie osobnosti – 
vlastnost, schopnost, dovednost, 
charakter …) 

 majetek, vlastnictví přirozené a 
sociální rozdíly mezi lidmi 

 tolerance 

 zařazení do skupiny, status a role, 

OSV 
- sebepoznání a sebepojetí: vztah k sobě samému, 
vztah 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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ohrožení 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody a konflikty s druhými 
lidmi řeší nenásilným způsobem, 

  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 i druhým 
- vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, sekt, uplatňuje osvojené 
dovednosti 
komunikační obrany proti manipulaci a 
agresi) 

 napomáhá spolupráci v péči o životní 
prostředí  

 

 

 rozliší nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

 

 

 

 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje  

 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

adaptace 

 odpovědnost, sebeúcta, 
sebevědomí 

solidarita, pomoc potřebným 

Výchova ke zdraví 

Zdravý způsob života, zdravá výživa, pohyb 
jako nedílná součást života,  

Mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Poznej a chraň svoji krajinu! 

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 v sociální dovednosti pro 
předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při 
problémech 
- mezilidské vztahy, komunikace a kooperace: 
respektování sebe sama i druhých, přijímání 
názoru druhého, empatie, chování podporující 
dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní 
a asertivní komunikace a kooperace  

v různých situacích, dopad vlastního chování a 
jednání 

EVVO – vztah člověka k životnímu prostředí (NP, 
CHKO) 

VDO – úcta k zákonu, aktivní postoje v životě 

 

 

 

 

 

 

VDO – naše vlast  

MKV – základní znalosti o různých etnických a 
kulturních skupinách obyvatel v ČR 
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 Člověk a lidská práva 

 typy států 

 volby 

 státní moc 

 práva a povinnosti občanů 

právo a morálka 

 

Česká republika, Praha 

 státní symboly ČR 

 národnostní menšiny 

 hlavní město – instituce a úřady 

 historické centrum hlavního města 

Kultura a umění; místo, které mám rád/a 

 stavební slohy - románský, gotický, 
renesanční, barokní, klasicistní a 
empírový, novo…, secese, 
kubismus, funkcionalismus 

 moderní architektura 

 

Čj – biblické příběhy (legendy, pověsti) 

D – český středověk, 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost  
Vzdělávací obor:   Výchova k občanství 
Ročník:     osmý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák:  

 na příkladech doloží vztah mezi právy a povinnostmi občana (omezení právem) a státu 

 chová se tolerantně a není lhostejný k projevům netolerance ve svém okolí 

 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě dalšího vzdělávání, vhodného povolání, profesní přípravy 

 v případě potřeby využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 

 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

Školní výstupy Učivo 

 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

 rozpozná projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a 
koriguje své vlastní jednání  

Žák: 

 přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam 
ochrany lidských práv a svobod 

 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů 
(vlastnictví, pracovní poměr, manželství) 

 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy -osobní 

Člověk a dospívání 

 podobnost a odlišnost lidí 

 vnitřní svět člověka 

osobní rozvoj 

 

 

 

Právní řád České republiky 

 význam a funkce právního řádu; právní 
norma, předpis, publikování právních 
předpisů; orgány právní ochrany občanů 

 právo v každodenním životě  

 význam právních vztahů; Důležité právní 
vztahy a závazky z ní z nich vyplývající; 

OSV – mezilidské vztahy  

VkZ – osobnostní a sociální rozdíly 

 

 

 

 

VDO – výchova k úctě k zákonu 
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přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, 
a uvědomuje si rizika jejich porušování 

 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce 
při postihování trestných činů 

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady 

 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

 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 

 objasní výhody demokratického způsobu řízení 
státu pro každodenní život občanů 

 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život 
občanů 

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich 
příklady 

 objasní potřebu dodržování zásad ochrany 
duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve 
svém jednání 

 dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní 
vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i 
svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v 
hospodaření s penězi 

 

Styk s úřady 

protiprávní jednání druhy protiprávního jednání; 
postihy protiprávního jednání, trestní 
postižitelnost 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stát a demokracie 

 principy demokracie 

 demokratický stát 

 význam politického pluralismu 

 význam a formy voleb do zastupitelstev 
v ČR 

 právo menšiny  

 občanská společnost a nepolitické 
aktivity  

 lidská práva – základní lidská práva, 

 

VDO – občan, občanská společnost 
a stát,  

formy participace občanů v 
politickém životě, demokracie jako 
forma vlády a způsob rozhodování 
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práva dítěte; hlavní dokumenty o 
lidských právech 

poškozování lidských práv 

 

Hospodářské aktivity člověka 

 předpoklady pro zapojení člověka do 
lidské spolupráce  

 zaměstnání nebo povolání 

 člověk jako svobodný a zodpovědný 
hospodář 

 osobní a rodinný rozpočet 

 šetrnost, úcta k práci jiných 

 práce – zdroj příjmů a bohatství 

 volba profesní orientace, povolání 

 trh práce 

 možnosti a význam vzdělání 

práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – princip sociálního smíru a 
solidarity  
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Vzdělávací oblast:  Člověk a společnost  
Vzdělávací obor:   Výchova k občanství 
Ročník:    devátý základního vzdělávání  

Kompetence 

Žák:  

 reflektuje změny v životě člověka 

 umí vybírat a využívat vhodné metody pro aktivní učení 

 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 

 vyhledává a třídí informace a efektivně je využívá v procesu učení 

 operuje s obecně užívanými znaky a symboly 

 uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

 samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, ověřuje, kriticky myslí, je schopen obhájit svá stanoviska a rozhodnutí 

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

 respektuje, chrání a rozvíjí naše tradice, aktivně se zapojuje do práce 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje 
 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru 

 objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoje k menšinám 

 rozpoznává netolerantní, rasistické, 

Smysl společenství 

 

 

 náboženství v ČR 

 nová náboženská hnutí a 
sektářství 

 rodina 

 manželství 

 

 

OSV – hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a 
sebepojetí, seberegulace  

a sebeorganizace, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti  

VkZ – osobnostní a sociální rozdíly 
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xenofobní a extremistické projevy v 
chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směřuje své výdaje 

 uvede příklady sociálních dávek a 
příspěvků, které ze státního rozpočtu 
získávají občané, 

  

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 
služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů 

 uvede některé významné organizace a 
společenství, k nimž má vztah ČR 

uvede některé příklady projevů globalizace, 
porovná jejich klady a zápory 

 kriticky přistupuje k mediálním 
informacím 

vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

Občanská společnost 

 

 svoboda sdružování 

 občanství 

 samospráva 

protispolečenské jevy 

 

Občan a trh 

 

 občan v ekonomických a 
právnických vztazích 

 ekonomika, ekonomie, 
konkurence, ekonomické 
sektory a odvětví v ČR 

 peníze 

 funkce a podoby peněz, 
formy placení 

 rozpočet rodiny, státu 

 význam daní 

 banky 

 principy tržního 
hospodářství 

 podstata fungování trhu 

 nejčastější právní formy  

 podnikání 

 zaměstnání 

 problém nezaměstnanosti 

práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – vyrovnaný rodinný rozpočet 

 

 

 

 

 

ČSP – trh, finanční gramotnost, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 289 

Svět a Evropa 

 evropská integrace 

 EU a ČR, mezinárodní 
spolupráce 

 ekonomická, politická a 
bezpečnostní spolupráce 
mezi státy – její výhody  

 (RE, NATO, OSN aj.) 

 globalizace – projevy, 
klady, zápory 

významné globální problémy a 
možné způsoby jejich řešení 

Média 

 mediální sdělení – záměr, 
funkce; informace a 
hodnocení 

 manipulativní prostředky a 
postupy  

 zpravodajství, zábava, 
reklama  

 mediokracie - 
medializovaní politiky a 
jeho důsledky  

vliv médií na společnost – utváření 
veřejného mínění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – kulturní diference, lidské vztahy, 
multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity 

MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba 
mediálních sdělení, autor mediálních sdělení, 
fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba 
mediálního sdělení, práce v realizačním týmu, 
manipulativní reklama  

a informace 
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6.5 Člověk a příroda 

6.5.1 Fyzika 
Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Fyzika 
Vyučovací předmět Fyzika realizuje obsah stejnojmenného vzdělávacího oboru. 
 Je to povinný vyučovací předmět s hodinovou dotací 2- 2 - 2 - 2.  
Hodiny je realizovány v kmenových třídách. 
Hlavním cílem předmětu Fyzika je popsat a vysvětlit pozorované přírodní jevy, porozumět těmto jevům a odhalit zákonitosti, kterými se řídí. 
Žáci jsou vedeni k řešení problémů a praktických úloh a to jak slovně, tak s využitím matematického aparátu. Velká pozornost je věnována 
samostatnému praktickému zkoumání a ověřování studovaných zákonitostí a také pochopení konkrétních praktických aplikací těchto 
zákonitostí. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení:  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 pomocí samostatně praktikovaných i demonstrovaných experimentů systematicky pozorovali různé fyzikální děje, učili se je kvalitativně 
posuzovat i kvantitativně vyjádřit  

 výsledky pozorovaných a praktikovaných dějů správně interpretovali, dílčí výsledky vhodně zpracovávali pomocí dostupných 
matematických prostředků, porovnávali je v kontextu souvisejících výsledků a uváděli je v logicky konzistentní závěr  

 vyhledávali, třídili, porovnávali a systematizovali informace z daného oboru s využitím různých informačních zdrojů (učebnice, internet, 
encyklopedie, média…)  

 formulovali vlastní hypotézy vycházející z diskuze nad zkoumanými problémy a ověřovali jejich výpovědní a pravdivostní hodnotu  

Kompetence k řešení problémů:  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 rozpoznávali různé druhy problémů a problémových úloh, které vycházejí z pozorování fyzikálních dějů, diskuzí nad nimi, zkoumání 
praktických aplikací, nebo jsou navozeny v učebním procesu učitelem  

 správně formulovali poznaný problém a navrhovali různé metody, které mohou vést k jeho řešení  

 k řešení problémů používali vhodné metody a prostředky (aparát matematické algebry, grafická řešení, experimentální heuristická 
zkoumání…)  

 rozeznávali chybná řešení, porovnávali jednoznačnost a dopady více možných řešení  
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Kompetence komunikativní:  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovali se výstižné, souvisle a kultivovaně a to v ústním i 
písemném projevu  

 porozuměli různým způsobům předávání informací (analýza textů, mluveného slova, obrazových materiálů, grafů a diagramů, 
tabelovaných hodnot…)  

 rozvíjeli vzájemnou komunikaci při práci v různě velkých skupinách, zpracovávali a hodnotili názory ostatních a společně vytvářeli závěry 
reflektující jednotný názor skupiny  

 efektivně využívali informační a komunikační prostředky a technologie  

Kompetence sociální a personální:  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 respektovali názory ostatních  

 poznávali a rozvíjeli své role při práci ve skupině a využívali je k efektivnímu postupu při společném řešení problémů  

 spolupracovali s ostatními, plnili rozdělené úkoly, přispívali k diskusi  

Kompetence občanské: 

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 rozpoznávali vliv různých technologických procesů na životní prostředí, odhadovali únosnou míru jejich škodlivosti vzhledem k 
potřebnosti a využitelnosti těchto procesů  

 hospodárně zacházeli se zdroji energie, kriticky hodnotili jejich potřebu v různých situacích a volili způsoby, jak spotřebu energie v 
maximální míře omezit  

Kompetence pracovní:  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 správně a zodpovědně používali svěřené pomůcky, poznávali princip jejich funkce a zamezili tak jejich zbytečnému poškození, nebo 
zdravotnímu ohrožení sebe či ostatních  

 se řídili stanovenými pravidly, dodržovali bezpečnostní předpisy a ve stanovených termínech plnili své povinnosti  

 získané pracovní návyky uměli uplatnit v praxi  



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 292 

Očekávané výstupy v RVP ZV: 

Žák: 

 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 

 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 

 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 

 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 

 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

 využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem 

 změří velikost působící síly 

 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikost, směry a výslednici 

 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednotlivých situacích 

 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů 

 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů 

 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní 

 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 

 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh 

 rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých prostředích, zda světlo se bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této 
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami 

 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců kolem planet 

 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 

 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh 

 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 

 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů y hlediska vlivu na životní prostředí 

 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 

 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 

 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů 

 využívá prakticky poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí  
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 zapojí správně polovodičovou diodu 

 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 

 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

 objasní pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet 

 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Fyzika 
Ročník:    šestý základního vzdělávání 

Kompetence: 

Žák: 

 vyhledává a třídí informace, získané informace využívá v praktickém životě 

 operuje s užívanými termíny, pojmy a utváří si komplexnější pohled na přírodní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky z fyzikálních pokusů porovnává, a vyvozuje určité závěry 

 samostatně zvolí vhodný způsob řešení jednodušších fyzikálních úloh 

 jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky v ústním i písemném projevu 

 naslouchá názorům druhých žáků, vhodně reaguje a zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 účinně spolupracuje při skupinové práci (pokusy, soutěže) 

 správně a bezpečně používá fyzikální pomůcky a dodržuje pravidla 

 dokáže si vytvořit kladný vztah k předmětu, vnímá fyziku jako součást svého života 

 používá matematické tabulky při řešení slovních úloh 
 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Vlastnosti látek a těles 

 Žák: 

 rozlišuje na příkladech mezi pojmy těleso 
a látka 

 zjistí, zda daná látky patří mezi látky 
plynné, kapalné či pevné 

 určí vodorovnost plochy libelou 

 uvede složení atomu i jádra atomu 

 charakterizuje pojem neustálého a 
neuspořádaného pohybu částic a uvede 
jevy, které jej potvrzují 

 charakterizuje hlavní rozdíly mezi 
částicovým složením látek pevných, 

 látky pevné, kapalné a plynné a jejich 
vlastnosti 

 částicová stavba látek - atomy a molekuly  

 neustálý neuspořádaný pohyb molekul 
kapalin, Brownův pohyb, difuse  

 krystalické a amorfní látky 

EVVO - ekosystémy 
M – Tělesa 

Ch, – skupenství látek, stavba látek 

Bi – složení organizmů, výživa buňky 
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kapalných a plynných 

Měření fyzikálních veličin 

 Žák: 

 vyjádří výsledek měření veličiny číselnou 
hodnotou a jednotkou 

 určí aritmetický průměr z naměřených 
hodnot 

 uvede základní jednotky délky, hmotnosti 
a objemu, převede je na díly a násobky, 
změří dané veličiny měřidlem a zapíše 
výsledek 

 uvede jednotky hustoty, experimentálně 
určí hustotu látky ze změření hmotnosti a 
objemu, vyhledá hustotu v tabulkách 

 používá vztah ρ = m : V při řešení 
problémů a úloh 

 usoudí, zda se délka či objem tělesa při 
změně teploty mění, využívá této znalosti 
při řešení problémů a úloh 

 uvede základní jednotku teploty a času, 
převede je na násobky a díly, změří 
teplotu a čas a výsledky zapíše 

 délka objem a hmotnost těles, jejich 
jednotky a měření  

 hustota látky, její jednotky a měření  

 čas, jeho jednotky a měření  

 teplota, její jednotky a měření 

OSV - kooperace a kompetice 
M – délka, objem, převody jednotek, rovnice 
Ch – vlastnosti látek 
Bi – vlastnosti nerostů 
Tv – měření času 
 

Elektrické vlastnosti látek 

 Žák: 

 uvede druh elektrického náboje protonu, 
elektronu a neutronu 

 ověří existenci elektrického náboje  

 určí, zda dvě tělesa se budou elektricky 
přitahovat, odpuzovat či na sebe 
nebudou elektricky působit 

 určí, ze znalosti počtu protonů v jádře a 
počtu elektronů v obalu, zda jde o kladný 
či záporný iont nebo o neutrální atom 

 model atomu, ionty  

 elektrické pole  

 zapojení jednoduchého elektrického 
obvodu - elektrické vodiče a izolanty 

 tepelné spotřebiče  

 elektrický proud v kovech, kapalinách a 
plynech 

EVVO - vztah člověka k prostředí 
MV - fungování a vliv médií ve společnosti 

OSV - kooperace a kompetice 
Ch – částice ve složení látek, elektochemie 
Bi – složení organismu 
Člověk a zdraví 
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 charakterizuje molekuly jako částice 
tvořené sloučenými atomy 

 rozliší pokusem vodič a izolant 

 objasní dodržování pravidel bezpečné 
práce s elektrickými zařízeními 

 charakterizuje tepelný a elektrický 
spotřebič 

Magnetické vlastnosti látek 

 Žák: 

 ověří existenci magnetického pole 

 vysvětlí rozdíl mezi přírodním a umělým 
magnetem 

 uvede druhy magnetických pólů u 
magnetu a cívky s proudem 

 charakterizuje magnetické pole Země 

 zakreslí indukční čáry v okolí magnetu a 
cívky s proudem 

 vysvětlí princip zvonku a galvanometru 

 přírodní a umělé magnety - póly magnetu  

 magnetické pole a magnetizace, 
magnetická síla, indukční čáry  

 magnetické pole cívky, elektromagnet 

 elektrický zvonek, galvanometr 

MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
OSV - kooperace a kompetice  
Bi – fyz. vlastnosti nerostů 
Ze – magnetické pole 
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Vzdělávací oblast :  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Fyzika 
Ročník:     sedmý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 pozoruje a experimentuje při určování fyzikálních zákonů 

 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody učení (přednáška, referát, samostudium, internet, kniha) 

 propojuje poznatky pomocí sebereflexe a poznatky z různých přírodovědných předmětů 

 využívá své poznatky při práci ve skupině 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě při vysvětlování přírodních jevů 

 chápe základní principy, na nichž spočívají fyzikální zákony 

 používá matematické tabulky a kalkulátor při řešení slovních úloh 

 hodnotí zodpovědně své výkony a výkony svých spolužáků 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Pohyb těles 

Žák: 

 objasní klid a pohyb těles, z konkrétního 
příkladu pozná, zda je těleso v klidu či 
pohybu vzhledem k jinému tělesu 

 rozezná pohyb rovnoměrný a 
nerovnoměrný 

 experimentálně určí rychlost tělesa 

 používá vztah v = s : t při řešení problémů 
a úloh 

 vyjádří grafem závislost dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu 

 klid a pohyb tělesa, jejich relativnost 

 dráha, pohyby přímočaré, křivočaré, 
rovnoměrné a nerovnoměrné  

 rychlost rovnoměrného pohybu, její 
jednotky a měření  

 průměrná rychlost nerovnoměrného 
pohybu 

OSV - kooperace a kompetice  
Tv – dráha, rychlost 
 

 

Síla a její účinky 

Žák: 

 posoudí v konkrétní situaci, která tělesa 
na sebe působí 

 síla, její znázornění, jednotka a měření, 
siloměr  

 gravitační síla, gravitační pole  

OSV - kooperace a kompetice 
M – síla, znázornění síly 
Ze, Bi – gravitační síla, gravitační pole 
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 uvede základní jednotku síly, převede ji 
na násobky, změří sílu a výsledky zapíše 

 znázorní sílu jako orientovanou úsečku 

 používá vztah Fg = m.g  při řešení 
problémů a úloh 

 určí pomocí olovnice svislý směr 

 charakterizuje tlakovou sílu 

 uvede základní jednotku tlaku, převede ji 
na násobky a díly 

 používá vztah p = F/S  při řešení 
problémů a úloh 

 využívá poznatky o třecí síle 

 určí graficky i výpočtem výslednici dvou 
sil 

 objasní podstatu Newtonových zákonů 

 využívá podstatu Newtonových zákonů 
pro objasnění běžných situací 

 používá vztah pro moment síly M = F.r  
při řešení problémů a úloh 

 pozná, kdy jsou dvě síly v rovnováze 

 využívá rovnováhu sil na páce i na kladce 
k řešení problémů a úloh 

 charakterizuje a experimentálně určí 
těžiště tělesa 

 skládání dvou sil, jejich výslednice, 
rovnováha dvou sil, těžiště tělesa  

 posuvné účinky síly, zákon setrvačnosti, 
zákon vzájemného silového působení  

 otáčivé účinky síly, moment sil, páka, 
kladky   

 deformační účinky síly, tlaková síla, třecí 
síla 

Tv – moment síly, posuvné účinky sil, páka, 
vzájemné působení sil 
  

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 

Žák: 

 objasní podstatu Pascalova zákona a 
používá ho při řešení problémů a úloh 

 charakterizuje hydrostatický tlak a 
používá vztah p = h.ρ.g pro řešení úloh 

 objasní vznik vztlakové síly při ponoření 
tělesa do tekutiny 

 objasní podstatu Archimédova zákona 

 účinky tlakové a gravitační síla na 
kapalinu, Pascalův zákon, hydraulické 
zařízení 

 hydrostatický tlak, spojené nádoby  

 vztlaková síla, Archimedův zákon, 
podmínky plování, potápění a vynášení 
se těles v kapalině  

 atmosférický tlak, tlakoměr, vztlaková 

MV - stavba mediálních sdělení 
OSV - laboratorní práce, skupinová práce 
Ch – vlastnosti látek, vývěva 
Ze – atmosférický tlak, tlakoměr  
Bi – oběhová soustava 
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 charakterizuje atmosférický tlak a objasní 
podstatu Torricelliho pokusu 

 určí, zda se těleso v tekutině bude 
potápět, vznášet či plovat 

 rozezná a charakterizuje podtlak a 
přetlak 

síla v plynech, tlak plynu v uzavřené 
nádobě, podtlak, přetlak, manometr 

Světelné jevy 

 charakterizuje zdroj světla, rozezná 
plošný a bodový zdroj 

 charakterizuje různé druhy optického 
prostředí 

 načrtne a vysvětlí zatmění Slunce a 
Měsíce 

 uvede rychlost světla v závislosti na 
prostředí 

 charakterizuje zákon odrazu a použije ho 
pro objasnění principu zobrazení 
předmětu rovinným a kulovým zrcadlem 

 charakterizuje lom světla ke kolmici a od 
kolmice a použije tyto znalosti při 
objasnění principu zobrazení předmětu 
tenkou čočkou 

 vysvětlí krátkozrakost a dalekozrakost 
oka a funkci brýlí 

 charakterizuje rozklad světla 

 zdroje světla, šíření světla, stín, zatmění 
Slunce a Měsíce 

 odraz světla, rovinná a kulová zrcadla  

 lom světla, čočka, lupa  

 rozklad světla, spektrum  

Bi – zdroje světla, stín + vlastnosti oka, 
fotosyntéza 
Výchova ke zdraví 
Ze – Slunce a Měsíc 
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Vzdělávací oblast :  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Fyzika 
Ročník:    osmý základního vzdělání 

Kompetence 

Žák: 

 poznává cíl učení, posoudí vlastní pokrok a určí problémy bránící učení 

 umí vysvětlit a schématicky vyjádřit fyzikální zákony a ověřit výpočtem 

 používá fyzikální pomůcky na pokusy 

 dokáže pokusy připravit a následně popisovat jednotlivé kroky 

Školní výstupy 
Učivo 

Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Práce, energie, teplo 

Žák: 

 uvede hlavní jednotku práce resp. 
výkonu, převede ji na díly a násobky  

 používá vztah W = F.s pro práci či vztah P 
= W/t pro výkon při řešení problémů a 
úloh 

 objasní souvislosti mezi konáním práce a 
energií 

 charakterizuje polohovou a pohybovou 
energii 

 charakterizuje vnitřní energii a uvede 
možné změny vnitřní energie z praxe 

 určí přijaté či odevzdané teplo tělesa 

 rozpozná rozdíl mezi teplem a teplotou 

 charakterizuje některé formy tepelné 
výměny 

 uvede základní skupenské přeměny, 
charakterizuje základní vlastnosti těchto 
přeměn 

 práce, výkon a jejich jednotky  

 pohybová a polohová energie, přeměny 
energie, vnitřní energie a její změna  

 teplo a teplota, měrná tepelná kapacita, 
kalorimetr  

 tání, tuhnutí, var, vypařování, kapalnění 

EVVO - ekosystémy 
OSV - kooperace a kompetice 
Tv – práce, výkon 
Bi – tok energie, teplokrevnost 
Ch – měrná tepelná kapacita 
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 vyhledá teploty skupenských přeměn 
v tabulkách 

Elektrické jevy 

Žák: 

 uvede základní jednotku elekrického 
náboje a převede ji na díly a násobky  

 uvede základní jednotku napětí a proudu, 
převede je na jejich násobky a díly 

 změří elektrický proud a napětí 

 charakterizuje elektrický proud a napětí 

 objasní podstatu Ohmova zákona  

 používá vztah R = U/I pro odpor při řešení 
problémů a úloh 

 objasní podstatu reostatu 

 určí výsledné napětí, proud, odpor vodičů 
spojených za sebou resp. vedle sebe 

 elektrický náboj a jeho jednotka, 
elementární elektrický náboj  

 elektrostatická indukce, elektrický zdroj, 
elektrické napětí, elektrický proud, 
voltmetr, ampérmetr  

 ohmův zákon, rezistor, elektrický odpor, 
spojování rezistorů, reostat  

 elektrická práce, elektrický výkon, 
elektrická energie  

MV - stavba mediálních sdělení 
OSV - kooperace a kompetice 
Ch – elektrický proud, elektrolýza 
Výchova ke zdraví 
 

Zvukové jevy 

Žák: 

 charakterizuje zdroj zvuku 

 charakterizuje šíření zvuku v prostředí  

 uvádí, že rychlost zvuku závisí na druhu 
prostředí, v němž se zvuk šíří, a na 
teplotě prostředí a využívá těchto 
poznatků při řešení problémů a úloh 

 charakterizuje tón a výšku tónu  

 charakterizuje hlasitost zvuku 

 charakterizuje hluk a možnosti 
potlačování nadměrného hluku v našem 
životním prostředí 

 charakterizuje odraz zvuku a objasní 
vznik ozvěny 

 vznik a zdroje zvuku, šíření a rychlost 
zvuku  

 tón, kmitočet, výška tónů, hlasitost, hluk  

 odraz a pohlcování zvuku 

EVVO - vztah člověka k prostředí 
MV - stavba mediálních sdělení 
OSV - kooperace a kompetice 
Hv – tón, výška tónu, hlasitost, zvuk 
Bi – ucho 
Výchova ke zdraví 
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Vzdělávací oblast :  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Fyzika 
Ročník:    devátý základního vzdělání 

Kompetence 

Žák: 

 poznává cíl učení, posoudí vlastní pokrok a určí problémy bránící učení 

 umí vysvětlit a schématicky vyjádřit fyzikální zákony a ověřit výpočtem 

 používá fyzikální pomůcky na pokusy 

 dokáže pokusy připravit a následně popisovat jednotlivé kroky 
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Školní výstupy 
Učivo 

Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Elektromagnetické jevy 

Žák: 

 objasní podstatu složení a funkce 
stejnosměrného elektromotoru 

 objasní podstatu elektromagnetické 
indukce 

 otáčivý účinek magnetického pole na 
cívku s proudem, stejnosměrný 
elektromotor  

 elektromagnetická indukce, vznik 
indukovaného napětí a proudu  

EVVO - lidské aktivity a problémy životního 
prostředí  

Střídavý proud 

Žák: 

 charakterizuje střídavý proud a princip 
jeho vzniku 

 charakterizuje frekvenci a periodu 
střídavého proudu 

 charakterizuje efektivní hodnoty 
střídavého proudu a napětí, dokáže je 
změřit 

 objasní podstatu funkce a složení 
alternátoru 

 objasní podstatu funkce a složení 
transformátoru 

 uvede hlavní složky soustavy výroby a 
přenosu elektrické energie 

 vznik střídavého proudu a napětí, 
frekvence a perioda, efektivní hodnoty  

 časový průběh harmonického střídavého 
proudu a napětí  

 jednofázový alternátor, transformátor 

EVVO - základní podmínky života 
VDO - občan, občanská společnost a stát 
Ch – elektrolýza, zdroje energie 
Výchova k práci – laboratorní práce 
Výchova ke zdraví 
 

Vedení elektrického proudu v plynech a polovodičích 

Žák: 

 rozliší vodiče, nevodiče a polovodiče 

 objasní podstatu PN přechodu, podstatu 
stavby a funkce polovodičové diody a 
zapojí ji v propustném a závěrném směru 

 pracuje s voltampérovou charakteristikou 

 polovodiče typu P a N, polovodičová 
dioda  

 elektrický výboj 

EVVO - základní podmínky života  
Ch – prvky  
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diody 

 objasní, za jakých podmínek vedou plyny 
elektrický proud 

Jaderná energie 

Žák: 

 charakterizuje jadernou energii, 
radionuklidy, štěpení jádra,  jaderné 
záření a způsob ochrany před jaderným 
zářením 

 uvede hlavní části jaderné elektrárny 

 stavba atomu, jaderné síly, izotopy a nuklidy  

 přirozená a umělá radioaktivita, štěpení jader, 
řetězová reakce, jaderný reaktor  

MV - stavba mediálních sdělení 
Ch – radioaktivita, 
Výchova ke zdraví 

5.  

Vesmír 

Žák: 

 uvede, že sluneční soustava je tvořena 
Sluncem, osmi planetami, které obíhají 
pod vlivem jeho gravitačního pole po 
uzavřených křivkách, dále měsíci planet, 
dalšími malými planetkami, meteroity, 
kometami 

 vyhledá základní charakteristiky o Slunci 
a jeho planetách v tabulkách a odborné 
literatuře 

 orientuje se v mapě hvězdné oblohy a 
využívá ji k orientaci na obloze 
 

 slunce, planety, měsíc, komety, 
meteority  
hvězdy a souhvězdí 

MV - stavba mediálních sdělení 
OSV - kooperace a kompetice 

 Bi – vznik planet 

 Ze – hvězdy a souhvězdí 
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6.5.2 Chemie 
Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Chemie 
Vyučovací předmět chemie realizuje vzdělávací oblast Člověk a příroda. Je to povinný vyučovací předmět s hodinovou dotací 0-0-2-2. 
Žáci mají možnost detailněji porozumět přírodním jevům a jejich zákonitostem. Výuka předmětu chemie probíhá v kmenových učebnách. Ve 
vyučování chemie mají žáci získat představu o molekulové stavbě látek a základních chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějích. 
Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na životní prostředí. Žák je veden k tomu, 
aby zejména porozuměl základním typům chemických reakcí a znal jejich postavení v přírodě a v každodenním životě, využíval matematický 
aparát k základním chemickým výpočtům, aplikoval své znalosti při provádění laboratorních cvičení, účinně spolupracoval ve skupině. Hlavním 
cílem tohoto vyučovacího předmětu je příprava pro nadcházející studium chemie na vyšším stupni gymnázia. Jedná se především o osvojení 
základních pojmů, přehledu jednotlivých oborů chemie a jejich aplikace do praxe. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení  

 výběr a využití efektivních metod učení (plán, organizace)  

 vyhledání a třídění informací a jejich vzájemné propojení (souvislosti)  

 samostatné pozorování experimentů, jejich kritické zhodnocení  

 poznat smysl a cíl učení  
Strategie:  

 podpora samostatnosti a tvořivosti  

 uplatnění individuálního přístupu  

 využití aktuálního dění ve společnosti, oboru 

Kompetence k řešení problému  

 rozpoznat, pochopit a nalézt význam řešení problému  

 vyhledání vhodných informací vedoucích k řešení problému  

 nalezení různých variant řešení  

 praktické ověření řešení problému  
Strategie:  

o zadávání problémových úloh z praktického života  
o vést k řešení problémů – rozložení velkých problémů na dílčí, jednodušší podproblémy, jejichž řešení není tak obtížné  
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Kompetence komunikativní  

 formulovat myšlenky v logickém pořadí, dbát na přesnost a kultivovanost vyjadřování  

 vyslechnout jiný názor, dialog, obhajoba svého tvrzení  

 práce s názornými obrázky, zvládnutí symboliky  

 prezentace projektů  

 práce ve skupině, rozdělení úkolů  
Strategie:  

o vytváření prostoru pro vzájemnou komunikaci žáků  
o umožnění formulace vlastních cílů a sledování úspěšnosti žáků v jejich plnění  

Kompetence sociální a personální  

 účinně spolupracovat ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce ve skupině  

 podílet se na utváření příjemné atmosféry ve skupině, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 
dobrých mezilidských vztahů  

Strategie:  
o zadávání úloh, na jejichž řešení žáci spolupracují  
o podpora skupinové práce, umožnění práce na různých pozicích v týmu  

Kompetence občanské 

 chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu  

 poskytovat podle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 
člověka  

 chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v 
zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  

Strategie:  
o vyžadování dokončování zadané práce v dohodnutém termínu a kvalitě  
o vedení k dodržování práv a povinností  
o důsledné dodržování pravidel  
o na příkladech ekologických katastrof demonstrovat jejich nebezpečnost vzhledem k životnímu prostředí a ochraně zdraví 

obyvatelstva 
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Kompetence pracovní  

 dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky  

 přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví druhých  

 využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost  
Strategie:  

o umožnění samostatné práce, nebo práce ve skupinách v chemické laboratoři školy  
o vedení k zodpovědnosti za vlastní práci  
o umožnění prezentace vlastní práce 

Očekávané výstupy v RVP ZV: 

Žák: 

 Určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

 Pracuje bezpečně s používanými látkami 

 Rozlišuje směsi, chemické látky 

 Vypočítá složení roztoků a roztok připraví 

 Vysvětlí faktory vlivu na rozpustnost látek 

 Provede oddělování složek ze směsí 

 Rozliší druhy vody a uvede příklady použití 

 Uvede příklady znečištění vody a vzduchu a navrhne preventivní opatření 

 Používá pojmy atom, molekula 

 Rozlišuje chemické prvky, sloučeniny, orientuje se PSP 

 Uvede příklady praktických chemických reakcí, provede klasifikaci, reakci přečte s užitím zákona zachování hmotnosti, označí reaktanty, 
produkty, aplikuje poznatky v praxi 

 Porovná vlastnosti a použití oxidů, kyselin, hydroxidů, solí 

 Vysvětlí vznik kyselých dešťů a jejich vliv na životní prostředí 

 Orientuje se na stupnici pH, změří UIP 

 Rozliší uhlovodíky, uvede zdroje, vlastnosti, použití 

 Zhodnotí užití fosilních paliv, vyráběných paliv 
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 Rozliší deriváty uhlovodíků, zdroje, vlastnosti, použití 

 Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy 

 Uvede příklady zdrojů bílkovin, sacharidů a vitamínů 

 Orientuje se v přípravě a využití různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Chemie 
Ročník:    osmý základního vzdělávání 

Kompetence: 

Žák: 

 Samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozoruje různé chemické látky a děje i jejich vlastnosti, výsledky svých 
pozorování (měření) zpracovává, vyhodnocuje, posuzuje informace z hlediska důležitosti a objektivity a dále využívá pro své vlastní 
učení. 

 Vyslovuje v diskusích hypotézy o chemické podstatě studovaných jevů či jejich průběhu, ověřuje různými prostředky jejich pravdivost a 
využívá získané poznatky k rozšiřování vlastního poznávacího potenciálu 

 Vyhledává v různých pramenech potřebné informace týkající se chemického poznávání a využívá je efektivně ve svém dalším studiu 

 Poznává souvislosti chemického zkoumání s ostatními, zejména přírodovědnými, oblastmi zkoumání  a využívá těchto souvislostí 
v procesu učení. 

 Klade otázky po přírodovědných příčinách jevů, které kolem sebe vidí.  

 Rozpoznává problémy v průběhu chemického vzdělávání při využití všech dostupných metod a prostředků (pozorování, měření, 
experimentování, výpočty, grafické znázornění) 

 Vyjádří, formuluje problém, na který narazí při vzdělávání v oboru chemie, případně v souvisejících oborech a situacích v každodenním 
životě 

 Pracuje s chybou, koriguje chybná řešení, ověřuje řešení problémů z hlediska správnosti, efektivnosti, porovnává  případná různá řešení 
daného problému, obhajuje správná rozhodnutí 

 Učí se zobecňovat a aplikovat poznatky, souvislosti a zákonitosti získané studiem chemie v různých oblastech života. 

 Učí se přesně a logicky uspořádaně vyjadřovat či argumentovat. 

 Učí se stručně, přehledně a objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů, případně studia 
určité problematiky (výběrové seminární práce) 

 Osvojuje si dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů. 

 Poznává možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí. 

 Učí se optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. Seznamuje se 
zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 Používá přírodovědecké terminologie i pojmů z jiných vědních oborů.  

 Spoluvytváří ve vyučování atmosféru společného zájmu na stavu životního prostředí na Zemi 

 Učí se dovednosti informace nejenom syntetizovat, ale i třídit a spojovat je v mentální schémata s pevnou a jasnou strukturou otevřená 
dalšímu dotváření. 
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Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Úvod do chemie a bezpečnost při experimentální činnosti 

Žák: 

 uvede zásady bezpečné práce v chemické 
laboratoři, poskytne a přivolá první 
pomoc při úrazu 

 uvede příklady nebezpečných 
chemických látek a zásady bezpečné 
práce s nimi 

 vysvětlí význam R-vět a S-vět a uvede 
jejich příklady u výrobků, které se běžně 
prodávají 

 motivace do studia chemie 

 Zásady hygieny a bezpečné práce v 
chemické laboratoři (nebo v pracovně) 

  první pomoc při úrazu v laboratoři 
(poleptání, popálení, pořezání) 

 Kategorie nebezpečných látek, označení 
výstražnými symboly 

 
 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
OSV – rozvoj schopností poznání 

B- biologie člověka, základy ekologie 

 

Vlastnosti látek 

Žák:  

 uvede fyzikální chemické vlastnosti látek 

 rozliší známé látky podle jejích různých 
vlastností 

 navrhne a provede jednoduché chemické 
pokusy a zaznamená jejich výsledek 

 popíše společné a rozdílné vlastnosti 
vybraných látek 

 rozpozná skupenství látek a jejich změny 

 vyhledá v tabulkách (u vybraných látek) 
hodnoty hustoty, teploty tání, varu a 
orientuje se v jejich hodnotách 

 vlastnosti látek – barva, skupenství, 
rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a 
elektrická vodivost, hustota 

 změny skupenství – tání, tuhnutí a 
vypařování, zkapalnění, sublimace 

OSV – řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Fy látky a tělesa 
 

Směsi 

Žák: 

 rozliší různorodé a stejnorodé směsi 

 rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, dým, mlhu 
a uvede jejich příklady z běžného života 

 různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) 
složky směsi složení roztoků  

 
 

OSV – rozvoj schopností poznávání 

Fy- látky a tělesa  
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 uvede příklad pevné, kapalné a plynné 
stejnorodé směsi 

 použije správně (v souvislostech) pojmy: 
složka roztoku, rozpuštěná látka, 
rozpouštědlo, rozpustnost, 
koncentrovanější, zředěný, nasycený a 
nenasycený roztok 

 aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání 
a plošného obsahu povrchu rozpuštěné 
látky na rychlost jejího rozpouštění při 
vysvětlování známých situací z běžného 
života 
 

 

Oddělování složek ze směsí 

Žák:  

 sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a 
provede filtraci 

 popíše jednoduchou destilační aparaturu 
a vysvětlí princip destilace 

 navrhne postup oddělování složek směsí 
v běžném životě 

 vysvětlí princip usazování a krystalizace 

 uvede příklad chemické výroby založené 
na oddělování složek směsi 

 usazování, filtrace, destilace, krystalizace, 
sublimace 

 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

Fy- látky a tělesa, energie  

 

Částicové složení látek 

Žák: 

 uvede příklady (z praxe) dokazující, že 
látky se skládají z pohybujících se částic 

 používá pojmy atom, molekula ve 
správných souvislostech 

 popíše složení atomu a vznik kationtu a 
aniontu z neutrálních atomů 

 atom a jeho struktura 

 valenční elektrony, elektronový obal 

 protonové číslo 

 prvek, molekula, iont 
 

Fy – látky a tělesa 
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Chemické prvky a sloučeniny 

Žák: 

 používá značky a názvy vybraných 
chemických prvků 

 vysvětlí, co udává protonové číslo 

 vyhledá v tabulkách názvy prvků ke 
známým (daným) protonovým číslům a 
zapíše správně ke značce prvku 
protonové číslo 

 používá pojmy chemická látka, chemický 
prvek, chemická sloučenina a chemická 
vazba ve správných souvislostech 

 rozliší chemickou značku prvku a 
chemický vzorec sloučeniny 

 odvodí složení chemické látky ze vzorce 
(a z modelu molekuly) chemické 
sloučeniny 

 orientuje se v základních typech 
chemické vazby 
 

 chemické prvky 

  vybrané názvy a značky chemických prvků 

  protonové číslo 

 chemická vazba 

 elektronový pár 

 vaznost 

 elektronegativita 

 sloučeniny polární, nepolární, iontové 
 

Fy – látky a tělesa 

Chemické prvky a periodická soustava chemických prvků 

Žák: 

 rozliší kovy a nekovy a uvede příklady 
vlastností a praktického využití 
vybraných kovů, slitin a nekovů 

 zhodnotí vliv činnosti člověka na změny 
obsahu kyslíku a ozonu v plynném obalu 
Země 

 rozliší periody a skupiny v periodické 
soustavě chemických prvků a vyhledá 
známé prvky s podobnými vlastnostmi 

 kovy - Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au 

 slitiny - mosaz, bronz, dural 

 nekovy - H, O, N, Cl, S, C 

 uspořádání prvků v PSP 

 vlastnosti kovů, nekovů, polokovů 
 
 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
VDO – občan a stát 
VMS – objevujeme Evropu a Svět 
MV – kritické čtení a interpretace 

Fy látky a tělesa 

Ze- geografické informace 
B-základy ekologie 
 

Chemické reakce 
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Žák:  

 rozliší reaktanty a produkty chemické 
reakce a určí je správně v konkrétních 
příkladech 

 provede jednoduché chemické reakce ve 
školní laboratoři (pracovně) 

 reaktanty a produkty 

 chemický děj 

 vznik chemické vazby 

 zápis reakce chemickou rovnicí 

 klasifikace chemických reakcí: 
slučovací, neutralizační, exotermické, 
endotermické 

 

OSV – řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

Fy látky a tělesa, energie 

 

Vzduch, kyslík, vodík, voda 

Žák: 

 uvede složení atmosféry 

 charakterizuje kyslík jako nezbytnou 
složku pro hoření látek 

 vysvětlí princip hašení, uvede telefonní 
číslo hasičů 

 popíše, co je teplotní inverze a smog, a 
uvede příklady zdrojů informací o čistotě 
ovzduší 

 charakterizuje vodík a jeho využití 

 rozezná a uvede názvy vody v plynném, 
kapalném a pevném skupenství 

 zhodnotí význam vody pro život na Zemi 

 uvede základní vlastnosti vody a její 
využití v praxi 

 rozliší vodu destilovanou, pitnou, 
užitkovou, odpadní a uvede příklady 
jejich výskytu a použití 

 uvede princip výroby pitné vody ve 
vodárnách 

 vysvětlí oběh vody v přírodě a zhodnotí 
jeho význam pro život na Zemi 

 zjistí a uvede příklady znečišťování vody a 
vzduchu v přírodě i v domácnosti 

 složení a vlastnosti vzduchu 

 čistota ovzduší- smog, inverze 

 vlastnosti kyslíku 

 ozónová vrstva, ozónová díra, látky 
způsobující ozónovou díru 

 vlastnosti vodíku 

 elektrolýza vody 

 vodík jako palivo budoucnosti 

 voda- destilovaná, pitná, odpadní 

 výroba pitné vody 

 čistota vody 
 

OSV – hodnoty, postoje, praktická etika, 
spolupráce a soutěživost 
Fy- látky a tělesa, energie 
Ov – mimořádné situace  
Výchova ke zdraví 
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 navrhne, jak lze v nejbližším okolí 
omezovat znečišťování vody a vzduchu 

 připraví referát o ekologické havárii 
s únikem nebezpečných látek do ovzduší 
nebo do vody (příčiny, řešení, důsledky) 

 
 
 
 

Halogeny 

Žák: 

 určí oxidační číslo atomů prvků 

 zapíše vzorec, název halogenů 

 popíše vlastnosti, použití a význam 
halogenů 

 fluor, chlor, brom, jod- vlastnosti, využití 

 dezinfekce vody chlorem 

 význam jódu pro organismus 
 
 

B neživá příroda 

Kyseliny 

Žák: 

 popíše vlastnosti a použití vybraných 
kyselin, bezpečné ředění jejich 
koncentrovaných roztoků a první pomoc 
při zasažení lidského těla těmito látkami 

 zapíše z názvů kyselin vzorce a ze vzorců 
jejich názvy 

 vysvětlí vznik kyselých dešťů, zhodnotí 
jejich vliv na životní prostředí a uvede 
příklady opatření, kterými jim lze 
předcházet 

 posoudí vliv vybraných kyselin na životní 
prostředí 

 bezkyslíkaté kyseliny 

 vznik halogenovodíků 

 definice kyseliny 

 identifikace kyseliny 

 vlastnosti a význam halogenovodíků 

 vlastnosti sulfanu 

 kyslíkaté kyseliny- kyselina dusičná, sírová, 
uhličitá, siřičitá, chlorná, jejich vlastnosti, 
výskyt a využití 

 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
VDO – občan a stát 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
MV – kritické čtení a interpretace 
B – biologie člověka, základy ekologie 
Ze – životní prostředí 
 

Zásady 

Žák: 

 definuje zásady 

 vyjmenuje vlastnosti a uvede využití 

 

 amoniak a jeho rozpustnost ve vodě 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
VDO – občan a stát 
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amoniaku 

 popíše vlastnosti a použití vybraných 
hydroxidů, jejich bezpečné rozpouštění a 
první pomoc při zasažení lidského těla 
těmito látkami 

 zapíše z názvů hydroxidů vzorce a ze 
vzorců jejich názvy  

 posoudí vliv vybraných hydroxidů (v 
odpadech) na životní prostředí 

 definice zásady 

 hydroxidy - sodný, draselný, vápenatý 

 názvosloví hydroxidů 

 vlastnosti a využití hydroxidů 

 rozpustnost hydroxidů ve vodě 

 bezpečnost práce s hydroxidy 
 

B – biologie člověka, základy ekologie 
Ze – životní prostředí  
 

PH a neutralizace 

Žák: 

 provede neutralizaci velmi zředěných 
roztoků známých kyselin a hydroxidů, 
uvede názvy a vzorce výchozích látek a 
produktů a zapíše je chemickými 
rovnicemi 

 zdůvodní první pomoc při zasažení 
kyselinami nebo hydroxidy 

 rozliší, které látky patří mezi soli 

 připraví jednoduchým postupem sůl 

 zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze 
vzorců jejich názvy 

 uvede příklady uplatnění solí v praxi 

 vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a měkkou 
vodou 

 definice pH, indikátory 

 látky kyselé, neutrální zásadité 

 podstata neutralizace 

  vznik solí 

 názvy a vzorce síranů, dusičnanů, 
uhličitanů, halogenidů, sulfidů 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
OSV – seberegulace a sebeorganizace 
B – biologie člověka, základy ekologie 
Ze – životní prostředí  
 
 

Organická chemie- uhlovodíky 

Žák: 

 uvede vlastnosti a využití modifikací 
uhlíku 

 zohlední ekologické aspekty těžby uhlí, 
spalování uhlí, ropy, benzínu, zemního 
plynu 

 Modifikace uhlíku- grafit, diamant, fulleren, 
grafen 

 Moderní technologie a uhlíkové 
nanotrubičky 

 Uhlí, zemní plyn, ekologická paliva 

 Uhlovodíky- alkany, alkeny, alkyky, areny 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
Ze – životní prostředí, Česká republika 
B – základy ekologie 
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 rozliší anorganické a organické 
sloučeniny 

 uvede vzorce jednoduchých uhlovodíků, 
jejich vlastnosti a využití 

 vysvětlí LPG jako alternativní ekologické 
palivo 

 vyhledá a uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy a 
zemního plynu 

 Paliva benzin, nafta 

 Katalyzátor, automobilismus 

 Alternativní paliva 
 

Polokovy, kovy 

Žák: 

 Uvede vlastnosti, výskyt a využití křemíku 

 Vysvětlí pojem polovodič a solární článek 

 Uvede využití polovodiče 
v elektrotechnice 

 uvede vlastnosti a výskyt kovů 

 vysvětlí vliv těžkých kovů na životní 
prostředí 

 obhájí význam sběru, třídění a recyklaci 
kovového odpadu 

 

 Křemík, silikony, polovodiče, solární články 

 Polokovy- germanium, arsen 

 Kovy- sodík, hořčík, železo, měď, hliník, 
stříbro, zlato, platina, titan 

 Těžké kovy 
 

 
 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
Ze – životní prostředí, Česká republika 
B – základy ekologie 
Fy- látky a tělesa 
 

Halogenidy, oxidy, sulfidy 

Žák: 

 určí oxidační číslo atomů prvků 
v oxidech, halogenidech, sulfidech 

 zapíše z názvů vzorce oxidů, sulfidů a 
halogenidů a naopak ze vzorců jejich 
názvy  

 popíše vlastnosti a použití vybraných 
oxidů, sulfidů a halogenidů a posoudí vliv 
těchto látek na životní prostředí 
 
 

 

 názvosloví oxidů, halogenidů, sulfidů 

 využití halogenidů ve fotografii, rentgenu 

 oxid siřičitý, sírový, uhličitý, uhelnatý, 
vápenatý, dusnatý, dusičitý, křemičitý 
názvosloví oxidů, oxidační číslo  

 skleníkový efekt 

 kyselé deště 

 galenit, sfalerit, pyrit 
 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
VDO – občan a stát 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
MV – kritické čtení a interpretace 
OSV – hodnoty, postoje, praktická etika 
Ze – životní prostředí 
B- neživá příroda, základy ekologie 
 
. 
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Deriváty uhlovodíků 

Žák: 

 rozlišuje pojmy uhlovodík, derivát 
uhlovodíků, uhlovodíkový zbytek, funkční 
skupina 

 charakterizuje význam a vlastnosti 
derivátů a jejich vliv na životní prostředí 

 uvědomuje si vliv alkoholu na zdraví 
člověka 

 zapíše vzorec kyseliny mravenčí, octové, 
palmitové, stearové, uvede využití těchto 
látek 

 zná význam aminokyselin jako stavebních 
látek bílkovin 

 definuje esterifikaci 
 

 

 Halogenderiváty uhlovodíků 

 Dusíkaté deriváty 

 Alkoholy, alkoholismus, výroba alkoholu 

 Fenoly 

 Aldehydy 

 Ketony 

 Ethery 

 Karboxylové kyseliny 

 Estery, esterifikace 

 Soli karboxylových kyselin 

 Mýdla 

 Tvrdost vody, změkčovače, vodní kámen 
 
 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
OSV- sebeorganizace 
MV- kritické čtení a interpretace 
VO- občan a stát 
Ze – životní prostředí, Česká republika 
B – základy ekologie 
Výchova ke zdraví 
 

Soli 

Žák: 

 Rozliší soli bezkyslíkatých a kyslíkatých 
kyselin, uvede vlastnosti a příklady 
využití 

 Rozliší neutralizaci od ostatních typů 
chemických reakcí 

 Umí používat pojem salinita 

 Zná význam průmyslových hnojiv a jejich 
vliv na životní prostředí 

 Zná význam solí při úpravě pitné vody 
 

 

 soli bezkyslíkatých kyselin- halogenidy, 
sulfidy 

 chlorid sodný, salinita 

 soli kyslíkatých kyselin- uhličitany, sírany, 
chlornany, chlorečnany, dusitany, 
fosforečnany 

 průmyslová hnojiva 

 eutrofizace vody 

 úprava pitné vody a čističky odpadních vod 
 
 

EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
OSV- sebeorganizace 
MV- kritické čtení a interpretace 
VO- občan a stát 
Ze – životní prostředí, Česká republika 
B – základy ekologie 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Chemie 
Ročník:     devátý základního vzdělávání 

Žák: 

 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky navrhuje experimenty, které buď ověřují či potvrzují vyslovené hypotézy nebo slouží jako 
základ pro odhalování chemických zákonitostí, z nichž může žák vycházet v dalších poznávacích aktivitách 

 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozoruje různé chemické látky a děje i jejich vlastnosti, výsledky svých 
pozorování (měření) zpracovává, vyhodnocuje, posuzuje informace z hlediska důležitosti a objektivity a dále využívá pro své vlastní 
učení 

 vyslovuje v diskusích hypotézy o chemické podstatě studovaných jevů či jejich průběhu, ověřuje různými prostředky jejich pravdivost a 
využívá získané poznatky k rozšiřování vlastního poznávacího potenciálu 

 vyhledává v různých pramenech potřebné informace týkající se chemického poznávání a využívá je efektivně ve svém dalším studiu 

 poznává souvislosti chemického zkoumání s ostatními, zejména přírodovědnými, oblastmi zkoumání a využívá těchto souvislostí 
v procesu učení 

 klade otázky po přírodovědných příčinách jevů, které kolem sebe vidí 

 rozpoznává problémy v průběhu chemického vzdělávání při využití všech dostupných metod a prostředků (pozorování, měření, 
experimentování, výpočty, grafické znázornění.) 

 vyjádří, formuluje problém, na který narazí při vzdělávání v oboru chemie, případně v souvisejících oborech a situacích v každodenním 
životě 

 pracuje s chybou, koriguje chybná řešení, ověřuje řešení problémů z hlediska správnosti, efektivnosti, porovnává  případná různá řešení 
daného problému, obhajuje správná rozhodnutí 

 zobecňuje a aplikuje poznatky, souvislosti a zákonitosti získané studiem chemie v různých oblastech života 

 přesně a logicky uspořádaně vyjadřovat či argumentuje 

 stručně, přehledně a objektivně sděluje (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů, případně studia určité 
problematiky (výběrové seminární práce) 

 osvojuje si dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů 

 poznává možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí 

 optimálně plánuje a provádí soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovává a vyhodnocuje, seznamuje se zásadami 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 používá přírodovědecké terminologie i pojmů z jiných vědních oborů 

 spoluvytváří ve vyučování atmosféru společného zájmu na stavu životního prostředí na Zemi 

 učí se dovednosti informace nejenom syntetizovat, ale i třídit a spojovat je v mentální schémata s pevnou a jasnou strukturou otevřená 
dalšímu dotváření 
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Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Přírodní látky 

Žák: 

 rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a 
vitamíny, uvede příklady zdrojů těchto 
látek pro člověka a posoudí různé 
potraviny z hlediska obecně uznávaných 
zásad zdravé výživy 

 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech dýchání a fotosyntézy 

 uvede podmínky pro průběh fotosyntézy 
a její význam pro život na Zemi 

 uvede příklady volně i nezákonně 
prodávaných drog a popíše příklady 
následků, kterým se vystavuje jejich 
konzument 

 uvede do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek 

 dokáže vyhledat odbornou pomoc 
 

 

 

 tuky 

 sacharidy 

 fotosyntéza, respirace, kvašení 

 bílkoviny 

 nukleové kyseliny 

 vitamíny, hormony, alkaloidy 

 drogy a návykové látky, doping 

 rizika ohrožující zdraví a jejich prevence- 
aktivní a pasivní kouření, doping ve 
sportu, alkohol 

 
EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
VDO – občan a stát 
OSV – hodnoty, postoje, praktická etika 
MV – kritické čtení a interpretace 
B – biologie rostlin, biologie člověka, obecná 
biologie  
Výchova ke zdraví 
 

Chemické reakce a děje 

Žák: 

 rozliší, které ze známých reakcí jsou 
exotermické a které endotermické 

 používá bezpečně spotřebiče na topné 
plyny v domácnosti a plynové kahany při 
školních experimentech 

 rozpozná označení hořlavých látek, uvede 
zásady bezpečné manipulace s těmito 

 

 exotermické a endotermické reakce, 
reakční teplo 

 katalýza, inhibice, enzymy, katalyzátory, 
inhibitory 

 faktory ovlivňující rychlost chemických 
reakcí 

 redoxní děje, hoření, koroze, ochrana 

 
EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
MV – kritické čtení a interpretace 
OSV – hodnoty, postoje, praktická etika 
Fy – energie, elektromagnetické děje 
Ze – životní prostředí 
B – biologie člověka, základy ekologie 
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látkami 

 uvede, jak postupovat při vzniku požáru, 
zná telefonní číslo pro přivolání hasičů, 
poskytne první pomoc při popálení 

 vysvětlí pojmy oxidace a redukce 

 určí, které ze známých reakcí patří mezi 
redoxní reakce 

 vysvětlí pojem koroze, uvede příklady 
činitelů ovlivňující její rychlost, uvede 
způsoby ochrany ocelových výrobků před 
korozí 

 předpoví a ověří vliv různých činitelů na 
průběh koroze jednoduchým pokusem 

 rozliší podstatu galvanických článků a 
elektrolýzy a uvede příklady jejich 
praktického využití 

proti korozi 

 elektrolýza, vedení proudu v roztocích 

 řada napětí kovů, pokovování 

 galvanický článek, akumulátory 

 chemické reakce a jejich klasifikace 

 

Základní chemické výpočty 

Žák: 

 spočítá molární hmotnost sloučenin 

 vypočítá hmotností zlomek prvků ve 
sloučeninách 

 vypočítá látkovou koncentraci 

 přečte chemické rovnice a s využitím 
zákona zachování hmotnosti vypočítá 
hmotnost výchozí látky nebo produkty 
 

 
 

 

 molární hmotnost 

 látková koncentrace 

 látkové množství 

 hmotnostní zlomek 

 výpočet z chemické rovnice 
 
 

 
 

Výroba paliv a energie 

Žák: 

 uvede příklady fosilních a průmyslově 
vyráběných paliv, popíše jejich vlastnosti 
a zhodnotí jejich využívání 

 

 výroba elektrické energie 

 jaderná energetika 

 
EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
MV – kritické čtení a interpretace 
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 posoudí vliv spalování různých paliv 
(včetně motorových paliv) na životní 
prostředí 

 popíše princip jaderné elektrárny 

 rozliší obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie 
 

 bioplyn 

 palivové články 

 alternativní zdroje energie 
 
 

OSV – rozvoj schopnosti poznání, hodnoty, 
postoje, praktická etika 
Fy – energie  
Ze – Česká republika, životní prostředí 
B – neživá příroda, základy ekologie 
 

Chemie ve službách člověka 

Žák: 

 doloží na příkladech význam chemických 
výrob pro národní hospodářství a pro 
člověka 

 uvede příklady prvotních a druhotných 
surovin pro chemické výroby a zhodnotí 
je z hlediska udržitelného rozvoje 

 zhodnotí ekonomický a ekologický 
význam recyklace odpadů 

 vysvětlí pojem biotechnologie a uvede 
příklady 

 zjistí, kde a jak v okolí dochází ke 
znečišťování životního prostředí, a uvede, 
jak tomu předcházet 

 uvede příklady chování při nadměrném 
znečištění ovzduší 

 zachází bezpečně s běžnými mycími a 
čisticími prostředky používanými v 
domácnosti 

 uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání v 
případě havárie s únikem nebezpečných 
látek 

 zjistí výrobní podniky v regionu, uvede, co 
vyrábějí, a posoudí s nimi související 
nebezpečí 

 

 průmyslová hnojiva, pesticidy 

 chemické výroby – cement, vápno, sádra 

 léčiva 

 chemický průmysl 

 mimořádné události, havárie, úniky 
nebezpečných látek, požáry 

 hořlaviny a třídy nebezpečnosti 

 hasící přístroje 

 chování v mimořádných situacích 

 prostředky improvizované ochrany 

 obnovitelné zdroje energie 

 odpady, recyklace 

 chemie a životní prostředí 

 polutanty 

 zdravý způsob života a péče o zdraví- 
kvalita ovzduší a vody 

 rizika ohrožující zdraví a jejich prevence- 
reklamní vlivy, dodržování pravidel 
ochrany zdraví, působení na změnu 
kvality prostředí, podpora zdravého 
životního stylu 

 
EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
VDO – občan a stát 
MV – kritické čtení a interpretace 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 
Ze  – životní prostředí, Česká republika 
D – dějiny 20. století 
Ov – mimořádné situace 
B – biologie člověka 
Výchova ke zdraví 
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 posoudí chování lidí z hlediska 
odpovědnosti k vlastnímu zdraví a dokáže 
diskutovat o aktivní podpoře zdraví 

 dokáže vyhodnotit manipulaci vrstevníků 
a médií 

 aktivně předchází situacím ohrožujícím 
zdraví 
 

 

Plasty a syntetická vlákna 

Žák: 

 rozliší plasty od dalších látek, uvede 
příklady jejich názvů, vlastností a použití 

 posoudí vliv používání plastů na životní 
prostředí 

 rozliší přírodní a syntetická vlákna a 
uvede výhody a nevýhody jejich 
používání 

 

 polyethylen, 

 polypropylen, polystyren, 
polyvinylchlorid polyamidová a 
polyesterová vlákna 

 

 
EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
MV – kritické čtení a interpretace 
VDO – občan a stát 
B – biologie člověka 
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6.5.3 Přírodopis 
Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Přírodopis 
Vyučovací předmět přírodopis realizuje vzdělávací oblast Člověk a příroda. Je to povinný vyučovací předmět s hodinovou dotací 2-2-2-2. 
Předmět přírodopis integruje vzdělávací obsah oblastí „Člověk a příroda“ a „Člověk a zdraví“. 
Pro dosažení uvedených výsledků je nutno spojit nabyté poznatky se zkušenostmi a dovednostmi získanými při pozorování přírody či během 
školních pokusů. Prioritními cíli v přírodopisu je: získání přehledu o názorech na vznik a vývoj Země i života, o přizpůsobování organizmů vnějším 
podmínkám a o jejich vzájemných vztazích, získání základních poznatků o nerostech, horninách, o vesmíru, Zemi, o stavbě těl a životě vybraných 
organizmů, včetně člověka, uvědomění si významu biologie pro praktický život, získání pozitivního vztahu k přírodě a uvědomění si, že zdravý 
životní styl člověka vychází z biologických potřeb. Klíčovým úkolem je také seznámit se s vlivem lidské populace na životní prostředí a naučit se 
omezovat z toho plynoucí negativní jevy. 
Předmět je vyučován v kmenových učebnách. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků  

Kompetence k učení - učitel přírodopisu (dále jen učitel):  

 vede výklad co nejzajímavější formou a snaží se inspirovat žáky k interakci na výkladu a vlastním zájmem o přírodu ve všech jejích 
aspektech dává žákům příklad  

 zadává samostatnou práci, např. referáty, problémové úlohy, doporučuje další studijní zdroje (populárně naučnou literaturu, časopisy, 
internet apod.), a tím vede žáky k samostatnosti a aktivitě při učení  

 vede žáky ke kritickému náhledu na informace z médií – zejména internetu  

 při hodinách přírodopisu systematicky kontroluje a objektivně hodnotí práci žáků  

Kompetence k řešení problémů - učitel:  

 prací v hodinách biologie vybaví žáky vědomostmi, znalostmi a dovednostmi potřebnými pro rozpoznání "problému" a jeho řešení  

 zadává žákům, zejména na hodinách laboratorních cvičení, problémové úlohy a metodicky dohlíží na jejich řešení  

 pomáhá žákům vyhledávat nové a originální přístupy k řešení předložených problémů  

Kompetence komunikativní – učitel  

 je otevřený v komunikaci s žáky  

 se vyjadřuje jasně, srozumitelně a věcně - totéž vyžaduje i od žáků  

 zadává úlohy, při jejichž řešení jsou žáci vyzýváni kombinovat různé zdroje informací  
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Kompetence sociální a personální - učitel:  

 zadává žákům skupinou práci a dohlíží, aby se každý podle svých možností zodpovědně a konstruktivně zapojil do řešení  

 netoleruje jakékoliv náznaky netolerance nebo neúcty v rámci pracovní skupiny i mimo ni  

 skupinovým hodnocením a reflexí výsledků práce rozvíjí schopnost sebekritického hodnocení sebe sama  

Kompetence občanské - učitel:  

 vede žáky k odpovědnému a trvale udržitelnému vztahu k přírodnímu prostředí a snaží se vlastním příkladem k budování tohoto postoje 
přispět  

 posiluje občanské uvědomění žáků a přesvědčení, že je možné prosadit demokraticky svůj názor  

 v rámci výuky i mimo ni dbá na slušné a ohleduplné chování žáků  

Kompetence pracovní - učitel přírodopisu:  

 vede žáky k důslednému plnění povinností  

 dává příležitost k systematické práci na dlouhodobějších úkolech, které žáka připraví na soustavné plnění pracovních povinností 

Očekávané výstupy v RVP ZV: 

Žák: 

 Rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v přehledu vývoje organismů 

 Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií 

 Porovná funkce orgánových soustav rostlin a živočichů 

 Třídí organismy a taxonomicky je zařadí 

 Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a význam z hlediska dědičnosti 

 Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 

 Uvede význam virů a bakterií v přírodě a pro člověka 

 Rozpozná naše jedlé a jedovaté houby, porovná podle charakteristických znaků 

 Vysvětlí způsoby výživy hub a význam v ekosystému 

 Objasní funkci stélky lišejníků 

 Porovná vnější a vnitřní stavbu orgánů rostlin 

 Vysvětlí základní princip fyziologických procesů a využití při pěstování rostlin 

 Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje podle klíče 

 Odvodí podle pozorování přírody způsob přizpůsobení rostlin životním podmínkám 

 Porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlí funkci orgánů 

 Rozliší živočichy a zařadí je do taxonomických skupin 
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 Na základě pozorování živočichů odvodí projevy chování a přizpůsobení životním podmínkám 

 Zhodnotí význam živočichů pro přírodu a člověka 

 Uplatňuje bezpečné chování při styku se živočichy 

 Popíše stavbu a funkci orgánů lidského těla a vysvětlí jejich vztahy 

 Orientuje se ve vývojových stupních fylogeneze člověka 

 Objasní vznik a vývoj člověka od početí po stáří 

 Rozliší příčiny a příznaky nemocí 

 Objasní význam zdravého způsobu života 

 Aplikuje první pomoc 

 Objasní vliv sfér Země na vznik života 

 Rozpozná vybrané nerosty, horniny 

 Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů 

 Porovná význam půdotvorných činitelů, rozlišuje hlavní půdní typy 

 Rozlišuje geologická období 

 Uvede různé ekosystémy a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy 

 Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a jejich vztahy 

 Rozlišuje populaci, ekosystém 

 Vysvětlí podstatu potravních řetězců 

 Uvede kladné a záporné vlivy člověka na životní prostředí a narušení rovnováhy 

 Dodržuje základní pravidla bezpečné práce a chování při poznávání živé a neživé přírody 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Přírodopis 
Ročník:    šestý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozoruje různé biologické objekty a děje i jejich vlastnosti, výsledky svých 
popisuje, zakresluje, zpracovává, vyhodnocuje, posuzuje informace z hlediska důležitosti a objektivity a dále využívá pro své vlastní 
učení. 

 vyslovuje v diskusích hypotézy o podstatě pozorovaných či popsaných jevů či jejich průběhu, ověřuje různými prostředky jejich 
pravdivost a využívá získané poznatky k rozšiřování vlastního poznávacího potenciálu 

 vyhledává v různých pramenech potřebné informace týkající se biologického poznávání a využívá je efektivně ve svém dalším studiu 

 poznává souvislosti biologického zkoumání s ostatními, zejména přírodovědnými, oblastmi zkoumání  a využívá těchto souvislostí 
v procesu učení. 

 klade otázky po přírodovědných příčinách jevů, které kolem sebe vidí. 

 vyjádří, formuluje problém, na který narazí při vzdělávání v oboru biologie, případně v souvisejících oborech a situacích v každodenním 
životě 

 učí se zobecňovat a aplikovat poznatky, souvislosti a zákonitosti získané studiem biologie v různých oblastech života. 

 učí se přesně a logicky uspořádaně vyjadřovat či argumentovat. 

 učí se stručně, přehledně a objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů, případně studia 
určité problematiky (prezentace projektu) 

 osvojuje si dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů při práci na projektu. 

 poznává úskalí rozvoje civilizace a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí. 

 učí se optimálně plánovat a provádět pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. Seznamuje  se zásadami 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 používá přírodovědecké terminologie i pojmů z jiných vědních oborů.  

 učí se dovednosti informace nejenom syntetizovat, ale i třídit a spojovat je v mentální schémata s pevnou a jasnou strukturou otevřená 
dalšímu dotváření. 

 ověřuje si porozumění textů, obrazových materiálů a schéma 

  



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 327 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Vznik života na Zemi 

Žák: 

 uvede příklady organických a 
anorganických látek 

 zakreslí stavbu Země 

 popíše vznik Země a vývoj života na Zemi 

 popíše složení atmosféry 

 uvede podmínky, výchozí látky a 
produkty fotosyntézy 

 vysvětlí význam fotosyntézy pro život na 
Zemi 

 vysvětlí vznik ozónové díry a 
skleníkového efektu  

 zjistí a uvede příklady znečištění ovzduší 

 navrhne, jak lze v každodenním životě 
omezovat znečištění ovzduší 

 vysvětlí, jak člověk ovlivňuje podnebí a 
počasí 

 

 

 organické a anorganické látky 

 vznik a stavba Země 

 vývoj organismů na Zemi 

 vznik života na Zemi 

 vznik atmosféry, fotosyntéza, vývoj 
atmosféry 

 vývoj života 

 názory na vznik života 

 podnebí a počasí ve vztahu k životu 

 znečištění atmosféry jako globální i lokální 
problém a jeho důsledky a vliv na počasí a 
podnebí 

 

 
EVVO – základní podmínky života, lidské aktivity 
a problémy životního prostředí, vztah člověka k 
prostředí 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
OSV – hodnoty, postoje, praktická etika 
 

Základy ekologie 

Žák:  

 definuje pojem ekosystém  

 vysvětlí vlastními slovy vztahy mezi 
jednotlivými složkami ekosystému 

 uvede příklady ekosystémů  

 vysvětlí pojem populace a společenstvo a 
uvede jejich příklady 

 porovná potravní síť, potravní pyramidu 
a potravní řetězec 

 

 organismy a prostředí 

 ekosystém přírodní a umělý, vztahy mezi 
složkami ekosystému, dynamická 
rovnováha, bioindikátor, zavlečené 
organismy, eutrofizace 

 populace, společenstvo 

 potravní řetězce, sítě, pyramidy 
(producent, konzument, destruent, 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky života, 
lidské aktivity, vztah člověka k životnímu 
prostředí 
VDO – občan, občanská společnost a stát 
MV – kritické čtení, interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
OSV - kreativita 
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 sestaví jednoduchý potravní řetězec 

 odvodí význam organismu z potravní sítě 
na základě jeho postavení  

 vyhledá příklady kladných i záporných 
vlivů člověka na ekosystém 

 posoudí vliv pesticidů na organismy na 
základě potravní pyramidy 

 schematicky zakreslí vztahy 
v ekosystému město a srovná se vztahy 
v přírodním ekosystému les 

predátor 

 zásahy člověka do ekosystému 

 ochrana přírody a životního prostředí 
 

Obecná biologie a genetika 

Žák: 

 zobecní základní projevy života a popíše 
stavbu organismů 

 porovná stavbu prokaryotické a 
eukaryotické buňky 

 popíše stavbu eukaryotické buňky a 
vysvětlí funkci organel 

 porovná stavbu buňky rostlinné, 
živočišné a buňky hub 

 aplikuje praktické metody poznávání 
přírody, dodržuje pravidla bezpečnosti 
práce 

 popíše podstatu pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování organismů 
uvede příklady pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování organismů 

 srovná pohlavní a nepohlavní 
rozmnožování z hlediska dědičnosti a 
proměnlivosti organismů 

 vysvětlí význam bakterií v přírodě 

 uvede příklady bakteriálních onemocnění 

 

 projevy života a jeho rozmanitost 

 významní biologové a jejich objevy 

 praktické metody poznávání přírody- 
pozorování lupou, mikroskopem, určovací 
klíče a atlasy, ukázky odchytu živočichů 

 výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, 
reakce na podněty 

 základní struktura života 

 buňky - stavba, organely a jejich funkce, 
výživa buňky, typy buněk, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, organismy 
jednobuněčné a mnohobuněčné, kolonie, 
rozmnožování pohlavní a nepohlavní -  
dědičnost a proměnlivost 

 viry a bakterie – stavba, výskyt, význam, 
onemocnění a praktické využití 

 zdravý způsob života a péče o zdraví- cesty 
přenosu nákaz a jejich prevence získané 
v přírodě, přenosné krví, bodnutí hmyzem, 
základy první pomoci 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky života, 
lidské aktivity, vztah člověka k životnímu 
prostředí 
VDO – občan, občanská společnost a stát 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 
Fy – pohyb částic 

Výchova ke zdraví 
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a jejich možné důsledky 

 uvede příklady využití bakterií 

 vysvětlí pojem vodní květ a příčiny jeho 
vzniku 

 uvede příklady virových onemocnění a 
jejich možné důsledky 

 vysvětlí rozdíl mezi buněčným a 
nebuněčným organismem. 

 

 vliv životních podmínek a způsobu 
stravování na zdraví 

 

Biologie živočichů 

Žák: 

 popíše hlavní znaky prvoků 

 rozliší a porovná charakteristické znaky 
jednotlivých skupin prvoků 

 uvede příklady nejdůležitějších skupin 
prvoků a jejich zástupce 

 odvodí význam prvoků v přírodě a pro 
lidské zdraví 

 

 

 stavba těla, funkce jednotlivých částí těla – 
organely prvoků a jejich funkce, 
rozmnožování 

 vývoj, vývin a systém prvoků – bičíkovci – 
krásnoočko, trypanozoma, kořenonožci – 
dírkonošci, mřížovci, měňavky, nálevníci – 
trepky 

 rozšíření, význam  

 onemocnění způsobené prvoky, potravní 
řetězce, bioindikátory 

 
 

 
EVVO – ekosystémy  
VMS – Objevujeme Evropu a svět 
 

Výchova ke zdraví 
 

Houby 

Žák: 

 popíše způsoby výživy hub a stavbu hub  

 zhodnotí význam hub v ekosystému 

 uvede příklad jednobuněčných hub a 
jejich význam 

 uvede výchozí látky a produkty 
alkoholového kvašení 

 

Houby bez plodnic- 

 jednobuněčné - kvasinky, alkoholové 
kvašení, využití, negativní vliv alkoholu na 
lidské zdraví 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky života, 
lidské aktivity, vztah člověka k životnímu 
prostředí 
VDO – občan, občanská společnost a stát 
MV – kritické čtení, interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 
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 popíše stavbu mnohobuněčných hub 

 rozpozná a porovná naše nejznámější 
jedlé a jedovaté houby 

 vysvětlí pozitivní a negativní vliv hub na 
člověka aj. organismy 

 vysvětlí pojem symbióza na příkladu 
lišejníku 

 objasní stavbu lišejníku a funkci dvou 
organismů ve stélce 

 uvede příklady zástupců lišejníků a jejich 
event. využití 

 vysvětlí význam lišejníků v ekosystému 

 mnohobuněčné – základní charakteristika, 
výživa, rozmnožování, pozitivní a negativní 
vliv na člověka a organismy 

 houby s plodnicemi 

 stavba, výskyt, význam, zástupci, zásady 
sběru a první pomoci při otravě, 

 halucinogenní houby - rizika 

 lišejníky 

 symbióza, typy stélek, stavba stélky, výskyt 
a význam, zástupci a využití 

6. Ch – deriváty uhlovodíků, přírodní 
látky 

Ov – člověk jako jedinec 
Výchova ke zdraví 

Systém rostlin – řasy 

Žák: 

 popíše stavbu řas 

 uvede skupiny řas podle složitosti stélky 
a barviv a jejich zástupce 

 odvodí význam řas v ekosystému 
 

 

 stavba řas – stélka jednobuněčná a 
mnohobuněčná 

 skupiny řas podle barviv, zástupci 

 význam a využití řas 

 zdravý způsob života a péče o zdraví- 
zásady zdravého stravování 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky života, 
lidské aktivity, vztah člověka k životnímu 
prostředí 
Ch – přírodní látky 
Výchova ke zdraví 

Žahavci 

Žák:  

 popíše stavbu, základní znaky a význam  
žahavců 

 porovná znaky jednotlivých skupin 
žahavců 

 vysvětlí způsob výživy a reakci na 
podněty žahavců 

 uvede typické zástupce skupin žahavců 

 vysvětlí vliv člověka na korálové útesy a 
jeho dopady pro mořské ekosystémy 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
žahavé buňky rozptýlená nervová soustava, 
láčka, paprsčitá tělní souměrnost, svalové 
buňky, regenerace, skupiny žahavců – 
polyp, medúza, korál 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky života, 
lidské aktivity, vztah člověka k životnímu 
prostředí 
VMS – Objevujeme Evropu a svět 
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Ploštěnci 

Žák: 

 porovná stavbu ploštěnců a žahavců 

 rozliší jednotlivé skupiny ploštěnců 

 porovná parazitické a volně žijící 
ploštěnce 

 uvede příklady volně žijících a 
parazitických zástupců a jejich význam 

 uvede možné způsoby nákazy 
nejznámějšími zástupci parazitických 
ploštěnců a ochrany před nákazou  

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
plaménkové buňky, provazcovitá nervová 
soustava, anaerobní metabolismus, smysly, 
regenerace, skupiny ploštěnců a jejich 
zástupci – ploštěnky, motolice, tasemnice, 
přizpůsobení parazitickému způsobu 
života, životní cykly vybraných parazitů a 
ochrana před nimi 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky života, 
lidské aktivity, vztah člověka k životnímu 
prostředí 
VDO – občan, občanská společnost a stát 
VMS – Evropa a svět nás zajímá 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 
Výchova ke zdraví 

Hlísti 

Žák: 

 porovná stavbu ploštěnců a hlístů 

 vysvětlí význam hlístů v ekosystémech  

 popíše životní cyklus škrkavky a roupa a 
možné způsoby nákazy 

 uvede zásady prevence 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
trávicí trubice, pohlavní dimorfismus 

 skupiny a zástupci hlístů- škrkavky, roupi, 
háďátka, životní cykly vybraných parazitů a 
ochrana před nimi 

 význam hlístů 

 zásady osobní hygieny 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky života, 
lidské aktivity, vztah člověka k životnímu 
prostředí 
VDO – občan, občanská společnost a stát 
VMS – Evropa a svět nás zajímá 
Výchova ke zdraví 

Měkkýši 

Žák: 

 uvede charakteristické znaky měkkýšů 

 srovná stavbu jednotlivých skupin 
měkkýšů 

 rozliší jednotlivé skupiny měkkýšů  

 uvede zástupce jednotlivých skupin 

 objasní způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí vybraných zástupců 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla– 
svalnatá noha, plášť, útrobní vak, schránka, 
radula,  slinivkojaterní žláza, otevřená 
oběhová soustava, dýchání, smysly,  
hermafrodit,   skupiny měkkýšů – plži, mlži, 
hlavonožci, zástupci 

 význam a vývoj měkkýšů, rozšíření, fosilie  

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky života, 
lidské aktivity, vztah člověka k životnímu 
prostředí 
MV – kritické čtení, interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
VMS – Evropa a svět nás zajímá 
Ch – soli 
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 odvodí význam měkkýšů v životě člověka 
a v ekosystémech  

 vysvětlí úspěšnost měkkýšů a jejich 
druhovou pestrost 

  

Kroužkovci 

Žák:  

 porovná stavbu kroužkovců se 
stavbou hlístů a měkkýšů 

 popíše stavbu a funkci jednotlivých částí 
těla kroužkovců 

 vysvětlí rozmnožování, vývin a význam 
žížaly 

 rozliší zástupce jednotlivých skupin 
kroužkovců 

 uvede zástupce jednotlivých skupin 
kroužkovců , jejich výskyt a význam  

 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
stejnocenné článkování, štětinky, opasek, 
přísavky, nálevkovité buňky, uzavřená 
oběhová soustava, dýchání, smysly, 
rozmnožování žížaly a její význam, humus,    
skupiny kroužkovců, mnohoštětinatců, 
opaskovců a zástupci 

 význam a vývoj kroužkovců, rozšíření 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky života, 
lidské aktivity, vztah člověka k životnímu 
prostředí 
VDO – občan, občanská společnost a stát 
VMS – Evropa a svět nás zajímá 
Z - makroregiony světa 
 

Členovci 

Žák: 

 popíše stavbu, základní znaky a význam 
členovců 

 vysvětlí význam vnější kostry 

 na příkladech uvede význam a výskyt 
členovců  

 porovná stavbu členovců a kroužkovců 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
hlava, hruď, zadeček 

 vnější kostra 

 význam a rozšíření 
 

 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
ČSP – laboratorní technika 
 

Klepítkatci 

Žák : 

 uvede charakteristické znaky klepítkatců 

 rozliší jednotlivé skupiny klepítkatců 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
končetiny, klepítka, makadla 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
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 srovná stavbu jednotlivých skupin 
klepítkatců 

 vysvětlí způsob života, lovu a příjmu 
potravy u vybraných zástupců 

 popíše význam a funkce pavučiny 

 uvede příklady parazitických zástupců 

 vyhledá závažná onemocnění způsobená 
nebo přenášená klepítkatci 

 skupiny klepítkatců – štíři, pavouci, štírci, 
sekáči, roztoči 

 onemocnění způsobená nebo přenášená 
klepítkatci – svrab, borrelióza, klíšťová 
encefalitida  

MV – kritické čtení 
OSV – seberegulace a sebeorganizace 
Z – makroregiony světa 
Výchova ke zdraví 
 

Korýši 

Žák: 

 porovná stavbu korýšů se stavbou 
klepítkatců 

 uvede zástupce jednotlivých skupin 
korýšů 

 popíše způsob života a výskyt vybraných 
zástupců 

 vysvětlí úlohu planktonních korýšů pro 
vodní ekosystémy 

 
 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
končetiny, krunýř 

 skupiny korýšů – žábronožky, lupenonožky, 
buchanky, rakovci 

 Výskyt, význam 
 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
 

Vzdušnicovci 

Žák: 

 popíše základní znaky a význam 
vzdušnicovců 

 vysvětlí způsob dýchání vzdušnicovců 

 rozliší jednotlivé skupiny vzdušnicovců 

 popíše rozdíl mezi mnohonožkou a 
stonožkou 

 vysvětlí způsob života mnohonožek a 
stonožek 

 

 stavba těla, význam, 

 dýchání – vzdušnice 

 zástupci – mnohonožky, stonožky, 
chvostoskoci 

 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
ČSP – laboratorní technika 
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Hmyz 

Žák: 

 porovná stavbu hmyzu se stavbou 
ostatních skupin členovců 

 popíše stavbu a funkci jednotlivých částí 
těla hmyzu 

 aplikuje znalosti o typech přizpůsobení 
na nové zástupce hmyzu a vytváří 
hypotézy o jejich způsobu života  

 vysvětlí způsob rozmnožování hmyzu 

 porovná hmyz s proměnou nedokonalou 
s hmyzem s proměnou dokonalou 

 uvede nejvýznamnější skupiny hmyzu 
s proměnou dokonalou a hmyzu 
s proměnou nedokonalou 

 rozliší zástupce jednotlivých řádů hmyzu 

 odvodí význam hmyzu v ekosystému 
 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
hlava, hruď, zadeček, končetiny, tykadla, 
křídla, ústní ústrojí  

 vývoj hmyzu – proměna nedokonalá a 
dokonalá 

 hmyz s proměnou nedokonalou – Jepice, 
vážky, švábi, vši, kudlanky, škvoři, 
rovnokřídlí, strašilky, stejnokřídlí, ploštice 

 hmyz s proměnou dokonalou – Síťokřídlí, 
chrostíci, motýli, dvoukřídlí, blechy, 
blanokřídlí, brouci 

 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
MV – kritické čtení 
OSV – kooperace, kompetice 
MKV - multikultura 
ČSP – laboratorní technika 
Z – makroregiony světa 
Výchova ke zdraví 

Ostnokožci 

Žák: 

 popíše stavbu, základní znaky a životní 
prostředí ostnokožců 

 uvede skupiny ostnokožců 

 vyhledá a popíše zástupce jednotlivých 
skupin ostnokožců 

 

 

 stavba a základní znaky těla ostnokožců 

 skupiny ostnokožců – hvězdice, hadice, 
ježovky, sumýši 

 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Přírodopis 
Ročník:    sedmý ročník základního vzdělání 

Kompetence 

Žák: 

 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozoruje různé biologické objekty a děje i jejich vlastnosti, výsledky svých 
pozorování zpracovává, vyhodnocuje, posuzuje informace z hlediska důležitosti a objektivity a dále využívá pro své vlastní učení. 

 rozpoznává problémy v průběhu biologického vzdělávání při využití všech dostupných metod a prostředků (pozorování, měření, 
experimentování, nákresy, schémata, grafické znázornění.) 

 vyjádří, formuluje problém, na který narazí při vzdělávání v oboru chemie, případně v souvisejících oborech a situacích v každodenním 
životě 

 pracuje s chybou, koriguje chybná řešení, ověřuje řešení problémů z hlediska správnosti, efektivnosti, porovnává případná různá řešení 
daného problému, obhajuje správná rozhodnutí 

 zobecňuje a aplikuje poznatky, souvislosti a zákonitosti získané studiem biologie v různých oblastech života. 

 přesně a logicky uspořádaně vyjadřovat či argumentuje. 

 stručně, přehledně a objektivně sděluje (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů, případně studia určité 
problematiky (referáty)  

 spoluvytváří ve vyučování atmosféru společného zájmu na stavu životního prostředí na Zemi 

 učí se dovednosti informace nejenom syntetizovat, ale i třídit a spojovat je v mentální schémata s pevnou a jasnou strukturou otevřená 
dalšímu dotváření.  
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Strunatci 

Žák: 

 popíše základní znaky a význam 
strunatců 

 objasní vývoj strunatců 

 rozliší jednotlivé skupiny strunatců 

 uvede hlavní znaky a zástupce 
jednotlivých skupin strunatců 

 

 stavba a základní znaky – struna hřbetní, 
nervová, cévní soustava, kostra 

 skupiny – pláštěnci, bezlebeční, 
obratlovci 

 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
OSV – rozvoj schopností poznávání 
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Obratlovci 

Žák: 

 popíše hlavní znaky a zástupce 
kruhoústých 

 uvede charakteristické znaky a 
zástupce paryb 

 porovná stavbu kruhoústých a paryb 

 objasní způsob života a přizpůsobení 
vodnímu prostředí vybraných zástupců 

 

 

Obratlovci 

 stavba a základní znaky – kostra, tělesná 
teplota, dýchání 

 skupiny obratlovců: 

Kruhoústí 

 stavba, zástupce 

 Mihule potoční 

Paryby 

 stavba a základní znaky – kostra, 
rozmnožování, zástupci – žraloci, rejnoci 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
MV – kritické čtení 
Z – makroregiony světa 
Fy – pohyb ,tření 
 

Ryby 

Žák:  

 porovná stavbu ryb se stavbou paryb 

 popíše stavbu a funkce částí těla ryb 

 vysvětlí způsob rozmnožování ryb 

 objasní způsob přijmu potravy ryb 

 vyhledá naše nejčastější sladkovodní 
ryby 

 uvede zástupce mořských a migrujících 
ryb 

 odvodí význam ryb v přírodě i pro 
člověka 

 

 

 stavba těla a základní znaky – ploutve, 
plynový měchýř, proudový orgán, 
rozmnožování, význam 

 rybí pásma 

 zástupci, rozšíření, lov, význam 

 
EVVO –  vztah člověka k prostředí, 
ekosystémy 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
MV – kritické čtení 
Z – makroregiony světa 
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Obojživelníci 

Žák:  

 porovná stavbu, způsob života a 
rozmnožování obojživelníků a ryb 

 popíše stavbu a funkci jednotlivých 
částí těla obojživelníků 

 objasní vývoj a význam obojživelníků 

 vysvětlí způsob rozmnožování a vývin 
obojživelníků 

 popíše způsob života obojživelníků 

 uvede hlavní znaky, zástupce a výskyt 
ocasatých obojživelníků 

 uvede hlavní znaky, zástupce a výskyt 
bezocasých obojživelníků 

 popíše přizpůsobení obojživelníků 
danému prostředí 

 vyhledá příčiny úbytku obojživelníků v 
ČR 

 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
kůže, trávicí soustava, kloaka, dýchání, 
rozmnožování 

 hlasové projevy 

 zbarvení 

 zástupci – ocasatí, bezocasí 

 projevy chování 

 výskyt  

 význam 

 ochrana 

 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
OSV – řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Z – makroregiony světa 
 
 

Plazi 

Žák: 

 porovná stavbu, způsob života a 
rozmnožování plazů, obojživelníků a ryb 

 popíše stavbu a funkci jednotlivých 
částí těla plazů 

 objasní vývoj a význam plazů  

 uvede příklady nejstarších plazů - 
praještěrů 

 popíše způsob života plazů 

 objasní získávání potravy u plazů 

 uvede hlavní znaky a zástupce skupin 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
šupiny, štíty, krunýře, dýchání, 
rozmnožování 

 nejstarší plazi – praještěři 

 současní plazi – želvy, krokodýli, šupinatí 
– zástupci, výskyt, význam, ochrana 

 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
MV – kritické čtení 
Z – makroregiony světa 
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plazů a jejich výskyt 

 popíše přizpůsobení plazů danému 
prostředí 

 

Ptáci 

Žák:  

 popíše charakteristické znaky ptáků 

 shrne vývoj ptáků 

 uvede význam ptáků 

 popíše instinkty ptáků  

 vysvětlí způsob rozmnožování a 
rozmnožovací chování ptáků, popíše 
péči o mláďata 

 zdůvodní tahy ptáků a uvede příklady 
tažných ptáků 

 uvede zástupce jednotlivých skupin 
ptáků, jejich výskyt a přizpůsobení 
danému prostředí způsobu života. 

 navrhne složení potravy na krmítku a 
vysvětlí význam ochrany ptáků 

 aplikuje praktické metody poznávání 
přírody, dodržuje pravidla bezpečnosti 
práce 

 uplatňuje osvojené způsoby 
rozhodování, chování a jednání 
v souvislosti s přenosnými chorobami a 
svěří se zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc 

 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
kostra, peří, plíce, kloaka, smysly 

 instinkty 

 rozmnožování – stavba vejce, námluvy, 
hnízdění, péče o mláďata 

 tahy ptáků 

 hlavní skupiny ptáků 

 vývoj a význam ptáků 

 rozšíření 

 praktické metody poznávání přírody- 
pozorování dalekohledem, mikroskopem, 
ukázky odchytu ptáků 

 zdravý způsob života a péče o zdraví- 
nákazy přenosné stykem se zvířaty a 
jejich prevence 

 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, ekosystémy 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
VDO – občan, občanská společnost a stát  
Z - makroregiony světa 
Fy – pohyb těles a síla 
Výchova ke zdaraví 
 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 339 

Výtrusné rostliny 

Žák: 

 uvede změny doprovázející přechod 
rostlin z vody na souš 

 popíše stavbu mechorostu 

 zakreslí schéma a popíše rozmnožovací 
cyklus mechorostů 

 odvodí význam mechorostů v přírodě a 
jejich využití člověkem 

 uvede zástupce a jejich výskyt  

 popíše stavbu plavuně 

 vysvětlí význam prvohorních plavuní 
pro vznik uhlí 

 uvede zástupce plavuní s důrazem na 
jejich ochranu 

 popíše stavbu přesličky 

 objasní životní cyklus přesliček 

 uvede zástupce a jejich výskyt 

 popíše a vysvětlí stavbu kapradiny 

 zakreslí a popíše schéma životního 
cyklu kapradiny 

 uvede význam, výskyt a zástupce 
kapradin 

 rozpozná důležité zástupce výtrusných 
rostlin 

 zhotoví mikroskopický preparát 
výtrusnice kapradiny a lístku měříku a 
zakreslí, popíše 

 
Přechod rostlin z vody na souš 

 vodivá pletiva, krycí pletiva, rostlinné 
orgány 

 

Výtrusné rostliny 

Mechorosty 

 stavba, životní cyklus, výskyt, význam, 
použití, zástupci 

Kapraďorosty 

Plavuně 

 stavba, vznik černého uhlí, zástupci, 
ochrana 

Přesličky 

 stavba, životní cyklus, zástupci, využití 

Kapradiny 

 stavba, životní cyklus, zástupci, využití, 
výskyt a význam 

 
 

 
EVVO – ekosystémy 
Ch – zdroje energie 
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Semenné rostliny 

Žák: 

 popíše stavbu semenných rostlin 

 odvodí hlavní a odvozené funkce 
jednotlivých rostlinných orgánů 

 pozoruje vnitřní stavbu rostlinných 
orgánů pod mikroskopem 

 popíše vnější a vnitřní stavbu 
jednotlivých rostlinných orgánů 

 určí s pomocí určovacích klíčů typy 
rostlinných orgánů 

 uvede příklady metamorfóz 
jednotlivých orgánů a vysvětlí příčiny 
jejich vzniku 

 na základě pozorování rostlin z různých 
biotopů odvodí vztah mezi 
přizpůsobením rostlin a prostředím 

 odvodí funkci květu 

 popíše stavbu květu 

 určí typ květu 

 rozpozná základní typy květenství  

 uvede způsoby opylení 

 vysvětlí průběh oplození u rostlin a 
vznik semene a plodu 

 rozpozná typy plodů 

 vysvětlí způsoby šíření rostlin 

 odvodí rozdíl mezi rozmnožováním 
výtrusných a semenných rostlin 

 uvede způsoby nepohlavního 
rozmnožování rostlin 

 používá k popisu rostlin správné 
botanické pojmy 

Semenné rostliny 

Vegetativní orgány 

 stavba vnitřní a vnější, funkce a přeměny 
kořene, stonku, listu, typy kořene, 
stonku, listu, přizpůsobení rostlin 
podmínkám 

 fyziologické procesy probíhající 
v rostlinných orgánech 

Květ, semeno, plod  

 stavba, typy, květenství, opylení, 
oplození, semena, plody, šíření rostlin, 
vegetativní rozmnožování rostlin, práce 
s klíčem a atlasy 

 

 
OSV – kooperace a kompetice, řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti 

M - souměrnost 
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Nahosemenné rostliny 

Žák: 

 popíše stavbu rozmnožovacích orgánů 
nahosemenných rostlin 

 uvede rozdíl mezi rozmnožovacími 
orgány nahosemenných a 
krytosemenných rostlin 

 vysvětlí šíření semen nahosemenných 
rostlin 

 uvede hlavní skupiny nahosemenných 
rostlin a jejich zástupce, výskyt význam 

 rozpozná hlavní zástupce jehličnanů 
 

 
Nahosemenné rostliny 

 stavba rozmnožovacích orgánů,  

 systém – skupiny, zástupci 

 význam 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky 
života 
 

Krytosemenné rostliny 

Žák: 

 rozpozná jednoděložnou a 
dvouděložnou rostlinu 

 rozpozná hlavní rody našich listnatých 
stromů, uvede jejich výskyt a význam 

 aplikuje praktické metody poznávání 
přírody- charakterizuje nejdůležitější 
čeledi rostlin pomocí typických znaků  

 uvede hlavní zástupce a jejich význam a 
výskyt s důrazem na jejich ochranu a 
jedovatost 

 určí významné a běžné zástupce našich 
rostlin 

 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka 

 

 jednoděložné, dvouděložné rostliny 

 listnaté stromy 

 čeledi rostlin – pryskyřníkovité, mákovité, 
brukvovité, mandloňovité, jabloňovité, 
růžovité, bobovité, miříkovité, 
brutnákovité, hluchavkovité, lilkovité, 
hvězdnicovité, liliovité, amarylkovité, 
lipnicovité, vstavačovité 

 hospodářský význam 

 praktické poznávání přírody- lupa, 
mikroskop, určovací klíče, atlasy, založení 
herbáře 

 zdravý způsob života a péče o zdraví- 
zásady zdravého stravování 

 rizika ohrožující zdraví a jejich prevence- 
rizikové chování: aktivní a pasivní kouření 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky 
života 
VDO – občan a stát 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

D – počátky lidské společnosti 

Výchova ke zdarví 
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Ochrana přírody 

Žák:  

 charakterizuje typy chráněných území 

 uvede příklady jednotlivých typů 
chráněných území v okolí školy, 
bydliště 

 vyjmenuje Národní parky na území ČR 

 uvede příklady našich a mezinárodních 
organizací zabývajících se ochranou 
přírody. 

 vysvětlí vliv člověka na utváření a stav 
krajiny 

 odvodí význam lesů 

 popíše lesní patra a jejich osídlení 
rostlinami a živočichy 

 uvede typy lesů a jejich výhody a 
nevýhody 

 uvede příklady vhodných a nevhodných 
zásahů člověka do ekosystému les  

 

 chráněná území – NP, CHKO, přírodní 
rezervace, přírodní památka, památný 
strom, Natura 2000, biosférické rezervace 

 naše a mezinárodní organizace 
zabývajících se ochranou přírody, 
ekosystém les, typy lesů, význam, 
ochrana 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky 
života, lidské aktivity a problémy ŽP 
VDO – občan a stát 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
OSV – kreativita 
MV – kritické čtení, interpretace 

D – počátky lidské společnosti, modernizace 
společnosti 

Ov – mezinárodní vztahy 

 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 343 

Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Přírodopis 
Ročník:    osmý základního vzdělávání 

Kompetence:  

Žák: 

 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozoruje rostliny, výsledky svých pozorování popisuje, zakresluje, zpracovává, 
vyhodnocuje, posuzuje informace z hlediska důležitosti a objektivity a srovnává s biologickými objekty, se kterými se seznámil dříve 

 vyslovuje v diskusích hypotézy o obecné podstatě biologických dějů, ověřuje různými prostředky jejich pravdivost a využívá získané 
poznatky k rozšiřování vlastního poznávacího potenciálu 

 uvědomuje si souvislosti biologického zkoumání s ostatními, zejména přírodovědnými, oblastmi zkoumání a využívá těchto souvislostí 
v procesu učení.  

 hledá problémy v oboru biologie, případně v souvisejících oborech a situacích v každodenním životě a aktivně se je snaží řešit. 

 aplikuje poznatky, souvislosti a zákonitosti získané studiem biologie v různých oblastech života, zejména při pěstování rostlin a chovu 
živočichů. 

 stručně, přehledně a objektivně sděluje (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů, případně studia určité 
problematiky (seminární práce) 

 rozpozná důležitost různých přírodních objektů a procesů pro vlastní život 

 posoudí aktivity člověka z hlediska ohrožení životního prostředí, učí se předvídat dopad těchto aktivit na prostředí 

 přírodovědné texty na úrovni učebnic pro ZŠ a populárně-vědecké literatury čte s porozuměním, je schopen je interpretovat, zhodnotit 
z hlediska věrohodnosti a dohledat pojmy, kterým neporozuměl 
 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Savci 

Žák: 

 objasní původ savců 

 porovná stavbu těla savců s ostatními 
obratlovci 

 popíše charakteristické znaky savců 

 uvede hlavní skupiny savců a popíše 
jejich hlavní znaky, výskyt a 

 

 stavba a funkce jednotlivých částí těla 

 charakteristické znaky 

 hlavní skupiny savců 

 rozšíření 

 vývoj a význam 

 domestikace 

EVVO - vztah člověka k prostředí, 
ekosystémy 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
VDO – občan, občanská společnost a stát 
Z - makroregiony světa 
Fy – teplo, energie 
Výchova ke zdraví 
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přizpůsobení danému prostředí. 

 objasní pojem domestikace a uvede 
příklady 

 uplatňuje osvojené způsoby 
rozhodování, chování a jednání 
v souvislosti s přenosnými chorobami a 
svěří se se zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc 
 

 

 zdravý způsob života a péče o zdraví- 
nákazy přenosné se stykem se zvířaty a 
jejich prevence 

 

Etologie 

Žák:  

 objasní pojem etologie 

 uvede hlavní rozdíly mezi chováním 
vrozeným a chováním získaným 

 popíše nejdůležitější okruhy chování 
zvířat 

 vysvětlí role členů komunity a uvede 
příklady pozitivního a negativního vlivu 
na kvalitu sociálního klimatu z hlediska 
prospěšnosti zdraví 

 respektuje přijatá pravidla i jinými 
vrstevníky a přispívá utváření dobrých 
mezilidských vztahů 

 

 

 chování vrozené, získané. 

 chování – ochranné, komfortní, sociální, 
rozmnožovací 

 osobnostní a sociální rozvoj- vztahy ve 
dvojici- kamarádství, partnerství, 
rodičovství 

 pravidla soužití v prostředí komunity- 
rodina, škola 

 

 
EVVO – vztah člověka k prostředí, 
ekosystémy 
OSV – poznávání lidí, komunikace 
MV – interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 
Výchova ke zdraví 
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Biologie člověka  

Žák:  

 vysvětlí základní principy fungování 
orgánů a orgánových soustav lidského 
organismu 

 orientuje se v základních vývojových 
stupních fylogeneze člověka 

 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až po stáří 

 rozlišuje příčiny, případně příznaky 
běžných nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby, objasní význam 
zdravého způsobu člověka 

 aplikuje první pomoc při poranění a 
jiném poškození těla 

 správně používá pojmy dědičnost a 
proměnlivost 

 vysvětlí podstatu dědičnosti a 
proměnlivosti 

 vyjádří vlastní názor k problematice 
zdraví a diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

 dává do souvislostí složení stravy a 
způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí a v rámci svých 
možností uplatňuje zdravé stravovací 
návyky 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím 

 vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

 stavba a funkce lidského organismu jako 
celku 

 tkáně 

 dýchací soustava 

 trávicí soustava 

 vylučovací soustava 

 nervová soustava 

 hormonální soustava 

 hygiena duševní činnosti 

 smysly 

 rozmnožovací soustava 

 zdravý způsob života a péče o zdraví-
nemoci, úrazy a prevence- příčiny, 
příznaky, praktické zásady a postupy léčení 
běžných nemocí 

 závažná poranění a život ohrožující stavy, 
epidemie 

 nákazy respirační, přenosné potravou a 
sexuálním kontaktem 

 ochrana před chronickými nepřenosnými 
chorobami a před úrazy 

 prevence metabolických onemocnění 

 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci- 
jejich interakce 

 výživa a zdraví- pitný režim, poruchy přijmu 
potravy, zásady zdravého stravování 

 pozitivní a negativní dopad prostředí a 
životního stylu na zdraví člověka 

 fylogeneze a ontogeneze člověka 

 dětství, puberta, dospívání- tělesné, 
duševní a společenské změny 

MV – kritické čtení, interpretace 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 
Výchova ke zdraví 
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  změny v životě člověka a jejich reflexe- 
sexuální dospívání, reprodukční zdraví- 
sexualita jako součást formování 
osobnosti, zdrženlivost, předčasné sexuální 
zkušenost, promiskuita, problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých, 
poruchy pohlavní identity 

 význam genetiky 

 chromozom, gen, dědičnost, proměnlivost, 
mutace genu, dědičné choroby 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Přírodopis 
Ročník:    devátý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 samostatně systematicky pozoruje horniny a nerosty, výsledky svých pozorování  popisuje, zakresluje, zpracovává, vyhodnocuje a 
posuzuje informace z hlediska důležitosti  

 vzájemně porovnává zkoumané objekty. Vnímá a vlastními slovy srozumitelně popíše odlišnosti. Používá odborné termíny z oblasti 
biologie 

 popíše geologické jevy a za použití informačních zdrojů vyhledává informace týkající se těchto jevů 

 uvědomuje si vliv sopečné činnosti a zemětřesení na život lidí v různých částech světa. Propojí poznatky ze zeměpisu a biologie v 
ucelený tematický celek 

 hledá problémy v oboru biologie, případně v souvisejících oborech a situacích v každodenním životě a aktivně se je snaží řešit 

 samostatně dlouhodobě pracuje na zadané téma, výsledky své práce formuluje v písemné formě a poté i ústně obhájí  

 posoudí důležitost minerálů a hornin pro vlastní život a život společnosti 

 efektivně pracuje v malých i větších skupinách a ovlivňuje kvalitu společné práce 

 v německém jazyce popíše probírané orgánové soustavy člověka a sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení vztahující se k probírané 
mu učivu 
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Stavba Země a geologické děje 

Žák: 

 na základě vnitřní stavby Země zdůvodní 
pohyb litosférických desek a jeho 
důsledky 

 uvede příklady  a lokalizací litosférických 
desek 

 vysvětlí příčiny tektonických pohybů 

 uvede příklady křehkých a plastických 
deformací a uvede příklady těchto jevů 
z okolí 

 

 stavba Země – astenosféra, litosférické 
desky – pohyb, vznik a zánik oceánské 
zemské kůry 

 tektonika – plastické a křehké deformace – 
příklady z okolí 

 sopečná činnost, zemětřesení 

 vnější geologické procesy –zvětrávání a 
eroze 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

 
MV – kritické čtení 
EVVO – základní podmínky života, problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
VMS – objevujeme Evropu a svět 
Ze – přírodní obraz Země 
Fy – pohyb těles 
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 na příkladu sopečné činnosti a 
zemětřesení vysvětlí příčiny a důsledky 
těchto jevů pro člověka a krajinu a 
zdůvodní správné chování člověka za 
mimořádné situace  

 vysvětlí příčiny, typy a důsledky  
zvětrávání hornin 

 zhodnotí vliv větrné, vodní a ledovcové 
eroze na utváření zemského povrchu 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí 

 

 ochrana člověka za mimořádných událostí – 
klasifikace mimořádných událostí 

 varovný signál a jiné způsoby varování 

 základní úkoly ochrany obyvatelstva 

 evakuace, činnost po mimořádné události 

 prevence vzniku mimořádných událostí 

Magma a vyvřelé horniny 

Žák: 

 uvede charakteristiku magmatu a jeho 
složení 

 popíše rozdíl mezi lávou a magmatem 

 podle charakteristických znaků rozliší 
horniny výlevné a hlubinné 

 zná příklady vyvřelých hornin a jejich 
výskytu v ČR 

 

 

 vznik, vlastnosti, složení, typy magmatu. 

 vyvřelé horniny – vznik, charakteristika, 
typy – vyvřelé, hlubinné, příklady hornin a 
nalezišť, využití, petrologie jako vědní obor 

 
 
 
 

 
MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
EVVO – základní podmínky života,  problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
Ze – přírodní obraz Země 
Fy – skupenství  
 

Děje v atmosféře 

Žák: 

 význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj 
různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy 
počasí dalšími přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné dopady i 
ochranu před nimi 

 

 

 podnebí a počasí ve vztahu k životu 

 význam vody a teploty prostředí pro život 

 ochrana a využití přírodních zdrojů 

 význam jednotlivých vrstev ovzduší pro 
život 

 vlivy znečištěného prostředí a klimatických 
změn na živé organismy a na člověka 

 
EVVO – základní podmínky života,  problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
Ze – přírodní obraz Země 
Ch – chemické reakce 
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 mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy – příčiny vzniku 

 přírodní světové katastrofy 

 nejčastější mimořádné přírodní události 
v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové 
kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi 

 

Usazené horniny 

Žák: 

 vysvětlí vznik usazených hornin  

 uvede charakteristické znaky a typy 
usazených hornin 

 pozná vybrané usazené horniny a uvede 
příklady nalezišť na území ČR a využití  

 

 vznik, charakteristické znaky, typy, zástupci, 
výskyt a využiti usazených hornin – 
zpevněné, nezpevněné, úlomkovité, 
organogenní, chemogenní 

 

 
EVVO – základní podmínky života,  problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
Ze – přírodní obraz Země, Česká republika 
 

Přeměněné horniny 

Žák: 

 vysvětlí souvislosti mezi teplotou tlakem 
a stupněm přeměny hornin 

 uvede charakteristické znaky a příklady 
přeměněných hornin 

 rozpozná základní přeměněné horniny 

 schématicky zakreslí a vysvětlí horninový 
cyklus  

 s pomocí atlasů a klíčů určí nejběžnější 
naše horniny 

 

 vznik, charakteristické znaky, zástupci, 
výskyt a využití usazených hornin 

 horninový cyklus 

 určovací klíče, použití 
 
 

 
EVVO – základní podmínky života,   
problémy životního prostředí, vztah člověka k 
prostředí 
Ze – přírodní obraz Země, Česká republika 
Fy  
 

Nerosty 

Žák: 

 popíše rozdíl mezi nerostem a horninou 

 uvede fyzikální a chemické vlastnosti 
nerostů a způsoby jejich zjišťování 

 vysvětlí vznik nerostů 

 vyjmenuje základní třídy nerostů, jejich 
nejznámější zástupce 

 

 mineralogie jako vědní obor, definice 
nerostu, fyzikální a chemické vlastnosti, 
vznik nerostu, třídy nerostů a jejich zástupci 
– vlastnosti, vzorec, výskyt, využití, těžba a 
její následky, určovací klíče 

 

 
VDO 
MV 
EVVO – základní podmínky života,  problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
Ze – přírodní obraz Země, Česká republika 
Fy 
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 u nejběžnějších zástupců nerostů popíše 
vlastnosti  

 uvede využití a naleziště důležitých 
nerostů 

 s pomocí klíče a atlasu určí typické 
zástupce nerostů 

 zhodnotí vliv těžby nerostů  hornin na 
životní prostředí a uvede vhodné příklady 
rekultivace 

 

M 
Ch 
 

Geologický vývoj Země 

Žák: 

 pomocí  významných změn flóry, fauny a 
geologických dějů charakterizuje 
geologické éry 

 popíše fylogenetický vývoj člověka 

 vysvětlí možné způsoby získáváni 
informací o historii vzniku a vývoje života 
na Zemi 

 

 paleolontologie jako vědní obor, fosilie – 
vznik a výskyt, Barrande, geologické éry a 
jejich charakteristiky – časový rozsah, 
horotvorné pochody, flóra a fauna, podnebí 

 fylogenetický vývoj člověka 
 

 
EVVO – základní podmínky života,  problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
MV 
Ze 
Ch 
 

Geologický vývoj ČR 

Žák: 

 se orientuje v geologické mapě ČR 

 ukáže na mapě rozsah soustav tvořících 
území ČR a charakterizuje je 

 

 

 geologická mapa ČR 

 karpatská soustava, Český masiv – vznik, 
rozložení, vývoj a složení 

 

 
EVVO – základní podmínky života,  problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
MV 
Ze 
Ch 
 
 

Půdy 

Žák: 

 vysvětlí vznik půdy 

 zhodnotí vliv jednotlivých půdotvorných 
činitelů na vznik typu půdy  

 

 složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu 
rostlin 

 hospodářský význam pro společnost 

 
EVVO – základní podmínky života,  problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
Ze 
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 uvede příklady výskytu jednotlivých typů 
a druhů půd na  území ČR  

 

 nebezpečí a příklady její devastace 

 možnosti a příklady rekultivace 

Ch 
 

Kosterní a svalová soustava 

Žák: 

 popíše kosterní a svalovou soustavu 
člověka 

 uvede funkce jednotlivých částí 

 uvede nejčastější nemoci kosterní a 
svalové soustavy a vysvětlí příčiny vzniku 

 

 

 stavba a funkce kosterní a svalové soustavy 

 složení, stavba, typy spojení  kostí 

 složení, struktura, činnost, typy svalů 

 nemoci a úrazy kostry a svalstva 
 

 
EVVO – základní podmínky života,  problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
MKV- etnický původ 
MV- kritické čtení 
 

Krev a krevní oběh 

Žák: 

 nakreslí a popíše stavbu oběhové 
soustavy 

 vysvětlí funkci krve, oběhové soustavy, 
uvede složení krve a funkci jednotlivých 
složek krve 

 dává do souvislosti stavbu a funkci srdce 
a cév 

 uvede nejčastější nemoci krve a oběhové 
soustavy 

 

 

 stavba a funkce srdce, tlak krve, složení 
krve, krevní oběh, cévy 

 krevní skupiny, srážlivost krve 

 lymfatická soustava 

 onemocnění krve a oběhové soustavy 

 prevence kardiovaskulárních onemocnění 
 

 
EVVO – základní podmínky života,  problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
MKV- etnický původ 
MV- kritické čtení, mediální sdělení, realita 
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6.5.4 Zeměpis 
Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Zeměpis 
Vyučovací předmět zeměpis realizuje obsah vzdělávacího oboru Člověk a příroda. Je to povinný vyučovací předmět s hodinovou dotací 1-2-2-2. 
V osmém a devátém ročníku je jedna hodina týdně na základě povolení MŠMT vyučována v německém jazyce. 
Žáci nabývají v předmětu znalosti, schopnosti a dovednosti v klíčových kompetencích vymezených v RVP s jednoznačným důrazem na 
geografické vnímání a myšlení. Kromě toho se sleduje i nabývání dalších kompetencí, které jsou specificky geografické a nelze je pod souhrnné 
klíčové kompetence RVP zahrnout. Jedná se o: 

 vnímání světa v prostorových souvislostech a hledání vzájemných vazeb mezi geografickými jevy  

 hledání vlastního (eticky správného) postoje k zásahům člověka do přírodních cyklů  

 vhodné využívání geografických poznatků k argumentaci vlastních názorů  
Předmět je úzce propojený s mnoha dalšími předměty a vzdělávacími oblastmi. K poznatkům z dalších oborů přidává geografickou komplexnost 
vnímání problému a mnoha jevům přidává prostorové rysy. Proto významným způsobem přispívá k dosažení řady kompetencí žáka vymezených 
v průřezových tématech RVP – „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“, „Environmentální výchova“ a „Multikulturní 
výchova“.  
Velký důraz klademe i na samostatnost a schopnost vyhledání informace, stejně jako prezence svých (skupinových) výsledků. 
Předmět je vyučován v kmenových učebnách. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

K realizaci výchovných a vzdělávacích strategií je na škole k dispozici odborná učebna vybavená zpětným projektorem, diaprojektorem, 
počítačem s napojením na internet, dataprojektorem, ozvučením učebny, interaktivní elektronickou tabulí, VHS a DVD přehrávačem a 
vizualizérem. Konkrétní volba výchovně-vzdělávací strategie je věcí učitele, který je za svou výuku odpovědný. V předmětu Zeměpis se však 
většinou používají tyto metody, formy a prostředky výuky (uvedené ve vztahu ke klíčovým kompetencím RVP ZV):  

Kompetence k učení:  

 Žák je veden k aktivní účasti na výuce a to i při frontálním výkladu učitele, který je nedílnou součástí předávání vědomostí zejména 
faktografického charakteru.  

 Dále se kompetence k učení dosahuje zadáváním samostatného zpracování geografických témat a jejich prezentace formou písemných 
prací nebo referátů s použitím audiovizuálních prostředků. K jejich zpracování se žák učí využívat informačních zdrojů (turistické 
průvodce, populárně vědecké geografické časopisy, www stránky vědeckých institucí, kartografické zdroje na papírových i 
elektronických médiích, fotografie). Při této práci rozhoduje o věrohodnosti informačního zdroje a učí se zachovávat pravidla citačních 
norem a etiky. Učitel volí témata ke studiu tak, aby vzbudil pocit osobní angažovanosti v problematice a praktických důsledků v našem 
životním prostředí. Tím vzbuzuje v žákovi i vnitřní motivaci.  
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Kompetence k řešení problémů:  

 Za účelem rozvíjení této kompetence jsou zařazovány do výuky miniaturní projekty (v rozsahu jedné až několika málo vyučovacích 
hodin) realizované formou skupinové práce. (Vítaná je i participace Zeměpisu na větších školních projektech.) Požadovaným výstupem 
může být studie či návrh řešení problematiky konkrétní prostorové situace, nebo geografického problému (zejména ve vztahu k ČR a 
místu bydliště). Žákům jsou předkládány drobné problémy k samostatnému řešení, například v podobě úkolů v pracovních listech.  

Kompetence komunikativní:  

 Ve všech formách výuky žák používá geografické terminologie i pojmů z jiných vědních oborů. Při argumentaci pracuje s pojmy, které 
přesně definuje. Těchto kompetencí nabývá jednak poslechem výkladu učitele, problémovým rozhovorem s učitelem při frontální výuce 
i v komunikaci se spolužáky ve skupinové výuce nebo například účastí na besedách. V diskusi se učí obhajovat svůj názor a podpírat ho 
argumenty.  

Kompetence sociální a personální: 

 Učitel vytváří ve vyučování atmosféru společného zájmu na stavu životního prostředí na Zemi. Žák je veden ke spolupráci více než k 
soutěživosti. Geografické poznatky žákům podává též jako prostředek k porozumění politickému a ekonomickému dění, k lepšímu 
zapojení do místní, regionální i celostátní politiky a občanského sektoru.  

 Žák je veden k uvědomění si významu vnitřní kázně, která pomáhá k dosažení lepších výsledků i lepší atmosféře ve třídě.  

Kompetence občanské:  

 Žák je veden k uvědomění si významu každého člena skupiny (třídy) k dosažení co nejlepšího výsledku. Uvědomuje si význam a cenu 
přírodního i kulturního dědictví naší země. Chápe význam environmentálních problémů.  

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák:  

  organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, 
diagramů, statistických dalších informačních zdrojů 

 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii 

 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 

 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 

 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy 

 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 
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 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary 
zemského povrchu 

 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovná jejich postavení, rozvojová jádra a 
periferní zóny 

 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,  politické a hospodářské poměry, zvláštnosti 
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů ,vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

 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 jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel 

 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapaách hlavní světové surovinové a energetické 
zdroje 

 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit 

 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků 

 loklokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových 
regionech 

 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy 

 hodnotí na  přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje 
vazby místního regionu k vyšším územním celkům   

 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky 
v evropském a světovém kontexu 

 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizací a integracích 
států 

 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajiny 

 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

 ovládá základy praktické geografie a orientace v terénu 

 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

 uplatňuje v praxi  zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a 
jednání při mimořádných událostech 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Zeměpis 
Ročník:     šestý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 planetu Zemi chápe jako součást vyšších solárních, galaktických a vesmírných systémů a graficky i ústně  znázorňuje a hodnotí vliv této 
skutečnosti na existenci živých organismů na naší planetě 

 popíše složky a prvky přírodní sféry a zkoumá jejich souvislosti 

 získává a rozvíjí dovednosti pracovat s mapami, atlasy, tabulkami a dalšími geografickými podklady 

 vyhledává informace, třídí je a posuzuje 

 pracuje se základními obecně užívanými kartografickými a topografickými termíny, znaky a symboly 

 při zachycování základních geografických jevů v krajinné sféře využívá základní kartografickou terminologii 

 pozorování krajiny chápe jako cenný zdroj informací o lidské činnosti na daném území v minulosti, své závěry porovnává s ostatními a 
ve spolupráci s nimi navrhuje možné příčiny současného stavu 

 při práci s kartografickými produkty pracuje samostatně, navrhuje možné způsoby při řešení problémů 

 při práci s mapou, nebo při pobytu v krajině využívá i svých dosavadních zkušeností 

 sestavuje vlastní mapová díla 

 za pomoci mapy a buzoly se orientuje v krajině 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Země ve vesmíru 

Žák:  

 dle svých schopností rozumí pojmům - 
vesmír, sluneční soustava, planeta, 
hvězda, galaxie, vesmírná tělesa 

 popíše planetární systém a rozliší tělesa 
sluneční soustavy 

 porovná vlastnosti Země a jiných planet 

 určí a popíše tvar Země, dodá důkazy o 
tvaru Země 

 vysvětlí a zhodnotí důsledky pohybů Země 

 posoudí vztah mezi Zemí, Měsícem a 

 

 vesmír – galaxie, planety, měsíce, 
postavení Země ve vesmíru, sluneční 
soustava, vlastnosti planet 

 planeta Země – tvar, velikost, pohyby 

 střídání dne a noci, střídání ročních 
období 

 čas, časová pásma, datová hranice 

 Měsíc a jeho pohyby, slapové jevy 
 

 
B – vznik Země  
D – objevné cesty, nejstarší představy o tvaru 
Země 
Fy – gravitace, vesmír  
 

 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 356 

Sluncem 
 

Fyzickogeografická sféra 

Žák:  

 charakterizuje a srovnává jednotlivé 
zemské sféry (geosféry) 

 s porozuměním používá základní 
fyzickogeografické pojmy, objasní jejich 
význam a vzájemnou souvislost 

 popisuje vnitřní stavbu Země 

 rozlišuje základní tvary zemského povrchu 
a určuje jejich vznik 

 objasní mechanismy planetární cirkulace 
atmosféry a její důsledky pro vytváření 
klimatických pásů 

 rozliší pojmy počasí a podnebí 

 vyjmenuje a charakterizuje podnebné 
pásy 

 popíše rozdělení vody na Zemi 

 rozliší malý a velký oběh (a rozliší 
jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci 
v krajině) 

 zhodnotí význam světového oceánu, určí 
vlastnosti mořské vody 

 objasní vliv oceánských proudů na 
podnebí 

 charakterizuje pedosféru, půdní typy a 
druhy 

 zhodnotí vliv člověka na vývoj a změny 
pedosféry 

 vyjmenuje a charakterizuje vegetační 
pásy, vyhledá pro ně typické zástupce 
fauny a flóry 

 vysvětlí souvislost mezi nadmořskou 

 

 fyzickogeografická sféra – litosféra, 
atmosféra, hydrosféra, pedosféra a 
biosféra, jejich prvky 

 litosféra - stavba a složení Země 

 endogenní procesy (vulkanismus, 
seismicita,vznik pohoří – orogeneze) 

 exogenní procesy, typy exogenních sil, 
jejich působení na tvary zemského 
povrchu 

 tvary zemského povrchu 

 atmosféra – stavba a složení, počasí a 
podnebí, tlak vzduchu, vítr, klimatické 
pásy 

 hydrosféra – rozložení vod na Zemi, 
hydrologický cyklus, mořská voda 
(teplota, slanost, pohyby), vody pevnin 
(řeky, jezera, nádrže, ledovce), 
podpovrchová voda (minerální a 
termální voda), význam vodstva na Zemi 

 pedosféra – vznik půd, typy a druhy půd, 
význam a ochrana půd 

 biosféra – vegetační pásy, výškové 
stupně 

 

 
EVVO – všechny tematické okruhy 
B –živá a neživá příroda 
Fy – teplota, tlak, světlo 
Ch – prvky a sloučeniny, vlastnosti vzduchu a 
vody 
 
 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 357 

výškou a změnou typu vegetace 
 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

Žák:  

 používá s porozuměním základní 
geografickou, kartografickou a 
topografickou terminologii – mapa, plán, 
obsah a měřítko map, smluvené značky, 
výškopis, polohopis, popis mapy, 
poledníky a rovnoběžky, obratníky, 
polární kruhy, zeměpisné souřadnice 

 vnímá globus jako zmenšený ideální 
model Země 

 vyhledává potřebné informace v atlase, 
orientuje se v obsahu a rejstříku 

 pomocí zeměpisných souřadnic určuje 
geografickou polohu jednotlivých lokalit 
na mapě 

 používá měřítko mapy na výpočet 
skutečných vzdáleností 

 připraví a načrtne myšlenkovou mapu 
ilustrující prostorovou dynamiku 
současných jevů v krajině 

 vyjmenovává a používá různé zdroje 
informací se vztahem ke geografii 
(učebnice, odborné publikace, 
encyklopedie, časopisy, denní tisk, mapy 
různých témat a měřítek, atlasy, grafy a 
tabulky…) a rozlišuje jednotlivé druhy 
informací, které v nich může najít 

 přiměřeně hodnotí geografické objekty, 
jevy a procesy v krajinné sféře, jejich 
určité pravidelnosti, zákonitosti a 
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 

 

 globus a mapa 

 zeměpisná síť, určování zeměpisné 
polohy 

 mapy – měřítko, obsah, druhy 

 zeměpisná síť, určování zeměpisné 
polohy 

 mapy – měřítko, obsah, druhy 

 
MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
D – kolonizace, dekolonizace, zámořské objevy 
Jazyky – interpretace geografických názvů 
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podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) 
mezi podstatnými prostorovými složkami 
v krajině 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Zeměpis 
Ročník:     sedmý základního vzdělávání  

Kompetence 

Žák: 

 popíše složky a prvky společenské a hospodářské sféry a zkoumá jejich souvislosti 

 uvede příklady kritérií vzájemné odlišnosti a podobnosti současných států světa 

 získává a rozvíjí dovednosti pracovat s mapami, atlasy, tabulkami a dalšími geografickými podklady 

 vyhledává informace, třídí je a posuzuje 

 je veden k trvalému zájmu o poznávání různých zemí světa a regionů světa 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Společenské a hospodářské prostředí 

Žák:  

 zná přibližný počet obyv. světa a 
historický vývoj počtu obyvatel 

 rozliší přirozený a mechanický pohyb 
obyvatelstva 

 vysvětlí pojmy: porodnost, úmrtnost, 
přirozený přírůstek a úbytek, migrace, 
emigrace, imigrace 

 charakterizuje rozmístění obyvatelstva 
na Zemi a uvede příčiny tohoto 

 rozdělí obyvatelstvo podle kvalitativních 
a kulturních znaků (rasa, jazyk, národ, 
náboženské vyznání, pohlaví, věk, 
ekonomická aktivita 

 pochopí pojem urbanizace 

 vysvětlí pojmy: aglomerace, konurbace, 
megalopole (uvede příklady a nalezne 
na mapě 

 porovná venkovská a městská sídla 

 

 obyvatelstvo světa 

 početní růst 

 lidské rasy, národy, jazyky 

 rozšíření náboženství ve světě 

 struktura obyvatelstva (věk, pohlaví, 
ekonomická aktivita 

 proces urbanizace 

 městská a venkovská sídla a jejich 
funkce 

 územní struktura měst 

 větové hospodářství jádrové a periferní 
oblasti světa 

 odvětvová a sektorová struktura 

 světové zemědělství(rostlinná a 
živočišná výroba) 

 světový průmysl (těžební, energetika, 
zpracovatelský) 

 
EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
MKV – etnický původ, multikulturalita, princip 
sociálního smíru a solidarity 
D – kultura, osidlování,průmyslové a 
vědeckotechnické revoluce 
OV – stát a hospodářství 
B – přírodní zdroje 
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 zná strukturu měst 

 uvede příklady různých funkcí sídel 

 rozliší jednotlivé sektory hospodářství a 
jejich složky 

 vysvětlí rozdíly mezi jádrovými a 
periferními oblastmi 

 zná význam zemědělství 

 rozliší základní složky zemědělství 
(rostlinnou a živočišnou výrobu 

 vyhledá hlavní plodiny dle podnebných 
pásů 

 geograficky lokalizuje oblasti chovu 
hospodářských zvířat 

 uvede lokalizační faktory průmyslu 

 rozdělí průmyslové obory 

 vyjmenuje druhy dopravy 

 charakterizuje služby pro obyvatelstvo 

 najde na mapě zdrojové a cílové oblasti 
cestovního ruchu 

 geograficky lokalizuje hlavní oblasti 
světového obchodu 

 pozná základní světové a evropské 
hospodářské organizace 

 rozdělí státy podle základních 
charakteristik a vysvětlí rozdíly 

 vysvětlí význam a úlohu hranic a vymezí 
jednotlivé druhy hranic 

 vysvětlí  rozdíly závislých a nezávislých 
území a států 

 uvede mezinárodní politické organizace 

 uvede ohniska neklidu současného světa 
a objasní příčinu konfliktů 

 

 doprava a spoje 

 služby obyvatelstvu 

 mezinárodní obchod 

 hlavní mezinárodní hospodářské 
organizace 

 politická mapa současného světa 

 společné a odlišné znaky států 

 mezinárodní politické organizace a 
seskupení 

 ohniska neklidu v současném světě 
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Regiony světa 

Žák:  

 vymezí a porovná světadíly, oceány, 
makroregiony světa na základě daných 
kritérií 

 charakterizuje je z hlediska přírodních a 
socioekonomických poměrů 

 vyhledá na mapách hlavní soustředění 
osídlení a hospodářských aktivit 
v jednotlivých světadílech 

 vyhledá na mapě a zhodnotí jádrové a 
periferní oblasti 

 provede regionalizaci v jednotlivých 
světadílech, určí společné znaky daného 
regionu, provede porovnání 
jednotlivých regionů 

 na mapě vymezí polární kraje 

 na přiměřené úrovni vybere společné a 
rozdílné znaky obou polárních oblastí 

 

 

 Asie, Austrálie a Oceánie, oceány 

 geografická poloha 

 přírodní poměry 

 obyvatelstvo, osvojování lidmi 

 hospodářství 

 regionální dělení 

 významné státy a města 

 charakteristika států 

 polární oblasti – přírodní podmínky, 
objevování, možnosti využití 

 

 
VMS – Evropa a svět nás zajímá 
EVVO – vztah člověka k prostředí, lidské aktivity 
a problémy životního prostředí  
MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
MKV – všechny tematické okruhy 
D – kolonizace, dekolonizace, zámořské objevy 
Jazyky – interpretace geografických názvů 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Zeměpis – Deutsche Erdkunde 
Ročník:     osmý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 si vytváří pozitivní a aktivní vztah ke své obci, regionu, vlasti 

 má zájem o poznávání vlastní země 

 rozvíjí své dovednosti pracovat s mapami a dalšími geografickými podklady a zdroji informací 

 vzhled krajiny a stav životního prostředí na území ČR, ale i celého kontinentu, chápe v kontextu historického vývoje, dlouhodobého 
osídlení a využívání přírodních zdrojů 

 popisuje vliv lidských hospodářských aktivit na krajinou sféru, na její jednotlivé složky; vyhledává změny, ke kterým došlo při výměně 
informací, energií a materiálu díky lidské činnosti v krajinné sféře 

 písemně i ústně popisuje, nebo hodnotí, v německém jazyce vybrané fyzicko- a socioekonomickogeografické jevy Spolkové republiky 
Německo, u vybraných problematik provádí porovnání mezi naším západním sousedem a situací v ČR 

 v německém jazyce hodnotí přírodní, společenské a hospodářské poměry Rakouska a Švýcarska, u vybraných problematik provádí 
porovnání se situací v ČR 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Česká republika 

Žák:  

 charakterizuje na přiměřené úrovni 
postavení České republiky v Evropě a ve 
světě, hodnotí je dle základních údajů, 
jako jsou poloha, rozloha, počet obyvatel, 
státní zřízení a forma vlády, územní vývoj 
a členění ČR 

 rozliší základní geomorfologické jednotky 
(Česká vysočina a Karpaty) podle původu 
a zná jejich členění na hlavní pohoří 

 orientuje se na fyzickogeografické mapě 
ČR 

 vysvětlí čím je ovlivněno rozložení teplot 

 

 Česká republika – poloha, rozloha 

 postavení ČR v Evropě a ve světě 

 povrch, podnebí, vodstvo, půdy 

 živá příroda, ochrana přírody v ČR 

 obyvatelstvo – počet a rozmístění 

 struktura obyvatelstva 

 městská a venkovská sídla 

 hospodářství ČR 

 
VMS – jsme Evropané 
EVVO – základní podmínky života, vztah člověka 
prostředí, ekosystémy, lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 
Ch – paliva, chemický průmysl ČR, průmyslová 
hnojiva ČR 
B – nerosty a horniny, základy ekologie 
D – vznik státu, vývoj státu 
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a srážek v ČR 

 zhodnotí význam podnebných činitelů na 
podnebí ČR 

 popíše základní říční síť 

 lokalizuje jezera a vysvětlí jejich vznik 

 zhodnotí význam umělých vodních nádrží 

 popíše rozmístění půdních typů a druhů 
v ČR 

 popíše vzhled výškových vegetačních 
stupňů 

 vysvětlí a zhodnotí pojmy:natalita, 
mortalita, přirozený přírůstek 

 popíše národnostní složení obyvatelstva 

 rozdělí obyvatelstvo dle věku, pohlaví, 
náboženského vyznání, ekonomické 
aktivity 

 zdůvodní rozdíly v hustotě zalidnění 

 popíše a zdůvodní územní pohyb 
obyvatelstva 

 vyhledá a pojmenuje významná regionální 
sídla ČR 

 vyhledá ložiska nerostných 
surovinvysvětlí vývoj hospodářské úrovně 
území dnešní ČR v 19.-21.st 

 objasní strukturu hospodářství ČR 

 v mapě vyhledá hlavní průmyslová centra 
a pojmenuje hlavní průmyslová odvětví 

 vysvětlí rozdíly v zemědělské výrobě nížin, 
pahorkatin a hornatin 

 posoudí význam služeb v ČR 

 vyhledá hlavní oblasti cestovního ruchu a 
rekreace 

 zná příklady účasti a členství ČR ve 

 nerostné suroviny 

 vývoj a územní rozmístění 

 průmysl,zemědělství 

 doprava, služby, cestovní ruch 

 zahraniční obchod 

 politické a hospodářské integrace 

 kraje České republiky – počet, poloha, 
rozloha, jejich význam v rámci ČR, 
přeshraniční spolupráce se sousedními 
státy v euroregionech 
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světových organizacích 

 lokalizuje na mapě kraje ČR 

 popíše přírodní podmínky místního 
regionu a zhodnotí jeho hospodářskou 
úroveň 

 
 
 

Spolková republika Německo 

Žák: 

 popíše a zhodnotí polohu Německa 

 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
přírodní poměry  

 na mapě lokalizuje významné zeměpisné 
objekty, pojmy 

 

 

 Německo – poloha, rozloha, hranice 

 přírodní poměry – povrch, klima, 
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, 
nerostné suroviny 

 

 
VMS – objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět 
nás zajímá, jsme Evropané 
B – endogenní a exogenní síly, podmínky pro 
rozšíření různých ekosystémů 
 
 

Administrativní členění Německa 

Žák: 

 vysvětlí pojem „staré a nové“ spolkové 
země 

 lokalizuje na mapě jednotlivé spolkové 
země, porovná je podle přírodních 
poměrů a hospodářské vyspělosti 

 

 

 politické a administrativní členění 
Německa  

 spolkové země 
 

 
VMS – jsme Evropané  
Ov – principy demokracie, různé formy státního 
zřízení 
D – rozdělení světa po 2. světové válce 
 

Německé obyvatelstvo a jeho vývoj 

Žák: 

 posuzuje rozložení, vývoj osídlení, složení 
a demografické poměry obyvatelstva 

 

 

 obyvatelstvo – počet obyvatel, hustota 
zalidnění, hustě osídlené oblasti, rasové 
a národnostní složení, náboženství, 
specifika demografického vývoje 

 lokalizuje na mapě významná sídla 
 

 
OSV – poznávání lidí 
VMS – Evropa a svět nás zajímá  
MKV – všechny okruhy 
Ov – podobnost a odlišnost lidí 
D – vývoj osídlení německého území a jeho vliv 
na jazykovou a zaměstnaneckou strukturu 
obyvatelstva 
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Německé hospodářství 

Žák: 

 na mapě lokalizuje a odůvodňuje 
rozmístění hlavních center průmyslových 
oborů a zemědělských oblastí 

 vyjmenovává typické zemědělské plodiny 
a průmyslové produkty 

 zhodnotí politické a ekonomické 
postavení Německa v Evropě a ve světě 

 uvede příklady účasti a působnosti 
v mezinárodních organizacích a 
integracích států 

 

 

 ekonomika – hospodářská odvětví a 
jejich podíl na zaměstnanosti, 
nejdůležitější průmyslová odvětví a 
jejich umístění, zemědělské oblasti, 
jejich produkce, nejznámější výrobky 

 postavení Německa v Evropě a ve světě 

 členství v ekonomických a politických 
organizacích 

 

 
MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
B – nerosty a horniny 
Ch – paliva  
 

Rakousko a Švýcarsko 

Žák: 

 přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, společenské, politické a 
hospodářské poměry Rakouska a 
Švýcarska 

 Porovná oba státy a určí jejich podobnosti 
a rozdílnosti 

 

 

 Rakousko, Švýcarsko – německy mluvící 
země – jejich poloha, přírodní poměry, 
historický vývoj, 
obyvatelstvo,hospodářství, politické 
zřízení, turistické cíle 

 

 
VMS – Evropa a svět nás zajímá  
MKV – všechny okruhy 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 
Vzdělávací obor:   Zeměpis – Deutsche Erdkunde 
Ročník:     devátý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 v německém jazyce charakterizovat polohu, rozlohu, povrchm podnebí, charakter a rozmístění vodstva, rostlinstva a živočišstva, 
přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářských aktivit v Americe a Africe 

 dovede charakterizovat sociální, ekonomické a kulturní poměry jednotlivých částí Evropy 

 je veden k trvalému zájmu o poznávání různých zemí a regionů světa 

 si osvojuje aktivní přístup a odpovědný postoj k rozvoji a ochraně životního prostředí 

 seznamuje se s možnými variantami řešení současných environmentálních problémů, uvádí možnosti zachování trvale udržitelného 
vývoje 

 kromě budoucí energetické a surovinové krize jmenuje i jiné globální problémy a umí označit jejich společného jmenovatele 

 vyhledává informace, třídí je a posuzuje 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Regiony světa 

Žák:  

 vymezí a porovná světadíly, oceány, 
makroregiony světa na základě daných 
kritérií 

 charakterizuje je z hlediska přírodních a 
socioekonomických poměrů 

 vyhledá na mapách hlavní soustředění 
osídlení a hospodářských aktivit 
v jednotlivých světadílech 

 provede regionalizaci v jednotlivých 
světadílech, určí společné znaky daného 
regionu, provede porovnání jednotlivých 
regionů 

 vyhledá na mapě a zhodnotí jádrové a 
periferní oblasti 

 

 Amerika, Afrika 

 geografická poloha 

 přírodní poměry 

 obyvatelstvo 

 hospodářství 

 regionální dělení 

 významné státy a města 

 charakteristika států 

 

 
VMS – všechny tematické okruhy 
EVVO – vztah člověka k prostředí, lidské aktivity 
a problémy životního prostředí  
MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
MKV – všechny tematické okruhy 
D – kolonizace, dekolonizace, zámořské objevy 
Jazyky – interpretace geografických názvů 
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Evropa 

Žák:  

 charakterizuje polohu, rozlohu, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje 
Evropy 

 charakterizuje Evropu z pohledu 
základních demografických ukazatelů 

 orientuje se v základním rozdělení 
evropského obyvatelstva podle 
biologických i socioekonomických znaků 

 objasní aktuální politické a hospodářské 
rozdělení Evropy 

 vymezí jádrové oblasti průmyslu a popíše 
trendy v průmyslové výrobě 

 vymezí hlavní zemědělské oblasti 

 určí a vyhledá na mapách jednotlivé 
zeměpisné a kulturní oblasti Evropy a 
jmenuje typické znaky regionů a 
jednotlivých států 

 dokáže diskutovat o Evropské unii 
 

 

 Evropa – poloha, rozloha, přírodní 
poměry, obyvatelstvo, hospodářství 

 Evropské regiony – severní E., západní 
E., střední E., jižní E., jihovýchodní E., 
východní E., Rusko 

 významné státy s hlavními a 
významnými městy 

 spolupráce a integrace 

 Evropská unie – minulost a současnost 

 

 
VMS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme 
Evropu a svět, jsme Evropané 
EVVO – základní podmínky života, lidské aktivity 
a problémy životního prostředí, vztah člověka a 
prostředí 
MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
MKV – všechny okruhy (tradice, zvyky, 
problémy menšin) 
D – oblasti nejstarších civilizací, neolitická 
revoluce, průmyslové revoluce 
Ov –demokracie, formy vlády 
B – nerosty a horniny, fosilní paliva, průmyslové 
využití rostlin a živočichů 
 

Životní prostředí 

Žák:  

 používá s porozuměním pojmy – krajina, 
ekologie, ekosystém, životní prostředí 

 rozlišuje různé typy krajin podle stupně 
lidského zásahu a podle funkcí 

 rozeznává prvky a složky krajin 
 

 

 krajinná sféra – prvky a složky 

 krajina – přírodní, kulturní 

 životní prostředí organismů 

 životní prostředí lidské společnosti 

 globální problémy – přírodní a 
společenské úsilí o trvale udržitelný 
rozvoj 

 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy životního prostředí, 
vztah člověka k prostředí 
MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
B – živá a neživá příroda, základy ekologie 
CH– toxické látky 
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6.6 Umění a kultura 

6.6.1 Hudební výchova 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vzdělávací obor:   Hudební výchova 

Ročník:    šestý  základního vzdělávání 
Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura, kryje se se vzdělávacím oborem Hudební výchova.  
Vzdělávací cíle školního vzdělávacího programu předmětu Hudební výchova vychází z tradic české hudebnosti, která je rozvíjena v kontextu 
současného evropského kulturního prostoru. Předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje přirozenou potřebu žáků setkávat se s hudbou, obohacuje jejich 
estetické vnímání a prožívání světa. V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem žáků směřuje k tomu, aby žáci 
kultivovali svůj vkus, rozvíjeli vlastní hudební schopnosti, cítění a tvořivost. Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebního umění. 

V rámci předmětu se realizují tematické okruhy průřezových témat: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Multikulturní výchova 

 Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 
Vzdělávací obsah hudebního oboru tvoří tři vzájemně se prolínající okruhy činnosti - produkce, recepce a reflexe, které žákovi umožňují 
hudebně se projevit jak v individuálních, tak i skupinových aktivitách. 
Produkce: 

 uplatnění vokálních, instrumentálních a hudebně pohybových činností 

 činnosti mají výrazně kreativní charakter 

 rozvoj hudebních schopností, upevnění získaných vědomostí a dovedností 
Recepce : 

  získávání poznatků z hudební terminologie, seznámení s vývojem hudby 

  prostřednictvím poslechových činností si žáci uvědomují a ověřují působení  
znějící hudby 

Reflexe : 

 využívání získaných informací pro rozvoj tvůrčích poslechových dovedností 

 nejvyšší stupeň poznávacích činností umožňující komplexní interpretaci hudebního díla 

 zařazení znějící hudby do uměleckého období, určení stylu, žánru, formy      
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Formy realizace 

Předmět se realizuje prostřednictvím čtyř základních hudebních aktivit tj. vokální, instrumentální, pohybové a poslechové. Tyto činnosti jsou 
organickou součástí každého tematického celku. Dle obsahu tématu mohu být v danou chvíli některé z nich dominantní,  jiné potlačené. V rámci 
oborové integrace jsou tyto základní činnosti aktuálně přiřazovány a vrstveny. Součástí výuky je vlastní zpracování a prezentace dílčích témat 
žáky. Výuka probíhá také formou návštěv koncertů, muzeí, tematických procházek. Kromě výstupů v hudebních činnostech je kladen důraz na 
celkový rozvoj osobnosti žáka.  

Časové a organizační vymezení 

Vzdělávací a výchovný obsah předmětu Hudební výchova je realizován v prvních šesti  ročnících osmiletého gymnázia.  
Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících je uvedena v tabulkách učebního plánu. 
Výuka probíhá ve speciální učebně, což umožňuje splnit požadavky činnostního pojetí oboru Hudební výchovy v duchu očekávaných výstupů. 
Učebna je vybavena základními technickými pomůckami - pianino, Orffův instrumentář, notový materiál. Moderní pojetí výuky prostřednictvím 
nových technologií - interaktivní tabule, se uskutečňuje v prostorách školní knihovny. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Výuka v předmětu Hudební výchova směřuje k utváření klíčových kompetencí  prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 
pohybových a poslechových činností. Díky nim vede žáky k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby, reprodukci hudebních 
skladeb. Nedílnou součástí výchovných a vzdělávacích strategií, realizujících se v rámci předmětu, jsou i mimoškolní akce. Každý rok škola 
pořádá projektový týden, v rámci kterého jsou žákům nabídnuty i zajímavé hudební aktivity. V průběhu školního roku mají žáci prostor pro 
individuální konzultace s vyučujícím hudební výchovy. Výsledky činnosti žáků jsou prezentovány na školních akcích kulturního rázu.  
Prostřednictvím hudebních činností jsou žáci vedeni nejen k hlubšímu zájmu o hudební obor, ale i ke zdravé sebereflexi, vyjádření vlastních 
názorů a odpovědnosti. Hudební výchova nemalou měrou přispívá k socializaci jedince ve skupině. 

Kompetence k učení 

 žáky vedeme k vyhledávání informací a k ověřování hudebních poznatků z rozličných pramenů 

 žákům umožňujeme realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost, vedeme je  k samostatné organizaci hudebních aktivit, 
čímž je motivujeme k vlastnímu provozování hudby ve volném čase 

 aktivní prací s hudebním materiálem vedeme žáky k jeho praktickému používání, umožňujeme zdokonalovat dříve získané dovednosti 

 snažíme se vytvářet takové situace, které vedou žáky k potěšení z vlastního prožitku a výkonu i samotného učení 

 žáky vedeme k sebehodnocení, při hodnocení zohled ujeme individuální pokrok jedinců 

 žáky motivujeme vlastním příkladem a zájmem o hudební obor 
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Kompetence k řešení problémů 

 prostřednictvím hudební analýzy a syntézy (např. rozbor hudebních ukázek) vedeme žáky k vlastní tvorbě 

 porovnáváním a rozborem jednotlivých druhů a žánrů hudby artificiální a nonartificiální rozvíjíme v žácích schopnost kritického myšlení 

 žákům předkládáme dostatečné množství praktických příkladů a problémových úloh,  vedeme je k aplikaci správných závěrů a 
osvědčených postupů při řešení obdobných problémových situací 

 žákům umožňujeme vytvářet vlastní jednoduché problémové úkoly 

 k řešení daného hudebního úkolu vedeme žáky prostřednictvím improvizace a hudebního experimentování 

 pomocí různých aktivizačních hudebních verbálních i nonverbálních metod (grafický záznam, pohybové a výtvarné vyjádření…) vedeme 
žáky k hudební reflexi 

Kompetence komunikativní 

 prostřednictvím skupinové práce vytváříme podmínky pro komunikaci hudební i mezilidskou (komunikace o hudbě a hudbou) 

 žáky vedeme k poznávání prostředků hudební komunikace, podporujeme jejich kreativní využívání 

 žáky vedeme k vhodné komunikaci jak při dílčích činnostech, tak i na veřejnosti (např. návštěva koncertu) 

 žáky učíme prezentovat a obhajovat svůj názor, současně i respektovat názor druhých např. při rozličném výběru hudebních žánrů či 
vokálních skladeb 

 výsledky své práce prezentují žáci na veřejnosti  

Kompetence sociální a interpersonální 

 metodami skupinové a frontální práce s hudebním materiálem vytváříme podmínky pro uplatnění individuality každého žáka a to 
vzhledem k jeho dosaženému stupni rozvoje hudebních dovedností (instrumentální doprovod či sólový zpěv žáků ZUŠ…) 

 prostřednictvím integrace hudebních činností (vokální, instrumentální, pohybové, poslechové) vedeme žáky k aktivní spolupráci v rámci 
skupiny i celé třídy 

 různými formami skupinové práce vedeme žáky k týmové spolupráci, navozujeme tak situace, které vedou k vzájemné spolupráci a 
pomoci žáků při učení 

 aktivní účastí při hudebních činnostech umožňujeme žákům přijímat a osvojit si různé sociální role a sociální postoje 

 prostřednictvím vynaloženého úsilí při hudební tvorbě vedeme žáky k vzájemnému respektu, úctě, potírání nevhodného chování 
jedinců, kteří narušují spolupráci a kladné vztahy v kolektivu 

 žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování 

 vhodným vedením hudebních aktivit rozvíjíme u žáků zdravé sebevědomí a sebedůvěru 

 vytváříme přátelskou a vstřícnou atmosféru, vyučující zastává úlohu rádce 
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Kompetence občanské 

 aktivní realizací a návštěvou kulturních představení budujeme u žáků pozitivní postoj k umění, k oceňování kulturního dědictví lidstva 

 podporujeme aktivní hudební seberealizaci v rámci školy, mimo ni, i v občanském životě 

 žáky vedeme k porozumění hudby a její schopnosti prohlubovat sociální cítění a empatii v lidském společenství 

Pracovní kompetence 

 v rámci pěveckých činností vedeme žáky k používání hlasu dle zásad hlasové hygieny i v běžném životě 

 v rámci instrumentálních činností vedeme žáky k účelné manipulaci s hudebními nástroji  

 v rámci poslechových aktivit vedeme žáky k bezpečné manipulaci s hudebně reprodukční technikou 

 žáky učíme využít a aplikovat získané vědomosti a dovednosti z hudební výchovy do dalšího procesu celoživotního vzdělávání 

Kompetence k podnikavosti (pouze pro čtyřleté studium a odpovídající ročníky víceletého studia) 

 žákům nabízíme dostatek konkrétních námětů propojujících hudební výchovu s možnou volbou budoucího povolání 

 žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při osobní profesní orientaci 

 prohlubujeme zájem o hudební obor, nabízíme individuální formu konzultace a praktickou přípravu 

 PRODUKCE 

Očekávané výstupy 

Žák 

 využívá svůj individuální pěvecký potenciál při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas tak, aby zněl a přirozeně, správně artikuluje, 
logicky člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě 

 využívá jednoduché a podle vybavení školy i složitější hudební nástroje při individuálních či společných hudebních aktivitách a 
přiměřeně svým hudebním schopnostem a dovednostem používá hudební nástroje jako prostředek sdělování hudebních i nehudebních 
myšlenek a představ 

 reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji úměrně svým hudebním schopnostem a pohybovým dispozicím; pohyb ve spojení s hudbou 
využívá k vyjádření vlastních představ a pocitů 

 orientuje se v zápise jednoduchých, případně i složitějších vokálních, instrumentálních 

 i vokálně-instrumentálních písní a skladeb; na základě svých individuálních hudebních schopností tyto skladby realizuje 
RECEPCE  A  REFLEXE 
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Očekávané výstupy 

Žák 

 vyděluje podstatné hudební znaky z proudu znějící hudby, rozpoznává hudebně výrazové prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si 
hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k logicky utvářenému celku 

 popíše a na vybraných hudebních dílech (částech hudebního díla) ukáže důležité znaky tvorby a interpretace, vysvětlí, v čem tkví 
originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta, možná poselství sdělovaná prostřednictvím hudby na základě svých 
schopností, znalostí i získaných zkušeností dešifruje a interpretuje 

 interpretuje hudbu na základě vědomostí a individuálních hudebních schopností; vytváří vlastní soudy a preference, které dokáže v 
diskusi obhájit 

 orientuje se ve vývoji hudebního umění; uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých etapách, rozlišuje hudební slohy 
podle charakteristických hudebních znaků, na základě historických, společenských a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti 
vzniku hudebního díla 

 odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních 
situacích 

 uvědomuje si roli hudebního průmyslu v současném světě; popíše možnosti využití hudby v „mimohudební“ oblasti a je schopen 
poukázat na příklady jejího zneužívání 

 uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých lidí k hudbě a hudební tvorbě, vnímá hudbu jako způsob prezentace vlastních idejí a 
názorů i idejí, pocitů a názorů ostatních lidí a na základě toho je schopen se s hudbou ztotožnit, či ji odmítnout 

 upozorní na ty znaky hudební tvorby, které s sebou nesou netoleranci, rasismus a xenofobii, a dokáže se od takové hudby distancovat 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 

Vzdělávací obor:    Hudební výchova 

Ročník:        šestý  základního vzdělávání 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák:  

 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

 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 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

 získává podvědomí o jednotlivých uměleckých stylech a formách světových a evropských kulturních dějinách 

 uvědomuje si, v čem tkví popularita hudby ve společnosti  

 získává přehled o nových proudech a žánrech  

 získává rytmické cítění a cit pro vnímání hudby celkově  

 zná a rozeznává základní prvky uměleckých slohů a umí je místně lokalizovat 

 

    

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Žák: 

 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase 

 využívá své individuální hudební 

schopnosti při hudebních aktivitách 

 rozpozná v proudu znějící hudby 

hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně-instrumentální 

 orientuje se v proudu znějící hudby 

 ovládá jednoduchý notový záznam 

 

 

 hudební rytmus 

 vokální a instrumentální hry s ozvěnou 

 hra na nástroje Orffova instrumentáře 

– pentatonika 

 notový zápis jako opora při realizaci 

písně 

 rozvoj hudebního sluchu – reprodukce 

tónů 

 převádění melodií z nezpěvné do 

zpěvné polohy 

 písně z učebnice a ze zpěvníku 

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, 

psychohygiena, kreativita, spolupráce a 

soutěž 

VMS – Evropa a svět nás zajímá (tradice v 

hudbě) 

MKV – kulturní diference 

Nj a Aj – cizojazyčné písně 
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 správné dýchání, pěvecká výslovnost 

 navození hlavového tónu 

 rozpoznání hlasu – mužský, ženský, 

dětský, hlasový obor 

 odhalování vzájemných souvislostí 

rytmu řeči a hudby  

 využívání rytmických zákonitostí při 

vokálním projevu 

 polka, valčík, lidové tance, základní 

taneční kroky, vlastní pohybové 

ztvárnění 

 pohyb melodie 

 předvětí / závětí 

 hudební myšlenka (motiv, téma) 

 noty, notační programy a další 

způsoby grafického záznamu hudby 

 

  



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 375 

Vzdělávací oblast:   Umění a kultura  

Vzdělávací obor:    Hudební výchova 

Ročník:                      sedmý základního vzdělávání  

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák:  

 orientuje se v zápise písní a skladeb různých žánrů a stylů, tyto písně či skladby na základě individuálních schopností a získaných 
dovedností svým způsobem realizuje 

 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě 
individuálních hudebních schopností předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylových období a porovnává ji z hlediska její 
slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami 

 získává povědomí o významných epochách evropské kultury a národních dějin  

 zaměřuje se především na kulturní konstanty, jako je náhled na svět z kulturně-historického pohledu  

 samostatně o hudbě myslí a soustředěně vnímá hudbu  

 rozpoznává hudebních styly, žánry a nástroje 

 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Žák: 

 využívá své individuální hudební 

schopnosti při hudebních aktivitách 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty 

 orientuje se v proudu znějící hudby 

 rozpozná jednoduché hudební druhy a 

formy  

 porovná a vnímá užité hudebně 

výrazové prostředky 

 zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

 

 hudební melodika 

 hra na nástroje Orffova instrumentáře a 

další hudební nástroje – diatonika 

 diatonické postupy v durových a 

mollových tóninách 

 hledání možností nápravy hlasové 

nedostatečnosti (transpozice melodie, 

využití jiné hudební činnosti) 

 písně z učebnice a ze zpěvníku 

 nástrojová reprodukce melodií (motivů, 

témat jednoduchých skladeb) 

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, 

psychohygiena, kreativita, spolupráce a 

soutěž 

Nj a Aj – cizojazyčné písně 
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slyšenou hudbu do stylového období 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

 orientuje s v základních uměleckých 

epochách 

 základy vokální intonace, zásady 

správné deklamace, vyrovnávání 

vokálů 

 pohyb podle hudby, hra na tělo, 

pohybové vyjádření vlastností tónů, 

tempa a emocionálního zážitku z hudby 

 instrumentace, orchestrace 

 rozlišování nástrojů, nástrojových 

skupin 

 sólové / sborové obsazení 

 ansámbl / orchestr 

 hudebně-výrazové prostředky 

jednotlivých slohových epoch I. 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura  

Vzdělávací obor:    Hudební výchova 

Ročník:              osmý základního vzdělávání   

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák: 

 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 

 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam 
v hudbě  na základě této skutečnosti přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 

 získává přehled o proudech subkulturní a masové kultury 

 orientuje se v poslechu a zařazení populární hudby 

 je schopen rozpoznat styl a nástrojové obsazení slyšené hudby 

 vnímá hudbu jako určitý prvek komunikace a lidské tradice 

 diskutuje o možných názorech a problematikách v kulturním světě a postavení masové kultury ve společnosti  

 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Žák: 

 využívá své individuální hudební 

schopnosti při hudebních aktivitách 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty 

 orientuje se v proudu znějící hudby 

 rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby 

 porovná a vnímá užité hudebně 

výrazové prostředky 

 zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do stylového období 

 

 nástrojová hra, chromatika 

 zachycování rytmu, popřípadě i 

melodie zpívané (hrané) písně pomocí 

grafického (notového) záznamu 

 písně z učebnice a ze zpěvníku 

 počátky vícehlasu, kánon, od 

heterofonie ke kultivovanému vícehlasu 

 rozvoj hudebního sluchu – intervaly  

 základy hudebních forem, opakování 

 kontrast, periodicita, imitace, suita 

 instrumentální formy 

 styl, sloh, epocha, hudebně-výrazové 

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, 

psychohygiena, kreativita, spolupráce 

Nj a Aj – cizojazyčné texty písní a jejich 

české remaky 

Vv – propojení výtvarných, 

architektonických a hudebních stylů 
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 vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

 orientuje se v různých proudech 

jazzové a populární hudby 

prostředky jednotlivých slohových 

epoch I, funkce hudby 

 hudební styly a žánry – chápání jejich 

funkcí vzhledem k životu jedince i 

společnosti,       ke kulturním tradicím a 

zvykům 

 improvizace jednoduchých hudebních 

forem 

 imitace, kánon, mimohudební inspirace 

 zachycení emocí, nálad a barev 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura  

Vzdělávací obor:    Hudební výchova 

Ročník:            devátý základního vzdělávaní 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák:  

 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam 
v hudbě a na základě tohoto přistupuje k hudebnímu díla jako k logicky utvářenému celku 

 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 

 získává přehled o dějinách světových kultur ve 20. a 21. století  

 rozpozná hlavní umělecké proudy, a to nejen hudební, ale i z jiných uměleckých sfér  

 zapojuje své zkušenosti z jiných oborů (jako např. dějepis, informatika, cizí jazyky)  

 vyjadřuje se na úrovni svého vzdělání a svého přehledu  

 je schopen vést diskuse o hudbě a kultuře a objektivně argumentuje 
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Žák: 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty 

 využívá své individuální hudební 

schopnosti při hudebních aktivitách 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

 zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do stylového období 

 orientuje se v proudu znějící hudby 

 vnímá užité hudební výraz. prostředky 

a charakteristické sémantické prvky, 

 

 nástrojová hra, etnická hudba 

 melodicko rytmická improvizace, 

improvizovaný doprovod lidových a 

umělých písní, vlastní vokální projev a 

vokální projev ostatních 

 písňová forma, formotvorné a 

stylotvorné prvky, hudebně-výrazové 

prostředky jednotlivých slohových 

epoch II 

 hudební styly a žánry – chápání jejich 

funkcí vzhledem k životu jedince i 

společnosti, ke kulturním tradicím a 

 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání, 

komunikace 

Aj a Nj– cizojazyčné písně 
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chápe jejich význam v hudbě a na 

základě toho přistupuje k hudebnímu 

dílu jako k logicky utvářenému celku. 

zvykům 

 homofonie - polyfonie, zásady 

přiměřené instrumentace, vokální 

formy 

 hudební skladba v kontextu s jinými 

hudebními i nehudebními díly, dobou 

vzniku, životem autora, vlastními 

zkušenostmi  

 interpretace znějící hudby – slovní 

charakterizování hudebního díla 

(slohové a stylové zařazení apod.), 

vytváření vlastní soudů a preferencí 

 hudba, dramatické a výtvarné umění 

(jevištní formy) 
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6.6.2 Výtvarná výchova 
Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 
Vzdělávací obor:   Výtvarná výchova 

Charakteristika předmětu výtvarná výchova  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Výuka výtvarné výchovy by měla především motivovat žáky k dalším myšlenkovým a výtvarným pochodům, svobodnému rozvoji fantazie a 
vlastní individuality, intenzivnějšímu vnímání svého okolí, kultury, výtvarného umění a světa vůbec. (kulturní tradice, kultura bydlení, životní 
prostředí, ekologická výchova a úcta k specifickým etnickým a dalším jinakostem, kritický přístup k negativním vlivům médií a všeobecného 
vkusu).  
V pojetí výtvarné výchovy na našem gymnáziu rozvíjíme dvě oblasti výtvarné seberealizace žáků. V první oblasti klademe důraz na osobnostní 
rozvoj žáků a spontaneitu, díky níž mají žáci možnost uchovat si bezprostřednost a chuť výtvarně se vyjadřovat bez obavy z výsledku práce, 
protože se soustředí především na výtvarný proces a na výtvarné objevy, ke kterým mohou dospívat. V druhé oblasti se zaměřujeme na 
kvalitativní stránku tvorby žáků, kdy tříbíme formu výtvarného sdělení. Žáci tak mají příležitost k osvojení a zdokonalení nejrůznějších 
výtvarných technik a přístupů, jež mohou posléze uplatnit ve své volné tvorbě. 
Předmět se vyučuje: v 6. -7. ročníku druhého stupně základního vzdělávání jsou vyučovány 2 hodiny týdně, v 8. - 9. ročníku vzdělávání 1 hodina 
týdně. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  

Na úrovni předmětu výtvarná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí užívány následující postupy:  

 podporujeme u žáka rozvoj schopnosti samostatného tvořivého a kritického myšlení,zejména zařazováním kreativních 
úkolů,experimentů.  

 vytváříme u žáků schopnost adekvátně využívat výtvarné nástroje, materiály a techniky  

 seznamujeme žáky s možnostmi vyjádření se uměleckými prostředky- verbálními i neverbálními  

 posilujeme vnímání kultury v širším kontextu 

Kompetence k řešení problému 

Na úrovni předmětu výtvarná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí užívány následující postupy: 

 různými formami práce rovněž podporujeme schopnost uchopit problematiku z vícero úhlů pohledu  

 nabízíme žákům dostatek příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů 
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Kompetence komunikativní  

Na úrovni předmětu výtvarná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí užívány následující postupy: 

 zařazujeme netradiční verbální doplnění práce-dramatizace apod., jež překlenují most mezi neverbálním vyjadřováním  

 učíme prezentovat svůj výtvarný projev a naslouchat sdělení druhých 

Kompetence pracovní  

Na úrovni předmětu výtvarná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí užívány následující postupy: 

 k činnostem používáme klasické výtvarné techniky i nová média.  

 vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 
Vzdělávací obor:   Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Žák:  

 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů 

 tyto prvky uplatňuje pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků 

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie 

 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, posléze porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i 
běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

 získává podvědomí o jednotlivých významných epochách světových a především evropských a národních  kulturních dějin 

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází přitom ze svých znalostí historických  

 souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, 
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentace 

 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim  

 s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů získává hlubší vhled do kulturních  odlišností 
jednotlivých civilizací a významných epoch vývoje evropských a českých kulturních dějin a je následně schopen empatického 
porozumění, charakteristiky a vzájemné komparace 

 chápe, v čem tkví specifika vývoje české společnosti vzhledem k jiným evropských kulturám 

 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních slohů 

 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 

 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření současnosti i minulosti, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu  
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 
Vzdělávací obor:   Výtvarná výchova 
Ročník:     šestý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 zvládá samostatnou i skupinovou práci 

 umí vybírat a využívat vizuálně obrazné znakové systémy 

 má tvořivý přístup k práci 

 zpracovává dosavadní a aktuální zkušenosti ze života a umí uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky  

 k vizuálně obraznému vyjádření přistupují nikoli jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího 
přijímání a zapojování do procesu komunikace.  
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 je schopen spontánního volného, 
expresívního výtvarného projevu, 
transformace viděného (cítěného, 
slyšeného) ve vizuálně obrazné vyjádření, 
chápe odlišnost uměleckého vyjadřování 
od vnější podoby světa 

 s použitím co nejširší škály vyjadřovacích 
prostředků osobitým způsobem 
zobrazuje svůj vnitřní i vnější svět 

 vlastní tvorbou rozvíjí citlivost a smyslové 
vnímání, svůj vztah k přírodě, kultuře, 
životnímu prostředí 

 prvky vizuálně obrazného vyjádření je 
schopen pojmenovat 

 orientuje se v nejstarší historii 
výtvarného. umění, vytváří si osobní 
vztah a názor na jednotlivé etapy vývoje, 

 

 Prvky vizuálně obrazných 
vyjádření 

o linie, tvar, plocha, objem 
o vztahy prvků v ploše a prostoru   

 Typy vizuálních obrazových. 
vyjádření 

o volná malba, kresba, plastika, 
koláž, ilustrace textu, hračka 

 Dějiny výtvarného umění 
o pravěk 
o starověk 

 Druhy volného a užitého 
výtvarného umění 

 Vytvoření a zdůvodnění 
osobního postoje 

o konfrontace s odlišnými 
interpretacemi vizuálních 

 

OSV – mezilidské vztahy, kreativita, morálka 
všedního dne.  
VDO – principy demokracie – vzory v antickém 
období  

VMS – jsme Evropané  

MKV – kulturní diference  
D – civilizace na přelomu letopočtu 
Čj – mýty, báje a pověsti  
M – výpočty při stavbách pyramid, seznámení se s 
Pythagorovou větou 
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uvědomuje si proměnlivost a odlišnost (či 
podobnosti) výtvarného názoru a kultur 

 v uměleckých dílech minulosti nachází 
inspiraci i možnost srovnání s vlastní 
prací a výtvarnými díly současnosti 

 

 projevuje skrze obrazné vyjádření vlastní 
životní zkušenost, je si vědom 
specifického výrazu vlastního obrazného 
vyjádření, komunikačních účinků zvláště 
pro nejbližší sociální vztahy 

 obsahy, které nalezne ve vlastní tvorbě 
zapojuje do komunikace 

 nalézá vhodnou formu pro prezentaci své 
práce 

obrazových vyjádření v rámci 
skupiny (respektování záměru 
autora) 

o obhajoba a vysvětlení tvorby 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 
Vzdělávací obor:   Výtvarná výchova 
Ročník:     sedmý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák:  

 zvládá samostatnou i skupinovou práci 

 umí vybírat a využívat vizuálně obrazné znakové systémy 

 má tvořivý přístup k práci 

 zpracovává dosavadní a aktuální zkušenosti ze života a umí uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky  

 k vizuálně obraznému vyjádření přistupují nikoli jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího 
přijímání a zapojování do procesu komunikace. 
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 prohlubuje své schopnosti volného výtvarného projevu; je 
schopen promyšleněji kombinovat výtvarné prostředky 

 uvědomuje si osobitost svého vyjádření a rozvíjí ji 

 je schopen sebereflexe svého vyjádření.  

 posiluje svůj pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí, lidské 
společnosti a její kultuře 

 pokračuje v poznávání dějin výtvarného umění, tato oblast je pro 
něj i nadále zdrojem inspirace a srovnání 

 prohlubuje svou zkušenost z oblasti výrazu a působení 
výtvarného díla či vlastního obrazného vyjádření, porovnává a 
hodnotí účinky vlastní práce s již existující tvorbou 

 své poznání zapojuje do komunikace 

 nalézá vhodnou formu pro prezentaci výtvarných vizuálních 
vyjádření 

 

 

 Prvky vizuálně obrazných 
vyjádření 

o linie, tvar, plocha, objem, 
struktura, textura 

o světlostní a barevné 
kvality 

o podobnost 
o kontrast 
o rytmus 
o vztahy prvků v ploše a 

prostoru   

 Dějiny výtvarného umění 
o středověk 

  

 
OSV – mezilidské vztahy, kreativita, 
morálka všedního dne 
MKV – multikulturalita (principy 
křesťanské společnosti – vzory 
ve středověku) 
M – poměr barevných ploch 
v obraze a jeho účinek 
D – umění Velké Moravy 
Čj -  obohacování slovní zásoby – 
výtvarné pojmosloví 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 
Vzdělávací obor:   Výtvarná výchova 
Ročník:     osmý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák:  

 vybírá vhodné metody a vyhledává a třídí informace  

 vnímá nejrůznější problémové situace, pracuje s různými materiály 

 aktivně naslouchá ostatním lidem 

 účinně se zapojuje do diskuse  

 spolupracuje ve skupině 

 podílí se na vytváření pravidel práce v týmu 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu  

 respektuje přesvědčení jiných lidí a společenských norem 
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 umí využívat svých vědomých i 
intuitivních schopností a znalostí z oblasti 
teorie i praxe výtvarného umění pro 
osobitou volnou tvorbu 

 jeho předchozí zkušenost mu umožňuje 
vytvářet i dlouhodobější či rozsáhlejší 
cílevědomé výtvarné práce či projekty 

 je schopen zachytit jevy a procesy 
v proměnách a vztazích, volit a 
kombinovat i náročnější techniky 
současného umění a digitálních médií 

 prohlubuje schopnost zobrazit vnější i 
vnitřní skutečnost 

 chápe a hodnotí vztah: hmotná kultura 
(užitá tvorba, sochařství, architektura), 

 

 Prvky vizuálně obrazných 
vyjádření 

o linie, tvar, plocha, objem, 
struktura, textura 

o světlostní a barevné kvality 

 náčrt  

 skica  

 provedení 

 symetrie, asymetrie 

 výraz 

 obsah – forma 

 účel a funkce výtvarného díla 

 Dějiny výtvarného umění  
o realismus 

 Arteterapie  

 
OSV – kooperace a kompetice, psychohygiena, 
kreativita 
MV – práce v realizačním týmu 
Čj - vlastní výtvarný doprovod k literárním textům 
Ch – chemické složení výtvarných materiálů – 
keramická hlína, jíl, kaolín 
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estetické aspekty životního prostředí, vliv 
estetiky životního prostředí na člověka 

 pokračuje v poznávání proměn lidské 
tvořivosti, ujasňuje si své postoje k této 
oblasti lidského vyjádření, vytváří si 
slovní zásobu, umí vyhledávat informace, 
využívat více zdrojů vhodných informací 
pro tvorbu slovního či písemného 
projevu 

 

 využívá svých zkušeností 
s komunikačními účinky vizuálně 
obrazných vyjádření k sebepoznání i 
k hlubšímu pochopení svých spolužáků 

 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, 
v rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného i symbolického 
obsahu 

 vhodně argumentuje při prezentaci       
vlastního vizuálně obrazného vyjádření, 
srovnávání děl vlastních, současných i 
minulých 

 

o prožitková malba zaměřená na 
sebepoznání a nejbližší sociální 
vztahy 

 konfrontace vlastní interpretace 
vizuálního obrazového vyjádření           
s odlišnými interpretacemi, 
důvody vzniku odlišných 
interpretací, kriteria jejich 
porovnání   
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 
Vzdělávací obor:   Výtvarná výchova 
Ročník:     devátý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák: 

 zvládá samostatnou i skupinovou práci 

 umí vybírat a využívat vizuálně obrazné znakové systémy 

 má tvořivý přístup k práci 

 zpracovává dosavadní a aktuální zkušenosti ze života a umí uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky  

 k vizuálně obraznému vyjádření přistupují nikoli jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího 
přijímání a zapojování do procesu komunikace 
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 zvládá realistické zobrazení vnější 
skutečnosti, aniž by ztrácel schopnost 
volnou formou zachytit vnitřní svět 

 samostatně a nápaditým způsobem volí a  

 kombinuje výtvarné prostředky 

 vědomě osobitým projevem vytváří i 
větší práce či celky 

 orientuje se v proměnách lidské 
tvořivosti v časovém, společenském a 
kulturním kontextu 

 využívá různých zdrojů informací i vlastní 
zkušenosti pro vytvoření slovního či 
písemného projevu 

 komunikačních účinků vizuálně 
obrazných vyjádření využívá též ke 
zlepšení spolupráce v kolektivu 

 interpretuje díla současnosti i minulosti, 

 

 Prvky vizuálně obrazných 
vyjádření 

o linie, tvar, plocha, objem, 
struktura, textura 

o světlostní a barevné kvality 
o podobnost 
o kontrast 
o rytmus 
o vztahy prvků v ploše a prostoru   

 náčrt  

 skica  

 provedení 

 symetrie, asymetrie 

 výraz 

 obsah – forma 

 účel a funkce výtvarného díla 

 Dějiny výtvarného umění  

 

OSV – kreativita, psychohygiena, kooperace 

VMS – objevujeme Evropu a svět 
MV – vnímání autora nejen mediálních sdělení 
Čj - čtení jako zdroj informací 
D - poválečná kultura 
F - kmitavý pohyb, jeho perioda a frekvence 
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porovnává různé interpretace, vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, 
společenské a kulturní podmíněnosti 
svých hodnotových soudů 

 poznání kultury minulosti ho motivuje k 
většímu zájmu o estetickou stránku 
životního prostředí 

o 2. polovina 19. století  
o umění 20. století 
o rozhovory, úvahy, prezentace, 

referáty 

 Arte a dramaterapie 

 práce individuální i skupinové 



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 391 

6.7 Člověk a zdraví 

6.7.1 Tělesná výchova 
Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor :   Tělesná výchova 
Vyučovací předmět tělesná výchova realizuje obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. Je to povinný vyučovací předmět s hodinovou dotací 
2 - 2 - 2 - 2. 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Tělesná výchova naplňuje všechny očekávané výstupy vzdělávacího  
oboru Tělesná výchova ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
Celková časová dotace předmětu je 8 hodin. Je realizována s týdenní hodinovou dotací 2 hodiny v každém ročníku druhého stupně. Vyučuje se 
1x týdně ve dvouhodinovém bloku. Hodiny tělesné výchovy probíhají v tělocvičně. 
Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace  
žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu. Současně dochází 
při tělovýchovných činnostech k rozvoji morálních a volních vlastností žáků, k formování vzájemných vztahů v duchu fair play, k rozvoji 
pozitivního vztahu žáků k pohybovým aktivitám jako základnímu prostředku dlouhodobého ovlivňování aktivního zdraví. 

2. Průřezová témata  

Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Tělesná výchova byla začleněna tato průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova 

Rozvoj schopností poznávání (I-IV) : integrací do předmětu  
Sebepoznání a sebepojetí (I-IV): integrací do předmětu  
Seberegulace a sebeorganizace (I-IV): integrací do předmětu  
Mezilidské vztahy (I-IV): integrací do předmětu  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (III, IV): integrací do předmětu  
Hodnoty, postoje, praktická etika (III, IV): integrací do předmětu  
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Environmentální výchova 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí (I, II, IV): integrací do předmětu  
Vztah člověka k prostředí (II-IV): integrací do předmětu  

3. Výchovné a vzdělávací  strategie:  

Ve vyučovacím předmětu tělesná výchova uplatňují učitelé k cílenému utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků tyto výchovné a vzdělávací 
postupy:  

Kompetence k učení  

 seznamujeme žáky s novými pohybovými dovednostmi 

 vedeme je k tomu, aby je dokázali skloubit s dovednostmi dříve osvojenými,  

 podporujeme správné držení těla a učíme žáky cvičením pro jeho zajištění, popř. korekci špatného držení těla, vedeme je k tomu, aby 
postřehli souvislosti, nejefektivnější způsob té či oné dovednosti, aby pochopili, že dobrá technika provedení vede i k nejlepšímu výkonu  

 při tělovýchovných činnostech vedeme žáky k tomu, aby propojovali poznatky z jiných vzdělávacích oblastí (fyzika – biomechanika 
pohybu, matematika – měření výkonů, převod jednotek atp.)  

 vytváříme předpoklady k tomu, aby žáci posoudili vlastní pokrok, aby pozorováním odhalovali chyby u jiných, dokázali se s nimi 
porovnat a vyvodit i vlastní chyby a cesty k jejich nápravě 

 seznamujeme žáky s tělovýchovným názvoslovím, sportovní terminologií a základními pravidly pohybových činností i sportovních her. 

Kompetence k řešení problémů  

 při herních činnostech mají žáci příležitost vybírat z několika variant řešení i řešit problémovou situaci po svém, s narůstajícím objemem 
zkušeností kvalita jejich řešení roste  

 povzbuzujeme žáka při hledání jiných variant řešení situací a pokud jeho řešení nevede ke správnému výsledku pomůžeme mu najít 
důvod nezdaru  

 snažíme se, aby si žák vzal poučení z úspěchu či neúspěchu řešení 

 dbáme na to, aby si žák uvědomil i zodpovědnost za zvolené řešení problému dovedl své rozhodnutí zdůvodnit a obhájit. 

Kompetence komunikativní 

 dbáme na kultivovaný a srozumitelný ústní projev, potlačujeme nevhodné a vulgární výrazy  

 vytváříme žákovi prostor pro vyjadřování a vedeme ho k jasnému a srozumitelnému sdělování myšlenek a názorů, k tomu, aby své 
názory dokázal obhájit pravdivými argumenty  

 vedeme žáka k pozornému naslouchání druhým lidem a k vhodnému reagování na odlišné názory podporujeme vznik přátelské 
atmosféry při veškerých činnostech v rámci TV. 
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Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k ohleduplnosti, vzájemné úctě, podporujeme vhodnou vzájemnou pomoc při pohybových činnostech  

 posilujeme u žáka získávání sebedůvěry zadáváním úkolů přiměřených žákovým dovednostem a schopnostem 

 oceňujeme snahu žáka diskutovat o problému a vhodně korigujeme nesprávné představy 

 v hodinách tělesné výchovy usilujeme o vhodnou pracovní atmosféru 

 podporujeme snahu o dosažení maximálních výsledků vzhledem k individuálním schopnostem  

 usilujeme o jednání fair-play při veškerých pohybových činnostech, dodržování pravidel her a soutěží 

 snažíme se o to, aby žáci poznali přestupek proti pravidlům a adekvátně na něj reagovali. 

Kompetence občanské 

 posilujeme u žáků vědomí povinnosti postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, snažíme se, aby se dokázali vcítit do situace 
ostatních  

 vedeme žáky k tomu, aby se při řešení situací rozhodovali v zájmu ochrany zdraví a přírody. 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáka ke správnému používání pomůcek a zařízení tělovýchovných prostor a péči o  ně 

 podporujeme dodržování vymezených pravidel  

 učíme žáky adaptaci na změněné nebo nové podmínky, v nichž probíhá výuka TV, popř. další tělovýchovná zaměstnání  

 vedeme žáky k tomu, aby při každé tělovýchovné či sportovní činnosti dbali na ochranu svého zdraví, zdraví druhých a současně i 
ochranu životního prostředí i kulturních a společenských hodnot. 
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Vzdělávací oblast :   Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor:   Tělesná výchova 
Ročník:     šestý ročník základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák:  

 používá bezpečně náčiní a nářadí v hodinách TV, dodržuje vymezená pravidla 

 operuje s obecně užívanými termíny (názvosloví v TV) 

 podílí se na vytváření pravidel práce v týmu 

 respektuje názory druhých (vhodně na ně reaguje) 

 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci 

 chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu 

 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit 
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Zásady bezpečnosti 

Žák: 

 žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování 
při hodinách TV 

 

 seznámení s bezpečným chováním a 
zásadami používání sportovního nářadí a 
náčiní 

 
OSV - komunikace, seberegulace 
VkZ - vztah k osob. bezpečí  

 

Hry a atletika 

Žák: 

 s ohledem na individuální předpoklady 
zvládá pohybové dovednosti a aktivně je 
-aplikuje ve hře a soutěžích 

 

 

 pohybové a závodivé hry družstev i 
jednotlivců s různým zaměřením 

 sportovní hry – vybíjená, malá kopaná, 

 doplňkové hry – floorball, frisbee 

 basketbal –přihrávky, dribling pravou i 
levou 

 kroužení míčem okolo těla 

 osmička a prohazování mezi nohama 

 přehazovaná – přihrávky přes síť 

 
OSV – komunikace, kooperace a kompetice 
EVVO – lidské aktivity a problémy životního 
prostředí    
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 nácvik smeče jednoruč 

 atletika-atletická abeceda - nízký start, 
sprint 60m, hod kriketovým míčkem, 
přespolní běh 

Gymnastika 

Žák: 

 žák užívá osvojené názvosloví, dovede 
posoudit správné provedení pohybové 
činnosti a označí nedostatky a jejich 
příčiny 

 
 

 

 gymnastika – kotoul vpřed a vzad stoj na 
rukou (ve trojicích), přemet stranou, 
přeskok-koza (roznožka), bedna (výskok), 
kruhy-kotoul vpřed a vzad, houpání, 
překážkové dráhy, šplh na tyči, moderní 
gymnastika(cvičení s obručemi a míči), 
úpoly-přetahy, přetlaky, odpory 

 rytmická gymnastika-kondiční a aerobní, 
cvičení s hudbou 

 
OSV – seberegulace a sebeorganizace 
VkZ – psychohygiena  
Vv, Hv 
 
 
 
 

 

Ozdravný pobyt  

  lyžování, snowboarding-týdenní pobyt na 
horách 

 

OSV – kooperace, komunikace  
Ze – orientace v terénu 
 

Všeobecné sportovní znalosti 

Žák: 

 rozlišuje práva a povinnosti hráče, 
rozhodčího, organizátora a diváka 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence a rozhodčího 

 

 pravidla osvojovaných pohybových činností 
a jejich aplikace při hře 

 komunikace v TV (názvosloví osvojovaných 
činností) 

 
OSV – kooperace a kompetice, komunikace  

 

 dovede stanovit taktiku a spolupráci, 
vedoucí k úspěchu družstva 

 je schopen evidovat a vyhodnocovat 
výkony (tabulky, výsledkové listiny) 

 

 týmová hra podle platných nebo 
dohodnutých pravidel výška trojúhelníku, 
těžnice a těžiště trojúhelníku, střední příčky 

 měření délky, času (práce s pásmem a 
stopkami)trojúhelníková nerovnost 

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 
M – tabulky, grafy  
Fy – pohyb  
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 naplňuje základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření, pomoc slabším 

 historie olympijských her olympiády dětí a 
mládeže (příprava na soutěže) 

 

OSV – mezilidské vztahy, praktická etika 
 

 zorganizuje samostatně nebo v týmu 
jednoduché závody nebo turnaje v rámci 
hodin TV 

 organizace sportovních akcí (prostorové a 
časové omezení) 

OSV – kooperace  
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Vzdělávací oblast :   Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor:   Tělesná výchova 
Ročník:     sedmý ročník základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák:  

 účinně spolupracuje ve skupině, přijímá nové role ve sportovní činnosti i organizaci této činnosti 

 rozpozná a pochopí problém, promyslí a navrhne způsob řešení 

 vybírá a využívá optimální metody pro dosažení dobrého výkonu 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, podle svých možností poskytne účinnou pomoc 
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Zásady bezpečnosti 

Žák: 

 žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování 
při hodinách TV 

 

 seznámení s bezpečným chováním a 
zásadami používání sportovního nářadí a 
náčiní 

 
OSV – komunikace, seberegulace 
VkZ – vztah k osob. bezpečí  
 

 

Atletika 

Žák: 

 s ohledem na individuální předpoklady 
zvládá pohybové dovednosti a aktivně je 
aplikuje při svých výkonech 

 samostatně se připraví před pohybovou 
činností  

 

 atletika-atletická abeceda - nízký start, 
sprint 60m, hod kriketovým míčkem, 
přespolní běh 

 správné držení těla, zvyšování rozsahu 
kloubních pohybů, posilování svalstva, 
rozvoj vytrvalosti 

 individuální rozcvičení (strečink) před a po 
ukončení hodiny 

 
OSV – sebepoznání, seberegulace 
VkZ – význam sportu pro fyzický a psychický 
vývoj jedince 
 

Míčové hry 

Žák: 

 zvládá pohybové dovednosti a aktivně je 

 

 basketbal-dribling, driblingová abeceda, 

 
OSV – komunikace, seberegulace, 
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aplikuje ve hře a soutěží 
 
 
 
 
 

dvojtakt, střelba na koš, nácvik herní 
činnosti 

 doplňkové sportovní hry-přehazovaná, 
malá kopaná 

 vybíjená, floorball 

 odbíjená, nácvik přihrávek vrchem, odbíjení 
spodem 

 

sebeorganizace, kooperace a kompetice, 
sebepoznání, sebepojetí 
Ze – orientace v terénu 
 
 

Ozdravný pobyt  

  lyžování, snowboarding-týdenní pobyt na 
horách 

 

OSV – kooperace, komunikace  
Ze – orientace v terénu 
 

Gymnastika 

Žák: 

 žák užívá osvojené názvosloví, dovede 
posoudit správné provedení pohybové 
činnosti a označí nedostatky a jejich 
příčiny 

 

 gymnastika – kotoul vpřed a vzad stoj na 
rukou (ve trojicích), přemet stranou, 
přeskok-koza (roznožka), bedna (výskok), 
kruhy-kotoul vpřed a vzad, houpání, 
překážkové dráhy, šplh na tyči, moderní 
gymnastika(cvičení s obručemi a míči), 
úpoly-přetahy, přetlaky, odpory 

 moderní gymnastika-cvičení s obručemi a 
míči 

 aerobní a kondiční gymnastika s hudbou 

 úpoly-přetahy, přetlaky, odpory 
 

 
OSV – schopnosti poznávání, kooperace a 
kompetice  
Fy – pohyb  

Všeobecné sportovní znalosti 

Žák: 

 dovede stanovit taktiku a spolupráci, 
vedoucí k úspěchu družstva 

 je schopen evidovat a vyhodnocovat 
výkony (tabulky, výsledkové listiny) 

 

 

 týmová hra podle platných nebo 
dohodnutých pravidel výška trojúhelníku, 
těžnice a těžiště trojúhelníku, střední příčky 

 měření délky, času (práce s pásmem a 
stopkami)trojúhelníková nerovnost 

 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 
M – tabulky, grafy  
Fy – pohyb  
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 naplňuje základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření, pomoc slabším 

 historie olympijských her olympiády dětí a 
mládeže (příprava na soutěže) 

 

OSV – mezilidské vztahy, praktická etika 
 

 zorganizuje samostatně nebo v týmu 
jednoduché závody nebo turnaje v rámci 
hodin TV 

 organizace sportovních akcí (prostorové a 
časové omezení) 

OSV – kooperace  
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Vzdělávací oblast :   Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor:   Tělesná výchova 
Ročník:     osmý ročník základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák:  

 ovládá a řídí svoje jednání tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

 dovede zpracovat informace o sportovních výkonech svých i spolužáků 

 přistupuje k výsledkům sportovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí 

 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
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Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Zásady bezpečnosti 

Žák: 

 žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování 
při hodinách TV 

 

 seznámení s bezpečným chováním a 
zásadami používání sportovního nářadí a 
náčiní 

 
OSV – komunikace, seberegulace 
VkZ – vztah k osob. bezpečí  

 

Zdraví způsob života a péče o zdraví 

  
 Žák: 
 

 Usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

 

  tělesná a duševní hygiena, denní režim, 
zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 
otužování, vyvážennost pracovních a 
odpočinkových aktivit, význam pohybu pro 
zdraví, pohybový režim 
 

 ochrana před úrazy - preventivní a léčebná 
péče, odpovědné chování v situacích úrazu 
a život ohrožujících stavů (úrazy v 
domácnosti, při sportu, na pracovišti, v 
dopravě), základy první pomoci 

 
  VZ – péče o zdraví, přesah do běžného života 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

 Žák: 

 samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační techniky a 
sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím 
 

 stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, 
relaxační a regenerační techniky k 
překonávání únavy, stresových reakcí a k 
posilování duševní odolnosti 

 autodestruktivní závislosti - doping ve 
sportu 

  
  VZ – bezpečné chování, ochrana zdraví 

Gymnastika 
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Žák: 

 zvládá osvojované pohybové dovednosti 
v souladu s individuálními předpoklady 

 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí nedostatky a její příčiny 

 

 gymnastika – kotoul vpřed a vzad stoj na 
rukou (ve trojicích), přemet stranou, 
přeskok-koza (roznožka), bedna (výskok), 
kruhy-kotoul vpřed a vzad, houpání, 
překážkové dráhy, šplh na tyči, moderní 
gymnastika(cvičení s obručemi a míči), 
úpoly-přetahy, přetlaky, odpory 

 moderní gymnastika-cvičení s obručemi a 
míči 

 aerobní a kondiční gymnastika s hudbou 

 úpoly-přetahy, přetlaky, odpory 

 sebehodnocení v dané pohybové činnosti 
s pomocí učitele a spolužáků 

 

 
OSV – seberegulace, mezilidské vztahy, 
sebekontrola, sebeovládání, komunikace 
VkZ – psychohygiena  
 

Ozdravný pobyt  

  lyžování, snowboarding-týdenní pobyt na 
horách 

 

OSV – kooperace, komunikace  
Ze – orientace v terénu 
 

Míčové hry 

Žák: 

 zvládá pohybové dovednosti a aktivně je 
aplikuje ve hře a soutěží 

 

 

 basketbal-dribling, driblingová abeceda, 
dvojtakt, střelba na koš, nácvik herní 
činnosti 

 doplňkové sportovní hry-přehazovaná, 
malá kopaná 

 vybíjená, floorball 

 odbíjená, nácvik přihrávek vrchem, odbíjení 
spodem 

 

 
OSV – komunikace, seberegulace, 
sebeorganizace, kooperace a kompetice, 
sebepoznání, sebepojetí, hodnoty, postoje, 
praktická etika 
VDO – občanská společnost a škola 
MV – fungování a vliv médií ve společnosti 
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Všeobecné sportovní znalosti 

Žák: 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí  

 je schopen evidovat a vyhodnocovat 
výkony (tabulky, výsledkové listiny) 

 

 

 týmová hra podle platných nebo 
dohodnutých pravidel výška trojúhelníku, 
těžnice a těžiště trojúhelníku, střední příčky 

 měření délky, času (práce s pásmem a 
stopkami)trojúhelníková nerovnost 

 

 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 
M – tabulky, grafy  
Fy – pohyb  
 

 naplňuje základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření, pomoc slabším 

 historie olympijských her olympiády dětí a 
mládeže (příprava na soutěže) 

 

OSV – mezilidské vztahy, praktická etika 
 

 zorganizuje samostatně nebo v týmu 
jednoduché závody nebo turnaje v rámci 
hodin TV 

 organizace sportovních akcí (prostorové a 
časové omezení) 

OSV – kooperace  
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor :   Tělesná výchova 
Ročník:     devátý základního vzdělávání 

Kompetence 

Žák:  

 ovládá a řídí svoje jednání tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

 dovede zpracovat informace o sportovních výkonech svých i spolužáků 

 přistupuje k výsledkům sportovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí 

 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 

Školní výstupy Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák: 

 žák uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování při hodinách TV 

 

 seznámení s bezpečným chováním a 
zásadami používání sportovního nářadí a 
náčiní, 

 první pomoc při úrazech 

 
OSV – komunikace, seberegulace 
VkZ – vztah k osob. Bezpečí 
 

 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu 

 

 správné držení těla, zvyšování rozsahu 
kloubních pohybů, posilování svalového 
aparátu 

 rozvoj vytrvalosti a zdravotní zdatnosti 

OSV – sebepoznání, seberegulace, 
psychohygiena,sebepoznání, seberegulace   

 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě se 
zatěžovanými svaly 

 individuální rozcvičení před různou 
sportovní činností 

 ní činností (atlet. rozcvička, strečink), 

 vedení rozcvičky v hodině TV 

 

 zvládá osvojované pohybové dovednosti 
v souladu s individuálními předpoklady 

 atletika-atletická abeceda, vytrvalostní 
běh, sprint 60m, 100m, hod kriketovým 
míčkem, přespolní běh 

OSV – komunikace, kompetice, kooperace 
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 zvládá osvojované pohybové dovednosti 
v souladu s individuálními předpoklady 

 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí nedostatky a její příčiny 

 gymnastika – kotoul vpřed a vzad v sérii, 
stoj na rukou, přemet stranou, přeskok-
koza (roznožka), bedna (výskok), kruhy-
kotoul vpřed a vzad, houpání, rotace, 
stojka, hrazda-vzpor na rukou, kotoul, 
vpřed, výmyk, šplh na tyči a na laně, 
moderní gymnastika (cvičení s obručemi a 
míči), aerobní a kondiční cvičení, 
s hudbou, polkový a valčíkový krok 

 

OSV – seberegulace, mezilidské vztahy 
sebekontrola, sebeovládání, komunikace 
VkZ – psychohygiena  

  úpoly-přetlaky, přetahy, odpory 
 

 

  sebehodnocení v dané pohybové činnosti 
s pomocí učitele a spolužáků 

 

 

  lyžování, snowboarding (týdenní pobyt na 
horách 

 

OSV – seberegulace, komunikace, kooperace, 
kompetice 
Ze - orientace v terénu 
 

 zvládá osvojované pohybové dovednosti 
a tvořivě je aplikuje  

 ve hrách a soutěžích 
 

 sportovní hry 

 basketbal-útok, osobní a zónová obrana, 
uvolňování hráče s míčem, střelba z dálky 

 odbíjená-přihrávky vrchem i spodem,  

 spodní a vrchní podání, nácvik útoku, 
blokování 

 házená-přihrávky, uvolňování hráče 
s míčem, střelba, obrana 

 doplňkové sportovní hry-kopaná, floorball, 
frisbee 

OSV – seberegulace, sebeorganizace, 
kreativita, komunikace, kooperace, kompetice, 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 
VDO – občanská společnost a škola 
MV – fungování a vliv médií ve společnosti 
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 uplatňuje ve školních podmínkách 
olympijské myšlenky, odmítá doping a 
drogy 

 

 olympijské sporty, příprava na účast 
v soutěžích v rámci školy a obvodu 

 

 dohodne se na spolupráci a taktice, 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 

 týmová hra podle platných či 
dohodnutých pravidel 

 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

 
 

 aplikace pravidel osvojovaných 
pohybových činností při organizaci, úloha 

 rozhodčího 

 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 statistická zjištění, odhady, přesná měření 
(stopky, pásmo) 

 evidence a vyhodnocení zjištěných dat 

 fit testy 

OSV – kooperace  
M,Fy – jednotky, grafy 
 
 
 
 

 zorganizuje samostatně i v týmu turnaje, 
závody a soutěže na úrovni školy, 
spolurozhoduje 

 organizace prostoru a času pohybových 
činností 

 postupné přebírání některých 
organizačních  

 a hodnotících úkolů od učitele 

OSV – kreativita, kooperace, komunikace 
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6.8 Člověk a svět práce 

6.8.1 Práce s laboratorní technikou 
Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor:   Člověk a svět práce 
Předmět:   Laboratorní technikou 
Ročník:    osmý základního vzdělávání  
Předmět Laboratorní technika realizuje obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, část Práce s laboratorní technikou. 
Je to povinný vyučovací předmět s hodinovou dotací 1x za 14 dní polovina třídy v prvním a druhém pololetí. 
Hlavním cílem předmětu je osvojení základních metod experimentální práce v přírodovědných předmětech – pozorování, měření a zhodnocení 
výsledků. V praktické rovině je základním cílem předmětu zvládnutí správného, bezpečného a účelného používání laboratorních nástrojů a 
přístrojů. Důraz je kladen na samostatnou práci jednotlivce i spolupráci ve skupině.  
Laboratorní technika probíhá střídavě v laboratoři, případně v kmenových učebnách. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 pomocí samostatně praktikovaných experimentů a laboratorních úloh systematicky pozorovali různé přírodní děje, učili se je 
kvalitativně posuzovat i kvantitativně vyjádřit  

 výsledky pozorovaných a praktikovaných dějů správně interpretovali, dílčí výsledky vhodně zpracovávali pomocí dostupných 
matematických prostředků, porovnávali je v kontextu souvisejících výsledků a uváděli je v logicky konzistentní závěr  

 vyhledávali, třídili, porovnávali a systematizovali informace z daného oboru s využitím různých informačních zdrojů (učebnice, internet, 
encyklopedie, média…)  

 formulovali vlastní hypotézy vycházející z diskuze nad zkoumanými problémy a ověřovali jejich výpovědní a pravdivostní hodnotu  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 správně formulovali poznaný problém a navrhovali různé metody, které mohou vést k jeho řešení  

 k řešení problémů používali vhodné metody a prostředky (aparát matematické algebry, grafická řešení, experimentální heuristická 
zkoumání…)  

 rozeznávali chybná řešení, porovnávali jednoznačnost a dopady více možných řešení  

Kompetence komunikativní  
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Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovali se výstižné, souvisle a kultivovaně a to v ústním i 
písemném projevu  

 porozuměli různým způsobům předávání informací (analýza textů, mluveného slova, obrazových materiálů, grafů a diagramů, 
tabelovaných hodnot…)  

 rozvíjeli vzájemnou komunikaci při práci v různě velkých skupinách, zpracovávali a hodnotili názory ostatních a společně vytvářeli závěry 
reflektující jednotný názor skupiny  

 efektivně využívali informační a komunikační prostředky a technologie  

Kompetence sociální a personální  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 respektovali názory ostatních  

 poznávali a rozvíjeli své role při práci ve skupině a využívali je k efektivnímu postupu při společném řešení problémů  

 spolupracovali s ostatními, plnili rozdělené úkoly, přispívali k diskusi  

Kompetence občanské  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 odpovědně a trvale rozvíjeli svůj vztah k přírodnímu prostředí a snaží se vlastním příkladem k budování tohoto postoje přispět  

 v rámci výuky i mimo ni dbali na slušné a ohleduplné chování  

Kompetence pracovní  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 správně a zodpovědně používali svěřené pomůcky, poznávali princip jejich funkce a zamezili tak jejich zbytečnému poškození, nebo 
zdravotnímu ohrožení sebe či ostatních  

 se řídili stanovenými pravidly, dodržovali bezpečnostní předpisy a ve stanovených termínech plnili své povinnosti  

 získané pracovní návyky uměli uplatnit v praxi  

Očekávané výstupy v RVP ZV: 
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Žák: 

 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozoruje různé chemické látky a děje i jejich vlastnosti, výsledky svých 
pozorování (měření) zpracovává, vyhodnocuje a dále využívá pro své vlastní učení 

 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky provádí experimenty, které buď ověřují či potvrzují vyslovené hypotézy nebo slouží jako 
základ pro odhalování chemických zákonitostí, z nichž může žák vycházet v dalších poznávacích aktivitách 

 chápe experiment a pozorování jako prostředek k získávání informací a ověřování předpokladů 

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

 posuzuje výsledky experimentů z hlediska kvality, funkčnosti aparatury, hospodárnosti a účelnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví svého i 
druhých, ochrany životního prostředí 

 využívá znalosti i zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 
podložená rozhodnutí ohledně dalšího vzdělávání a profesního zaměření 

 v případě nenadálé situace v laboratoři se rozhoduje zodpovědně, poskytne účinnou pomoc v rámci svých možností 

 při práci v laboratoři, případně ve třídě, účinně spolupracuje ve skupině v různých rolích, aktivně se podílí na koordinaci práce v týmu a 
na tvorbě pravidel jeho fungování 

 při práci je schopen požádat o pomoc, případně pomoc poskytnout, podílí se na příjemné pracovní atmosféře založené na dobrých 
mezilidských vztazích, respektu, toleranci a úctě, dokáže ocenit práci druhého a čerpat z ní poučení 

 na základě pracovních výsledků si vytváří pozitivní představu o sobě samém a pracuje na dalším zlepšení 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Laboratorní řád a vybavení laboratoře 

Žák: 

 dodržuje laboratorní řád a pravidla bezpečné 
práce 

 pojmenuje základní laboratorní pomůcky dle 
seznamu 

 bezpečně ovládá laboratorní kahan 

 zvažuje bezpečnostní rizika 

 seznamuje se s R a S větami u látek, se kterými 
pracuje 

 orientuje se ve vybavení laboratoře, ví, kde je 

 

 laboratorní řád 

 zásady bezpečného chování v 
laboratoři 

 první pomoc při úrazu 
v laboratoři 

 R a S věty 

 laboratorní vybavení 

 protokol z laboratorní práce 

 
EVVO – základní podmínky života, lidské 
aktivity a problémy životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
VDO – občan, občanská společnost a stát 
Ch – chemické látky a bezpečnost práce 
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hasicí přístroj a lékárnička 

 zpracuje laboratorní protokol podle předlohy 
včetně zformulování závěru 

 popíše základní postupy při poskytnutí první 
pomoci při úrazu v laboratoři 

 poskytne první pomoc při simulovaném úrazu 
v laboratoři 

 volí správné postupy při likvidaci, uskladnění, 
laboratorních odpadů 

 seznamuje se s cíly a postupem experimentu 
před začátkem vlastní práce, nejasnosti vyhledá 
a vyjasní si je v dostupných informačních 
zdrojích 

 
 

 nakládání s chemickým 
odpadem 

 páce s kahanem 
 

Základní laboratorní postupy 

Žák: 

 sestaví aparaturu podle nákresu 

 na základě předchozích zkušeností vybere a 
prakticky provede vhodný pracovní postup, 
přístroj, zařízení a pomůcky pro realizaci 
konkrétního pozorování, případně měření 

 vybere vhodný způsob oddělování složek ze 
směsí 

 používá správně laboratorní váhy 

 využívá základních způsobů urychlení chemické 
reakce 

 připravuje roztoky požadované koncentrace 

 používá běžné indikátory kyselosti 

 provádí neutralizaci 
 

 

 oddělování složek ze směsí 

 vážení 

 příprava roztoků 

 indikátory kyselosti 

 neutralizace 

 práce s plyny 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky 
života, lidské aktivity, vztah člověka 
k životnímu prostředí 
OSV - kreativita 
ČSP – design a konstruování  

Ch – směsi, kyselost, neutralizace, soli 
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Mikroskopování 

Žák: 

 správně používá mikroskop, bezpečně zaostřuje 

 připraví jednoduchý mikroskopický preparát 

 zhotoví nákres mikroskopického preparátu 

 

 mikroskop 

 příprava preparátu, nákresy 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 
Fy – optika 

B – prvoci, řasy, korýši, houby, tkáně, pletiva 

 

Pozorování biologických objektů a experimenty s nimi 

Žák: 

 zhotoví nákres pozorovaného biologického 
objektu 

 používá bezpečně skalpel, jehlu a žiletku, lupu 

 Určuje biologické objekty s pomocí 
jednoduchých biologických klíčů 

 Pozoruje biologické objekty a vyvozuje z nich 
závěry 

 Provádí jednoduché experimenty s biologickými 
objekty, upravuje podmínky a vyvozuje závěry 

 Nasbírá bezpečně s pomocí vhodných pomůcek 
biologický materiál a neničí při práci okolní 
prostředí 

 

 biologické klíče 

 sběr biologického materiálu 

 pozorování a experiment v 
biologii 

 
EVVO – ekosystémy  
 

B – zoologie, botanika  

  



Školní vzdělávací program                                                                                                         Základní škola německo-českého porozumění 

 412 

6.8.2 Práce s laboratorní technikou 
Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor:   Člověk a svět práce 
Předmět:   Laboratorní technikou 
Ročník:    osmý základního vzdělávání 
Předmět Laboratorní technika realizuje obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, část Práce s laboratorní technikou. 
Je to povinný vyučovací předmět s hodinovou dotací 1x za 14 dní polovina třídy v prvním a druhém pololetí. 
Hlavním cílem předmětu je osvojení základních metod experimentální práce v přírodovědných předmětech – pozorování, měření a zhodnocení 
výsledků. V praktické rovině je základním cílem předmětu zvládnutí správného, bezpečného a účelného používání laboratorních nástrojů a 
přístrojů. Důraz je kladen na samostatnou práci jednotlivce i spolupráci ve skupině.  
Laboratorní technika probíhá střídavě v laboratoři, případně v kmenových učebnách. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 pomocí samostatně praktikovaných experimentů a laboratorních úloh systematicky pozorovali různé přírodní děje, učili se je 
kvalitativně posuzovat i kvantitativně vyjádřit  

 výsledky pozorovaných a praktikovaných dějů správně interpretovali, dílčí výsledky vhodně zpracovávali pomocí dostupných 
matematických prostředků, porovnávali je v kontextu souvisejících výsledků a uváděli je v logicky konzistentní závěr  

 vyhledávali, třídili, porovnávali a systematizovali informace z daného oboru s využitím různých informačních zdrojů (učebnice, internet, 
encyklopedie, média…)  

 formulovali vlastní hypotézy vycházející z diskuze nad zkoumanými problémy a ověřovali jejich výpovědní a pravdivostní hodnotu  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 správně formulovali poznaný problém a navrhovali různé metody, které mohou vést k jeho řešení  

 k řešení problémů používali vhodné metody a prostředky (aparát matematické algebry, grafická řešení, experimentální heuristická 
zkoumání…)  

 rozeznávali chybná řešení, porovnávali jednoznačnost a dopady více možných řešení  
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Kompetence komunikativní  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovali se výstižné, souvisle a kultivovaně a to v ústním i 
písemném projevu  

 porozuměli různým způsobům předávání informací (analýza textů, mluveného slova, obrazových materiálů, grafů a diagramů, 
tabelovaných hodnot…)  

 rozvíjeli vzájemnou komunikaci při práci v různě velkých skupinách, zpracovávali a hodnotili názory ostatních a společně vytvářeli závěry 
reflektující jednotný názor skupiny  

 efektivně využívali informační a komunikační prostředky a technologie  

Kompetence sociální a personální  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 respektovali názory ostatních  

 poznávali a rozvíjeli své role při práci ve skupině a využívali je k efektivnímu postupu při společném řešení problémů  

 spolupracovali s ostatními, plnili rozdělené úkoly, přispívali k diskusi  

Kompetence občanské  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 odpovědně a trvale rozvíjeli svůj vztah k přírodnímu prostředí a snaží se vlastním příkladem k budování tohoto postoje přispět  

 v rámci výuky i mimo ni dbali na slušné a ohleduplné chování  

Kompetence pracovní  

Učitel vede žáky k tomu, aby:  

 správně a zodpovědně používali svěřené pomůcky, poznávali princip jejich funkce a zamezili tak jejich zbytečnému poškození, nebo 
zdravotnímu ohrožení sebe či ostatních  

 se řídili stanovenými pravidly, dodržovali bezpečnostní předpisy a ve stanovených termínech plnili své povinnosti  

 získané pracovní návyky uměli uplatnit v praxi  
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Očekávané výstupy v RVP ZV: 

Žák: 

 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozoruje různé chemické látky a děje i jejich vlastnosti, výsledky svých 
pozorování (měření) zpracovává, vyhodnocuje a dále využívá pro své vlastní učení 

 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky provádí experimenty, které buď ověřují či potvrzují vyslovené hypotézy nebo slouží jako 
základ pro odhalování chemických zákonitostí, z nichž může žák vycházet v dalších poznávacích aktivitách 

 chápe experiment a pozorování jako prostředek k získávání informací a ověřování předpokladů 

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

 posuzuje výsledky experimentů z hlediska kvality, funkčnosti aparatury, hospodárnosti a účelnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví svého i 
druhých, ochrany životního prostředí 

 využívá znalosti i zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 
podložená rozhodnutí ohledně dalšího vzdělávání a profesního zaměření 

 v případě nenadálé situace v laboratoři se rozhoduje zodpovědně, poskytne účinnou pomoc v rámci svých možností 

 při práci v laboratoři, případně ve třídě, účinně spolupracuje ve skupině v různých rolích, aktivně se podílí na koordinaci práce v týmu a 
na tvorbě pravidel jeho fungování 

 při práci je schopen požádat o pomoc, případně pomoc poskytnout, podílí se na příjemné pracovní atmosféře založené na dobrých 
mezilidských vztazích, respektu, toleranci a úctě, dokáže ocenit práci druhého a čerpat z ní poučení 

 na základě pracovních výsledků si vytváří pozitivní představu o sobě samém a pracuje na dalším zlepšení 
 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Laboratorní řád a vybavení laboratoře 

Žák: 

 dodržuje laboratorní řád a pravidla bezpečné 
práce 

 pojmenuje základní laboratorní pomůcky dle 
seznamu 

 bezpečně ovládá laboratorní kahan 

 zvažuje bezpečnostní rizika 

 seznamuje se s R a S větami u látek, se kterými 

 

 laboratorní řád 

 zásady bezpečného chování v 
laboratoři 

 první pomoc při úrazu 
v laboratoři 

 R a S věty 

 
EVVO – základní podmínky života, lidské 
aktivity a problémy životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
VDO – občan, občanská společnost a stát 
Ch – chemické látky a bezpečnost práce 
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pracuje 

 orientuje se ve vybavení laboratoře, ví, kde je 
hasicí přístroj a lékárnička 

 zpracuje laboratorní protokol podle předlohy 
včetně zformulování závěru 

 popíše základní postupy při poskytnutí první 
pomoci při úrazu v laboratoři 

 poskytne první pomoc při simulovaném úrazu 
v laboratoři 

 volí správné postupy při likvidaci, uskladnění, 
laboratorních odpadů 

 seznamuje se s cíly a postupem experimentu 
před začátkem vlastní práce, nejasnosti vyhledá 
a vyjasní si je v dostupných informačních 
zdrojích 

 
 

 laboratorní vybavení 

 protokol z laboratorní práce 

 nakládání s chemickým 
odpadem 

 páce s kahanem 
 

Základní laboratorní postupy 

Žák: 

 sestaví aparaturu podle nákresu 

 na základě předchozích zkušeností vybere a 
prakticky provede vhodný pracovní postup, 
přístroj, zařízení a pomůcky pro realizaci 
konkrétního pozorování, případně měření 

 vybere vhodný způsob oddělování složek ze 
směsí 

 používá správně laboratorní váhy 

 využívá základních způsobů urychlení chemické 
reakce 

 připravuje roztoky požadované koncentrace 

 používá běžné indikátory kyselosti 

 provádí neutralizaci 

 

 oddělování složek ze směsí 

 vážení 

 příprava roztoků 

 indikátory kyselosti 

 neutralizace 

 práce s plyny 

 
EVVO – ekosystémy, základní podmínky 
života, lidské aktivity, vztah člověka 
k životnímu prostředí 
OSV - kreativita 
ČSP – design a konstruování  

Ch – směsi, kyselost, neutralizace, soli 
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Mikroskopování 

Žák: 

 správně používá mikroskop, bezpečně zaostřuje 

 připraví jednoduchý mikroskopický preparát 

 zhotoví nákres mikroskopického preparátu 

 

 mikroskop 

 příprava preparátu, nákresy 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 
Fy – optika 

B – prvoci, řasy, korýši, houby, tkáně, pletiva 

 

Pozorování biologických objektů a experimenty s nimi 

Žák: 

 zhotoví nákres pozorovaného biologického 
objektu 

 používá bezpečně skalpel, jehlu a žiletku, lupu 

 Určuje biologické objekty s pomocí 
jednoduchých biologických klíčů 

 Pozoruje biologické objekty a vyvozuje z nich 
závěry 

 Provádí jednoduché experimenty s biologickými 
objekty, upravuje podmínky a vyvozuje závěry 

 Nasbírá bezpečně s pomocí vhodných pomůcek 
biologický materiál a neničí při práci okolní 
prostředí 

 

 biologické klíče 

 sběr biologického materiálu 

 pozorování a experiment v 
biologii 

 
EVVO – ekosystémy  
 

B – zoologie, botanika  
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6.8.3 ICT – využití digitálních technologií 
Vzdělávací oblast:   Informační a komunikační technologie – Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor:   ICT – využití digitálních technologií 
Ročník:     šestý  a sedmý základního vzdělávání 
Předmět digitální technologie je v obou ročnících realizován a integrován do vzdělávacího předmětu Informační a komunikační technologie.  
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7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
Hodnocení výsledků vzdělávání na Základní škole německo-českého porozumění probíhá v souladu s  Řádem pro hodnocení výsledků 
vzdělávání, který je přílohou tohoto ŠVP. 
Autoevaulace školy probíhá v dvouletém cyklu podle dokumentu přijatém pedagogickou radou 20.9.2006, který je přílohou tohoto ŠVP. 
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8. Zkratky, vysvětlivky 

Přůřezová témata: 

OSV – osobnostní a sociální výchova 
VDO – výchova demokratického občana 
VMS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
MKV – multikulturní výchova 
EVVO – environmentální výchova 
MV – mediální výchova 

Kompetence: 

KU – kompetence k učení 
KŘP  – kompetence k řešení problémů 
KK  – kompetence komunikativní 
KSP  – kompetence sociální a personální 
KO  – kompetence občanské 
KP  – kompetence pracovní 
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9. Odkazy 
Právní základ ŠVP je vytvořen Zákonem č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), § 3 (systém vzdělávacích programů), § 4 (rámcové vzdělávací programy), § 5 (školní vzdělávací programy). 
Aktuální informace o vzdělávacích programech lze nalézt na internetových stránkách Výzkumného ústavu pedagogického  (www.vuppraha.cz). 
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10. Přílohy ŠVP 
1. Seznam nepovinných oborů pro aktuální školní rok 
2. Vlastní hodnocení školy pro aktuální školní rok 
3. Řád pro hodnocení výsledků vzdělávání pro aktuální školní rok 
4. Seznam kroužků pro aktuální školní rok 
5. Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání jsou zveřejněny na webových stránkách Metodického portálu RVP: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17667/MINISTERSTVO-SKOLSTVI-UPRAVILO-A-DOPLNILO-VZDELAVACI-STANDARDY.html/ 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17667/MINISTERSTVO-SKOLSTVI-UPRAVILO-A-DOPLNILO-VZDELAVACI-STANDARDY.html/

