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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  ŠKOLY 
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                                  Nádražní 994/20 
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Zástupce ředitele:    Mgr. Jindra Novotná 
 
Koordinátoři ŠVP:    Mgr. Jindra Novotná, Mgr. Dáša Hudečková 
 
IČO:             75026961 
DIČ:                            CZ 75026961 
IZO školy:                  103 480 340 kapacita : 540 žáků 

Redizo:           600132030 
 
Kontakty:           telefon: +420 554 231 161-5 
            web: www.zsbrok.cz 
            e-mail: janzaoral.zsbrok@seznam.cz 
            e-mail: inkanovotna.zsbrok@seznam.cz 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 
Úplnost a velikost školy 
 
Jsme základní školou sídlištního typu s 1. až 9. postupným ročníkem, která jediná ve městě má 
bezbariérový přístup. Škola má kapacitu 540 žáků, průměrná naplněnost školních tříd je v současné 
době 24 žáků.Výuka probíhá od 1. do 9. ročníku ve dvou paralelních třídách. Školní družina pracuje 
ve čtyřech odděleních s kapacitou 120 žáků, školní jídelna má kapacitu 500 jídel a v rámci doplňkové 
činnosti se v ní stravují  i cizí strávníci. Již dva roky je žákům i cizím strávníkům umožněna nabídka ze 
dvou hlavních jídel, dále jsou našim žákům poskytovány také svačinky. Veškeré objednávky a 
odhlášky obědů jsou řešeny přes náš školní web. 
V blízkosti školy jsou autobusové zastávky, takže jsme přístupni i dojíždějícím žákům z širokého okolí 
města. 

 

 

 

 
 
 
Vybavení školy 
 
V budově školy je 18 kmenových tříd a 10 odborných učeben. Součástí školy je sportovní areál a dvě 
tělocvičny. Velké, světlé a čisté prostory  jsou esteticky vyzdobeny převážně pracemi žáků. Ve vstupní 
části budovy pořádáme tematické výstavy. Pro metodické akce, další vzdělávání pedagogů, kulturní 
představení, soutěže, akce rodičů, vystoupení žáků (besídky), žákovské diskotéky využíváme 
prostornou a víceúčelovou aulu. 
 
Výuka na 1. stupni probíhá v prostorných třídách, které jsou propojeny s kabinetem vyučujícího. 
Dvěma prosklenými okny je zajištěn neustálý kontakt s dětmi. Všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny 
počítačem, televizorem a videopřehrávačem a DVD nosičem. 
 
K výuce na 2. stupni slouží kmenové třídy, a odborné učebny Z, F, Ch a Př, chemická laboratoř, 2 
učebny PC, 2 jazykové učebny, učebna Vv , Hv a žákovská kuchyňka. Pro rozvoj vzdělání a výchovu 
všech žáků využíváme žákovskou knihovnu a keramickou dílnu. V prostorách auly byla postavena 
nová multimediální učebna, v níž je 24 počítačových míst spolu s interaktivní tabulí. V současné době 
máme na škole celkem 5 interaktivních tabulí. 

 
Škola má kvalitní hygienická zázemí, která jsou v souladu s hygienickými normami EU (šatny, WC a 
sprchy). Připravujeme investiční akci přebudování šaten ve vstupním prostoru školy tak, aby každý 
žák měl k dispozici zamykatelný šatník. 
 
K pohybovým aktivitám žáci využívají 2 tělocvičny s horolezeckou stěnou, posilovnu a sportovní areál 
s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, víceúčelovým a tenisovým kurtem. Naší snahou  je 
modernizaci atletického hřiště. Za příznivého počasí mají děti možnost pobytu na školním hřišti o 
hlavních přestávkách. Přestávky žáci tráví pod dohledem vyučujících na chodbách, kde mohou 
využívat ribstoly, lavičky, basketbalové koše, tyče ke šplhání a látkové kostky. Žáci 2. stupně mají 
možnost využívat stoly na stolní tenis, neboť tento druh sportu se ukázal jako velmi skvělá pohybová 
aktivita během přestávek. Po vyučování mají žáci možnost využívat počítače. Každý den mohou žáci 
prostřednictvím školního rozhlasu sdělovat různé informace a navštěvovat ve volném čase spoustu 
zájmových útvarů organizovaných školou. Před dvěma lety byla část půdy přestavěna na novou 
střelnici, která je tak jedinou v našem městě a samozřejmě ji rovněž využívají naši žáci ve střeleckém 
kroužku. Děti mohou své názory, nápady a problémy řešit také ve formě příspěvků do školního 
časopisu, jehož vydávání má na naší škole už mnoholetou tradici. 
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Ve škole jsou k dispozici občerstvovací automaty, nápoje a svačinky ve ŠJ.V loňském roce byla 
možnost svačinek obohacena o prodej produktů zdravé výživy zřízením školního bufetu.  
 
Škola je kvalitně vybavena PC, které jsou všechny zapojeny do sítě. Učitelé i žáci mají přístup na 
internet, používají tiskárny, barevnou kopírku, vazač a řezačku papírů, které jsou umístěny ve 
sborovně školy. Školní knihovna je vybavena odbornou literaturou, velkým množstvím metodických 
příruček,doplňkovou četbou pro třídní kolektivy a zábavnou i naučnou literaturou pro děti.Ve 
výpůjčních hodinách zde mají žáci možnost využít také kopírky. Neustále zlepšujeme nabídku knih a 
zapojení knihovny do počítačové sítě. V kabinetech vyučujících máme velké množství učebních 
pomůcek, výukového softwaru,  které umožňují zkvalitnění výuky. 
 
 
 
Na celkově výborném materiálním vybavení se podílí nejen zřizovatel, škola, ale i sponzoři. Na tvorbě 
mnoha pomůcek mají zásluhu i sami žáci a učitelé. 
 
Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se SPU a chování. Vyučující reedukují své žáky na základě 
vypracovaného a PPP schváleného individuálního vzdělávacího plánu. Naším cílem je získat do řad  
speciálního pedagoga a zlepšit vzájemnou spolupráci s PPP a ZŠ se  speciálními třídami. 

 

 

 
Charakteristika pedagogického sboru 
 
Pedagogický sbor se skládá z perspektivních, věkově mladých i  starších zkušených pedagogů (  27 
učitelů a 4 vychovatelky ). Odborná a pedagogická způsobilost představuje 96,3% a kvalifikovanost 
výuky je 87,3%. Převážná většina učitelů ovládá alespoň jeden cizí jazyk. V rámci dalšího vzdělávání 
si své znalosti stále prohlubují.  
Na škole máme 2 výchovné poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů, aktivisty pro 
ekologickou výchovu a enviromentální výuku, zdravotníka zotavovacích akcí (dobrovolnou sestru ČK), 
instruktory sjezdového a běžeckého lyžování. Někteří pedagogové absolvovali kurzy šikany,kritického 
myšlení, týmové spolupráce, učitele 21. století aj. Všichni pedagogové jsou proškoleni v problematice 
ochrany při mimořádných událostech. Při výuce žáka s tělesným postižením pomáhá pedagogický 
asistent. 
Školní družina má 4 plně kvalifikované vychovatelky.  

 

 
Charakteristika žáka 
 
Převážná většina žáků jsou děti z Bruntálu, asi 10% zaujímají žáci dojíždějící z okolních obcí..  
Naše bezbariérová škola umožňuje vzdělávat i žáky s různým zdravotním postižením. 
Mimořádně nadaní žáci mohou své znalosti zúročit při různých vědomostních olympiádách  
a soutěžích. Žákům ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí se snažíme pomoci finančními 
příspěvky na různé kulturní i sportovní akce. 

 
 
 
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 
Velmi si ceníme vzájemné spolupráce pedagogů a žáků na školních projektech. Každoročně 
pořádáme společné akce 1. a 2. stupně ( Čertovský den, Vítání prvňáčků, Oslava MDD, Rozloučení 
se žáky 9. tříd aj.). Na základě grantu získaného z krajského úřadu realizujeme projekt „Škola- místo 
života“ pro žáky 6. tříd zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů. Žáci 2. stupně navštěvují 
formou exkurzí elektrárny Dukovany, Dalešice a Dlouhé Stráně.  Pořádáme exkurze do hvězdárny pro 
žáky 5. a 8. tříd. Škola organizuje   výchovné koncerty , návštěvy divadelních a filmových představení 
Taktéž se účastníme mnoha akcí, jejichž cílem je posílení a prohloubení ekologického myšlení žáků 
v rámci enviromentální výchovy. Pořádáme okresní Ekologickou soutěž, sběr starého papíru, 
plastových lahví, čištění lesa,  přednášky o ochraně přírody, exkurze na recyklační linky a  
k alternativním zdrojům energie pro efektivní využití solárního systému pro teplou vodu a elektřinu, 
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umístěného na naší škole.Každoročně se žáci 7. ročníků zúčastňují lyžařského kurzu.Velice příznivě 
se rozvinula a neustále pokračuje spolupráce s partnerskou školou v polském Opole ( Publiczne 
Gimnazjum nr 3, ul. Lelewela 9, Opole). V posledních dvou letech zařizujeme pro žáky 8. a 9. ročníků 
besedy se sexuologem a také přednášky na téma drogové závislosti, přátelství a láska. 
 
 
Učitelé budoucích prvňáčků organizují ve spolupráci s vedením školy a s rodiči akci „Ve školní lavici 
nanečisto“. 
Třídní kolektivy 6. tříd vyjíždějí na adaptačníí pobyty do přírody. 

 
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 
 Neustále snažíme o zlepšení spolupráce s rodiči a jinými subjekty. Rodiče mohou školu navštívit 
kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími nebo v době konzultačních hodin určených učitelem a ve 
dnech konání třídních schůzek. Rodiče mají možnost  v případě zájmu zúčastnit se i vyučovacího 
procesu. Rodiče o činnosti školy informujeme prostřednictvím školního časopisu a webových stránek 
školy.  Máme zájem o zpřístupnění počítačové učebny pro rodičovskou veřejnost i pro starší 
spoluobčany.  
Spolupracujeme se zřizovatelem školy, s PPP Bruntál ( především formou konzultací ), s Radou školy, 
s okresním protidrogovým koordinátorem, s ÚP Bruntál, s Policií ČR, která organizuje besedy 
k prevenci dětské kriminality a preventivní akce v rámci dopravní výchovy, s DDM Bruntál, městskou 
knihovnou, azylovým pobytovým střediskem v Bruntále, Domovem důchodců v Bruntále, Okresním 
soudem v Bruntále a oddělením sociálně právní ochrany dětí při odboru sociálních věcí Městského 
úřadu v Bruntále. Na naší škole také funguje sdružení rodičů našich žáků pod názvem „Čtverka“, 
s jehož pomocí organizujeme výše uváděné společné akce a exkurze. 

 
 
CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY  
 
Na základě zmapování aktuálního stavu podmínek hlavní, ale i vedlejší činnosti školy a po 
uskutečnění analýzy potřeb jako východiska pro komplexní koncepci školy byly stanoveny priority 
v jednotlivých oblastech činností.  
 
Základním koncepčním materiálem a prostředkem hlavní činnosti je plnění tohoto vzdělávacího 
programu školy. Vzdělávací program bude rozpracován do tématických plánů v jednotlivých oblastech 
vzdělávání. 
 
Výchovně vzdělávací proces:  
 
Zaměření na zkvalitnění práce s informacemi s důrazem na zvýšení počítačové gramotnosti 
všech žáků školy.  
Rozšířená výuka cizích jazyků nad rámec minimálního požadavku RVP ZV.  
Zdůraznění enviromentální výchovy ve všech vhodných vzdělávacích oblastech.  
Další rozvíjení projektového vyučování. 
Pravidelné využívání produktů společností Scio, Cermat, Kalibro v rámci testování a ověřování 
znalostí našich žáků.  
Rozšíření nabídky mimoškolní činnosti a užití volného času. 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 
 
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň 
klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní 
učení a orientaci v každodenním praktickém životě.  

 
 
Kompetence k učení 
umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. 

 
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání a třídění informací. 
Žáky vedeme k sebehodnocení. 
Žáky učíme pozorovat a experimentovat hlavně v hodinách přírodovědně a vlastivědně zaměřených. 
Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a podněcovat jejich tvořivost. 
Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. 
Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. 
Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další 
přínos. 
Snažíme se žákům zadávat zajímavé domácí úkoly. 
 

 

Kompetence k řešení problému  
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

 
Snažíme se ve výuce, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení si dokázali obhájit. 
Žáci se aktivně zapojují do problémů školního života a snaží se pomáhat je řešit. 
Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční a problémové úlohy z praktického života. 
Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, 
tištěných, mediálních i počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným 
způsobem využívat. 
V projektových dnech využíváme k řešení problémů miniprojekty. 
Žáci prezentují své názory myšlenkami, nápady a drobnými literárními pokusy ve školním časopise. 
Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do různých soutěží a akcí pořádaných nejen 
školou, ale i jinými subjekty. ( DDM apod.) 
Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. 
K prezentaci projektů využíváme multimediální učebnu, jednotlivé třídy a prostory školních chodeb. 
 
Kompetence komunikativní  
vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 
 
Vedeme žáky ke vhodné verbální i neverbální komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními 
dospělými ve škole i mimo školu. 
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat 
názorům jiných. Vcítit se do problémů svých spolužáků  a snažit se jim pomoci. 
Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní časopis. Příležitostně žáci připravují svoje 
relace do školního rozhlasu. 
Učíme žáky podílet se na zdokonalování práce našeho školního webu. 
Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. 
1x ročně organizujeme  akci " Malujeme spolu", v níž spolupracují žáci naší školy s dětmi z 
pobytového střediska azylového domu. 
Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při 
vyučování. 
Podporujeme komunikaci s jinými školami a vedeme žáky k účasti na akcích pořádaných 
např.Městským úřadem v Bruntále, DDM, ZUŠ apod. 
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Kompetence sociální a personální  
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. 
 
Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc žáků při učení ve 
škole i mimo ni ( např. v době nemoci). 
Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat ve skupině role. 
Snažíme se vést žáky k práci v týmu. 
Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. 
Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování na jejichž formulaci se sami 
podílejí. 
Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy v kolektivu i mezi 
jednotlivci. 
Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. 

 
Kompetence občanské  
připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. 
 
Ve třídních kolektivech si žáci společně stanovují pravidla chování a snaží se je respektovat ve škole  
i na veřejnosti ( koncerty, divadelní představení aj.). 
Žáci znají svá práva a povinnosti zakotvené ve školním řádu a chovají se podle nich. Žáci mohou své 
názory a úvahy zveřejnit ve školním časopise. 
Učíme žáky zodpovědnosti za jejich jednání, seznamujeme je vhodnou formou s kulturními díly  
a odkazy naší společnosti. 
Ve škole jsou respektovány individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti jednotlivých žáků. 
Snažíme se, aby žáci zvládli základní pravidla první pomoci. 
Vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a enviromentálních problémů  
a k aktivnímu zapojování do ochrany životního prostředí. 
Ve škole třídíme odpad. 
Při pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. 
Při enviromentální, osobnostní a mravní výchově je kladen důraz na prožitek. 
Ve škole třídíme odpad. 
 
 
Kompetence pracovní  
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti 
a dovednosti při profesní orientaci. 
 
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do vlastivědných, přírodovědných a estetických oborů, učíme je 
samostatně a bezpečně pracovat s pomůckami a materiálem, který v těchto předmětech mohou 
využívat ( mikroskop, lupa, biologický materiál, PC, busola, atlas apod.) 
Diskutujeme se žáky o pracovních postupech, rizicích a výsledcích práce.  
Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálných  možností při profesní orientaci. 
Výběrem volitelných předmětů a návštěvami vybraných středních škol a odborných učilišť pomáháme 
žákům při výběru budoucího povolání. 
Žáky připravujeme k přijímacím zkouškám i v době mimo vyučování, taktéž pomáháme žákům,kteří 
v učivu zaostávají a to hlavně z důvodu dlouhodobější nemoci. 
Výuku doplňujeme o praktické exkurze a volný čas zpříjemňujeme  žákům pestrou nabídkou 
zájmových útvarů, kterými zároveň  podněcujeme u žáků zájem o další profesní orientaci. 
Nabízíme žákům možnost podílet se aktivně na utváření školního časopisu a relací do školního 
rozhlasu, výzdoby a propagace školy na veřejnosti. 
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ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI A VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 
 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

 

 
Vzdělávání nadaných žáků vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých 
předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat.Pro tyto 
žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch 
vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. 
Učitelé naší školy se snaží žáky mimořádně nadané vyhledávat a dávat jim možnost uplatnit  
a předvést své schopnosti v rámci třídního kolektivu, školy i mimo školu prostřednictvím různých 
setkání a soutěží. 
V rámci tzv. naukových předmětů se snažíme žáky s kvalitní koncentrací, dobrou pamětí a zálibou 
v řešení problémových úloh zapojit do náročnějších úkolů, umožnit jim práci na počítačích, zapojit je 
do vytváření různých referátů a projektů a snažíme se jim zajistit návštěvu různých odborných 
přednášek, případně konzultací na vyšším stupni vzdělávání. Žáci se nejen náročnější úkoly snaží 
řešit, ale také je prezentovat a ohájit své pracovní postupy. 
Žáky, kteří mají vynikající dovednosti a schopnosti v uměleckých předmětech se snažíme vhodným 
způsobem uplatnit ve vyučovacích hodinách výtvarné a hudební výchovy a ve spolupráci s rodiči je 
vést k dalšímu odbornému vzdělávání v uměleckých školách nebo je zapojit do zájmových útvarů na 
naší škole. 
Žáky pěvecky nadané vedeme k sólovému zpěvu,žáky instrumentalisty se snažíme zapojit do 
doprovodů písní či k doplnění poslechových skladeb. 
Výtvarně nadaným žákům se snažíme umožnit výstavy jejich prací v rámci školy, obce apod. 
a ve vyučovacích hodinách jsou jim nabídnuty různé techniky práce, jsou podporováni v mimoškolních 
aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, 
manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo 
základní uměleckou školou. 
Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení jakéhokoli pohybu v rámci vyučování i při 
volnočasových aktivitách. Jsou zapojováni do sportovních soutěží nejen ve škole,ale kladen je důraz 
také na dobrou reprezentaci školy i mimo ni. 
Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat 
s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. 
Talentované žáky pověřujeme ve vyučování náročnějšími úkoly, ale zároveň nezapomínáme na jejich 
osobnostní vývoj a vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě 
pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 
 
 

 
VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ  SE  SPECIÁLNÍMI  VZDĚLÁVACÍMI  POTŘEBAMI 
 

(žáci se specifickými poruchami učení) 
 
 
Žáci, u kterých se projevují příznaky některé specifické poruchy učení, posíláme se souhlasem rodičů 
na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Za základě vyšetření a doporučení poradny pak 
tyto děti zařazujeme do reedukační péče. 
Na 1. stupni reedukaci zajišťují třídní učitelé, na 2. stupni s těmito dětmi pracují vyučující českého 
jazyka. 
Žáci se učí v malých skupinkách, maximálně po čtyřech; každý týden jednou až dvakrát po třiceti 
minutách. Snažíme se tyto půlhodiny zařazovat před vyučováním nebo po ukončení výuky. 
Každé dítě má vypracován individuální vzdělávací program, podle kterého vyučující s dítětem 
v průběhu školního roku pracují. V něm jsou uvedeny doporučení poradny, metody a formy práce, 
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tolerance zohlednění, metody prověřování učiva, které učitel uplatňuje, a pomůcky, které při práci 
využívá. 
Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše učení a hodnotíme s tolerancí. 
Na dobré úrovni je spolupráce školy s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále. Každoročně 
probíhají konzultace problémových žáků přímo na naší škole. 
 
 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
 
(žáci tělesně postižení) 
 
 
V souladu s § 16 zákona č. 561/2004 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami mají děti, žáci a studenti právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody 
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, mají také právo na vytvoření nezbytných 
podmínek, které toto vzdělávání umožní. 
Naše škola se snaží výše zmíněné podmínky vytvářet a její moderně řešená budova je umožňuje  
a splňuje. K budově školy vede příjezdová komunikace, po které je možné žáky s tělesným postižením 
přivézt autem až ke dveřím školy. V budově školy je pro tělesně postižené žáky zajištěn bezbariérový 
pohyb a do jednotlivých pater budovy se mohou přemísťovat pomocí poschoďového výtahu. Také WC 
je řešeno speciálně pro tělesně postižené. 
Naší školu už navštěvovalo několik tělesně postižených žáků, kteří byli vždy integrováni mezi žáky 
zdravé. Vzdělávání těchto žáků probíhá vždy podle platných osnov pro základní školy a podle 
vypracovaných individuálních vzdělávacích programů, které jsou konzultovány se Speciálně 
pedagogickým centrem v Opavě. K vytvoření ideálních podmínek pro integraci tělesně postižených 
žáků bývá také zřízena ředitelem školy, a se souhlasem krajského úřadu, funkce asistenta pedagoga, 
který pomáhá žákům při výuce, o přestávkách, s přesunem do odborných učeben apod. Žákům jsou 
k dispozici kompenzační a didaktické pomůcky, speciální lavice, vlastní počítače s nainstalovanými 
výukovými programy, učební materiály, kostky pro relaxaci a cvičení.  
Tělesně postižené žáky hodnotíme ústně i známkami a v hodnocení přihlížíme k povaze postižení 
a znevýhodnění žáků. 
Důležitá je také spolupráce s SPC v Opavě, jejichž odborníci pravidelně dojíždějí na konzultace, 
podávají odborné rady a pomáhají při integraci tělesně postižených žáků.  
 
 
SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI 
 
Sociálně znevýhodněné žáky zákon definuje jako žáky pocházející z rodinného prostředí s nízkým 
sociálně kulturním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy. Na naší škole takové žáky taky 
máme , neintegrujeme je skupinově, ale máme je ve třídě společně s ostatními dětmi a v prostředí 
třídy jim věnujeme speciální péči pro zdárný výchovný a výukový proces. 
Při vzdělávání užívají učebnice poskytované školou. Pokud nejsou schopni zaplatit určitou finanční 
částku, naše škola s rodinou sepíše splátkový kalendář a rodina jej plní. Dokonce naše škola zapůjčí 
těmto dětem v době lyžařského výcviku i lyžařskou výzbroj. Snažíme se, aby tyto děti byly stále 
v kolektivu svých spolužáků. 
 
 
ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI 
 
Zdravotním znevýhodněním je pro účely zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 
poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Jelikož jsme 
bezbariérovou školou, děti zdravotně znevýhodněné používají za doprovodu pedagoga k přesunu do 
učeben v jiném podlaží výtah, který je v budově školy. Jiní žáci na základě lékařské zprávy jsou 
uvolněni z tělesné výchovy. 
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Osobnostní a sociální výchova 

Název tematického okruhu OSV 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Osobnostní rozvoj                   

Rozvoj schopností poznávání    
NJ,AJ 
 

NJ  
MAT,F,VV, 
HV,PŘ,VZ 

VV,VZ ČJ,NJ ČJ 

Sebepoznání a sebepojetí   HV  PŘ MAT,VZ  PŘ,CH,VV VV 

Seberegulace a sebeorganizace    TV TV PČ MAT,Z,VZ VZ VZ 

Psychohygiena    MAT   MAT   

Kreativita   VV  VV ,INF ČJ,VV 
MAT,Z,ČJ, 
F,PČ 

ČJ PŘ 

Sociální rozvoj          

Poznávání lidí  PRV   PŘ  PČ VZ  

Mezilidské vztahy  PRV   HV  VZ VZ  VZ 

Komunikace ČJ HV  NJ NJ ČJ,VV,VZ Z,ČJ,NJ 
MAT,ČJ,CH 
NJ 

ČJ,INF,OV 
VV,NJ 

Kooperace a kompetice   TV   VZ  VV MAT,F,TV 

Morální rozvoj          

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti     MAT   VV,VZ VZ 
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Hodnoty, postoje, praktická etika     VL    VV 
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Výchova demokratického občana 

Název tematického okruhu VDO 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Občanská společnost a škola 
MAT,ČJ, 
VV,PRV,
PČ 

MAT,VV, 
PČ,PRV 

PRV  ČJ,VL  VZ  VZ 

Občan, občanská společnost a stát MAT 
MAT, 
PRV 

PRV,VV  ČJ,PŘ  INF OV,VZ D,INF 

Formy participace občanů v politickém životě  PRV   VL   D,OV  

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování    VL  D  OV VZ 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Název tematického 
okruhu EGS 

1. stupeň 2. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Evropa a svět nás zajímá ČJ,PRV,VV ČJ PČ VL,PČ 
NJ,VL,PČ, 
HV, 

AJ,NJ VV Z,HV ČJ,NJ,VZ 

Objevujeme Evropu a svět  VV MAT  VL  MAT,D Z INF,VZ 

Jsme Evropané   VV,HV  VL   Z OV 
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Multikulturní výchova 

Název tematického okruhu 
MV 

1. stupeň 2. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kulturní diference 

PRV PRV ČJ ČJ,VV,HV ČJ  HV OV  

Lidské vztahy 

TV,HV 
ČJ,PRV, 
TV,HV 

ČJ,TV,PČ 
ČJ,VL,TV,P
Č 

ČJ,VL,PŘ,V
V,PČ 

 OV MAT,VV  

Etnický původ 

PRV  PČ,HV ČJ,VV,PŘ PŘ,PČ   Z,PŘ Z 

Multikulturalita 

    ČJ  Z,NJ,VV AJ,NJ,VZ INF 

Princip sociálního smíru a solidarity 

 PRV PRV  VL,PŘ VZ VZ  D 
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Mediální výchova 

Název tematického okruhu MV 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Tematické okruhy receptivních činností                   

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  ČJ ČJ ČJ   VZ ČJ ČJ,INF 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ         

Stavba mediálních sdělení     ČJ    ČJ,ANG 

Vnímání autora mediálních sdělení  ČJ VV ČJ HV   CH  

Fungování a vnímání medií ve společnosti ČJ HV  HV 
ČJ,T

V 
 OV VV D,HV 

Tematické okruhy produktivních činností          

Tvorba mediálního sdělení    VV ČJ ČJ,AJ ČJ,F 
MAT,ČJ,F, 
CH 

ČJ,PŘ,F 

Práce v realizačním týmu     
ČJ,V

V 
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Enviromentální výchova 

Název tematického okruhu EV 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Ekosystémy VV PRV PRV PŘ,VV PŘ    ENV 

Základní podmínky života  
PRV,VV, 
PČ 

PRV PŘ PŘ,VV F,D.PČ F,PČ,NJ F,CH 
ENV,CH, 
VZ 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
MAT,JČ, 
PRV 

MAT VV MAT,PŘ MAT,PŘ  NJ  ENV,F 

Vztah člověka k prostředí 
JČ,PRV,T
V,PČ,HV 

PRV,TV 
PRV,TV, 
PČ 

TV,PČ, 
VV 

PŘ,VV, 
TV,PČ 

VV VV,VZ JČ,VZ ENV,ČJ,F 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK  
1. stupeň 
 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 
Vzdělávání v  předmětu Český jazyk a jazyková komunikace směřuje k ovládnutí základních 
jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, k osvojování a rozvíjení čtenářských 
schopností, vede k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro 
rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj 
 
 
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy, ve kterých jsou naplňovány cíle výuky 
českého jazyka: 
 
Komunikační a slohová výuka 
 
- chápání a vnímání různých jazykových sdělení (mluvená i psaná)  
- výstižné formulování a sdělování svých myšlenek, prožitků, pocitů 
- mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu 
- učí se rozumět různým typům textů 
  
Čtení a literární výchova 
 
- čtení přiměřeně náročných textů, uměleckých i naučných  
- obohacování slovní zásoby, zlepšuje se ústní vyjadřování 
- čtení prvních knížek 
- učí se výrazně číst, předčítat, přednášet, vyprávět, někdy i ilustrovat, dramatizovat nebo podle       
  popisu i vyrobit 
- učí se ústnímu vyjadřování i obraznému myšlení 
- seznamování s literární tvorbou včetně ilustrací 
  
Psaní  
 
- získání správné psací dovednosti, základy čitelného, přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu 
 
 Jazyková výchova 
 
- prosté a jasné vyjadřování spisovným jazykem 
- poznávání elementárních základů mluvnické stavby jazyka 
- osvojování si základních pravopisných jevů 
- učí se správné spisovné výslovnosti 
- pozorování, srovnávání a třídění pravopisných jevů 
- seznamování se s konkrétními jazykovými jevy 
- procvičování probraných jazykových a pravopisných jevů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 20 - 

 
 
 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
 Vyučovací  předmět Český jazyk a literatura  se vyučuje jako samostatný předmět ve všech  
 ročnících: 
 
1. ročník – 9 hodin 
2. ročník – 8hodin 
3. ročník – 9 hodin 
4. ročník – 8 hodin 
5. ročník – 7 hodin 

 

 
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě a využívají k učení různé formy 
práce.Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 
Vyučovací  předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. 
V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu. Osobnostní a sociální výchova. 

 

 

 
4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

 
  - učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení 
  - učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k  práci 
  - učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle  v  pravopisu 
  - žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

 
Kompetence k řešení problémů 

 
  - žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry 
  - žáci si vzájemně radí a pomáhají 
  - učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 
Kompetence komunikativní 
 
  - učitel  vede žáky k výstižnému a  kultivovanému projevu    
  - žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory 
  - učitel zařazuje práci na PC                                                                                                           
        
Kompetence sociální a personální 
 
  - učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů 
  - učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu 
  - učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 
  - žáci respektují pokyny pedagogů 

 
 
 
 
 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 21 - 

Kompetence občanské 

 
  - učitel využívá literatury naučné i  vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí 
  - žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích 
  - pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály 

 
Kompetence pracovní 

  
  -  učitel vede žáky k organizování a plánování učení 
  -  učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 
  -  učitel  požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

 

 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
    Ve výuce českého jazyka jsou zařazena tato průřezová témata :  
 
  - výchova demokratického občana ( VDO ) 
  - environmentální výchova ( EV ) 
  - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS ) 
  - multikulturní výchova  ( MKV ) 
  - mediální výchova ( MV ) 
  - osobnostní a sociální výchova ( OSV ) 

 

 
6.  PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 

 
    Při práci v českém jazyce je uplatňován individuální přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na     
    slovní projev, v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Hodnocení těchto žáků se    
    zohledňuje. 
    Nadaným žákům jsou zadávány obtížnější úkoly a dostávají přiměřené množství práce, aby se ve     
    vyučování nenudili. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK  

Ročník: 1.                        

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- zná jednotlivá písmena tiskací a psací abecedy, malá a  

  velká 

- jednotlivá písmena a hlásky správně přečte,    

  vysloví a napíše 

 

- skládá slabiky, slova 

- čte slabiky, slova 

- tvoří jednoduché věty 

- hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací 

- rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat 

 

- osvojuje si správné sezení při psaní 

- rozlišuje psací a tiskací písmena 

- napíše psací písmena velké a malé abecedy 

- napíše slabiky, jednoduchá slova a věty 

- dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby 

- dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět 

 

- tvoří jednoduché smysluplné věty 

- dokáže dramatizovat jednoduchý text 

- vypráví pohádky a příběhy podle obrázkové   

  osnovy 

- naučí se zpaměti básničku  

- dokáže básničku recitovat 

písmena a hlásky 

 

 

 

 

čtení 

 

 

 

 

 

psaní 

 

 

 

 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

VDO  
 -  výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního    

    kolektivu 

-   výchova k samostatnosti, k sebekritice a  

    odpovědnosti 

EGS  
-  rozvoj jazykových dovedností, poznávání evropských   

   kultur 

EV 

- vztah člověka k prostředí 

- výchova k životnímu  

  prostředí 

MV    
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

- kriticky přistupovat k médiím  a vést žáky k výběru  

  kvalitních pořadů, literatury a tisku 

 

Ev  

– doplnění textu obrázkem 

 

 

OSV 

 - komunikace 

 

Metody, formy, nástroje - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, individuální  přístup, 
skupinová práce. 
Pomůcky – tabule, magnetická  tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, textilní písmena, bzučák, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, 
krychle s písmeny. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK  

Ročník: 2.                        

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

- čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas 

  i  potichu 

- dbá na správnou intonaci 

- naslouchá přednesu 

- rozlišuje poezii a prózu 

- dokáže přečtený text vyprávět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé   

  a obojetné souhlásky 

- zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek 

 

- rozděluje slova na slabiky 

- rozděluje slovo na konci řádku 

- rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, -  

  bě, pě, vě, mě 

 

- ze slov tvoří smysluplné věty 

- rozlišuje vlastní jména  

- pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov 

 

- pozná konec věty a začátek věty následující 

 

 

čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlásky 

 

 

 

slabiky 

 

 

 

 

slova 

 

 

 

věty 

 

 

MV  
- uplatnění výrazových prostředků 

- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (vliv  -  

   medií ve společnosti 

EGS  
- život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů -  

  Evropy v četbě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MKV  
- sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci,  

  empatii a harmonické mezilidské vztahy 
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- zdůvodní psaní věty  

- rozlišuje druhy vět  

   

- zná a správně používá některá interpunkční znaménka 

- seřadí věty v textu 

 

- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk a nářečí 

- učí se spisovně vyjadřovat ve větách 

- je schopen vyjádřit svůj názor, pocity 

- podle obrázkové osnovy vypráví děj 

- naslouchá druhému 

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 

 

 

 

- zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis  

   jednoduchých textů 

 

 

 

 

 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

 

 

slohová výchova 

 

 

 

 

 

psaní 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK  

Ročník: 3.                        

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení 

- čte potichu i předčítá nahlas 

- orientuje se v textu 

- využívá četbu jako zdroj poznatků 

- čte s porozuměním 

- reprodukuje text                                                                         

 

- užívá obojetné souhlásky 

- ovládá vyjmenovaná slova a jejich pravopis 

 

- rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova 

- osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek 

 

- pozná podstatné jméno 

- seznámí se s určováním podstatných jmen: rod, číslo  

- rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše 

 

- pozná sloveso 

- seznámí se s určováním sloves: osoba, číslo a čas  

 

- určí slovní druhy - předložky a spojky 

- pozná předložky a umí je napsat s podstatným  jm. 

 

- zná příklady slov souznačných a protikladných a umí    

  je použít ve větě 

 

- umí řadit slova podle abecedy 

 

- orientuje se v textu slyšeném i čteném 

- je schopen vypravovat podle osnovy 

 

- věrohodně popíše předmět 

čtení 

 

 

 

 

 

 

vyjmenovaná slova 

 

 

znělé a neznělé souhlásky 

 

 

podstatná jména 

 

 

 

slovesa 

 

 

ostatní slovní druhy 

 

 

slova souznačná a protikladná 

 

 

abeceda 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

 

 

MKV 

- vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV 

 - kritické čtení 

 - vliv médií ve  společnosti  

 

 

MKV 
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- telefonuje 

- umí napsat adresu, přání, pozdrav 

 

- dbá na psaní správných tvarů, písmen a číslic 

- kontroluje vlastní písemný projev  

 

 

 

 

 

psaní 

 - lidské vztahy, princip slušného chování, tolerance,   

   empatie a vžití se do role druhého    
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK  

Ročník: 4.                        

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- seznámí se jazykem jako s prostředkem komunikace 

 

 

 

 

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 

- určuje základní skladebné dvojice ve větě jednoduché 

 

- rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma,    

  opozita, slova citově zabarvená 

- užívá slova spisovná, výstižná, slova citově   

  zabarvená 

- rozlišuje slova ohebná a neohebná 

 

- rozlišuje předpony a předložky a správně je píše 

- určuje slovní základ (předpona, kořen, přípona) 

 

- ovládá vzory podstatných jmen 

- určuje rod, číslo, pád a vzor 

- skloňuje podst. jm. podle vzorů 

- píše správně zeměpisné názvy 

 

- pozná zvratná slovesa, neurčitek 

- určuje osobu, číslo, čas 

- časuje slovesa v času přítomném, minulém,   

  budoucím 

- dbá na úpravu v sešitech 

 

 

mateřský jazyk 

 

 

 

 

věta, souvětí 

 

 

slovo 

 

 

 

 

 

stavba slova 

 

 

podstatná jména 

 

 

 

 

slovesa 

 

 

 

psaní 

 

 

MKV 

- rovnocennost všech etnických skupin a kultur,  

  odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost 
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- správně píše skupiny bě – bje, pě - pje, vě – vje, mě –   

  mně 

- uvádí příklady užití ve větách 

 

- vypravuje podle osnovy 

- popisuje jednoduchou věc 

- při vypravování a popisu užívá slova výstižná,  

  spisovná, citově zabarvená 

- kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu 

- vyjadřuje v běžných situacích 

- zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu 

- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

 

 

 

 

 

- čte nahlas i potichu 

- rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho     

  reprodukovat 

- odliší podstatné a okrajové informace 

- dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat  

  zápis do deníku 

 

- vyjadřuje své poznatky z četby, z poslechu či  

  z divadelního představení 

- seznámí se s autory dětských knih 

 

 

 

skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě – mně 

 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čtení 

 

 

 

 

 

 

literární výchova 

 

 

 

 

 

 

MKV 

 -poznávání vlastního kulturního zakotvení 

- lidské vztahy 

- uplatňování principu 

  slušného chování, tolerance, solidarita, empatie 

 

MDV 

- kritické čtení 

- vnímání mediálních  sdělení 

- reklama 

 

 

 

MKV 

- lidské vztahy 

- vztahy mezi kulturami 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK  

Ročník: 5.                        

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého   

  přednesu 

- rozpozná umělecké vybrané žánry – pohádka, pověst,  

  bajka, dobrodružná četba, comics 

- užívá pojmy rýmu, verše, sloky 

 

- orientuje se v nabídce dětské literatury 

- zaznamenává si zajímavé myšlenky a vyhledává   

  informace ve slovnících a dalších textech 

 

- volně reprodukuje text 

- vytvoří zkrácený zápis textu 

- recituje básně (přiměřené věku) 

- dokáže zdramatizovat vhodný text 

- sestaví osnovu k popisu a vyprávění 

- podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje 

- zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu 

- napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu,    

  pozvánku, oznámení 

- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

 

- určuje všechny slovní druhy 

- určí rod, číslo, pád, vzor podstatných. jmen 

- podstatná jména skloňuje podle vzorů 

 

- určí druhy příd. jmen 

- zná gramatiku měkkých a tvrdých příd. jmen 

 

- rozlišuje běžně užívaná zájmena a číslovky jako slovní  

  druhy 

 

 

čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slovní druhy 

podstatná jména 

 

 

přídavná jména 

 

 

zájmena, číslovky 

 

 

 

Vv - ilustrace 

Literárně -  dramatická výchova 

VDO- občan, občanská společnost a stát 

 

 

 

 

 

 

 

MDV 
- práce v realizačním týmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV 
- lidské vztahy 

- multikulturalita 

 

MDV 

- fungování a vliv médií ve společnosti 
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- časuje slovesa ve všech časech v ozn. způsobu 

- pozná všechny slovesné způsoby 

 

- pozná zvratné sloveso 

- rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary 

- seznámí se s pojmem příčestí minulé a umí ho vytvořit 

 

- seznámí se s přímou řečí a větou uvozovací 

- používá přímou řeč ve vypravování 

 

- pozná podmět a přísudek 

- rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný 

- užívá shodu přísudku s holým podmětem 

 

- seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem 

- z vět jednoduchých vytvoří souvětí 

- dbá na ustálený pořádek slov 

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 

- orientuje se v různých slohových útvarech 

- využívá vhodné slovní zásoby 

- pozná spojky ( spojovací výrazy) v souvětí 

  vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

 

- správně požívá psaní vlastních jmen v textu 

 

- uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržování   

  úhlednosti, čitelnosti a plynulosti písemného projevu 

- respektuje zásady kultury psaní 

slovesa 

 

 

 

 

 

 

přímá řeč 

 

 

skladba 

 

 

 

souvětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlastní jména, názvy 

 

psaní 

Vlastivěda  
– státy, národnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV  
– stavba mediální sdělení 
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Vzdělávací oblast: JAZYK  A  JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
Vyučovací  předmět: ČESKÝ  JAZYK  A  LITERATURA 
2. stupeň 
 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
1. OBSAH 
 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dějepisem a s informačními a 
komunikačními technologiemi   
 
   

Vzdělávací oblast předmětu 
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 
- vyjádření reakcí a pocitů žáků 
- pochopení role v různých komunikačních situacích 
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů 
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 
- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro   
  rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání 
 

 

2. ČASOVÁ DOTACE 
6. ročník – 5 hodin týdně 
7. ročník – 4 hodiny týdně 
8. ročník – 5 hodin týdně 
9. ročník – 4 hodiny týdně 
 
 
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 
třídy 
učebna PC 
knihovna 
 
 
4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 
Kompetence k učení 
 
- učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací, k užívání správné terminologie 
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků, sleduje při hodině pokrok  
  všech žáků 
- vede je k využívání výpočetní techniky 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vede žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problému 
- žák využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení, samostatně  
   řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

 
Kompetence komunikativní 
 
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- vede žáky k výstižné argumentaci 
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- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu 
- výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně 
- účinně se zapojují do diskuze a vhodně obhajují své názory 
- rozumí různým typům textů a záznamů 

 
Kompetence sociální a personální 
 
- učitel dodává žákům sebedůvěru, vede žáky k dodržování pravidel 
- žáci účinně spolupracují ve skupině, věcně argumentují 

 
 
 
Kompetence občanské 
 
- učitel motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví 
- žáci respektují přesvědčení druhých lidí, chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 
 
Kompetence pracovní 
 
- žáci jsou vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
- využívají  znalostí v běžné praxi 
 

 

 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
OSV - osobnostní sociální výchova 
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
MDV – mediální výchova 
 
 
 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní projev. 
V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje k hodnocení žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva (referát, samostatná práce, soutěž). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK 

Ročník: 6.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- samostatně pracuje s jazykovými příručkami   

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu 

- v pravidlech vyhledá zadaná slova, rozumí       

  informacím u jednotlivých hesel 

- dokáže najít poučení o zadaných pravopis. jevech 

 

- spisovně vyslovuje česká a některá cizí slova 

-  u slov dokáže označit přízvuk 

- znázorní větnou melodii 

- dovede vysvětlit spodobu znělosti 

 

- rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby 

- poznává zásady tvoření slov 

- provede rozbor stavby slova 

- vyjmenuje změny při odvozování 

   

obecné poučení o jazyce 

 

 

 

 

 

zvuková stránka jazyka 

 

 

 

 

stavba slova 

 

 

Aj, Nj – práce s jazyk. příručkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – místní názvy 

- správně třídí slovní druhy 

- tvoří spisovné tvary slov a vhodně je užívá 

- rozliší slova ohebná a neohebná 

- určuje mluvnické kategorie 

 

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 

- uvede charakteristické znaky větných členů 

- pozná větu s nevyjádřením podmětem 

- v písemném projevu zvládá pravopis 

tvarosloví – ohebné slovní druhy  

 

 

 

 

skladba 

 

 

 

 

- využívá znalosti o jazykové normě 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev 

- vymezí pojem vypravování, jeho charakt. rysy 

 

 

 vypravování OSV – komunikace, kreativita 
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Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- samostatně napíše vypravování 

 

- z ukázek vyvodí hlavní rysy popisu 

- vybírá výstižná, popř. odborná slova 

- text člení do odstavců, dbá na návaznost 

 

- rozliší zprávu a oznámení, vyhledá je v tisku 

- tvoří vlastní inzerát 

- sestaví objednávku 

- charakterizuje SMS, její funkci 

 

- odlišuje v textu fakta od názorů 

- vytvoří výpisky a výtah z přečteného textu 

- uvede rozdíl mezi výpisky a výtahem 

 

- dorozumí se kultivovaně a výstižně 

- uvede rozdíly mezi soukromým a úředním dopisem 

- vyjmenuje hlavní části dopisu 

- napíše osobní dopis 

 

 

popis  

 

 

 

jednoduché komunikační žánry 

- zpráva, oznámení, inzerát, objednávka, SMS 

 

 

 

výpisky, výtah 

 

 

 

dopis 

 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

MDV – mediální sdělení 

 

 

 

 

Pč – výrobky z různých materiálů 

- uceleně reprodukuje přečtený text 

- rozlišuje základní literární druhy a žánry 

- vede příklady mýtů, bájí, pověstí, biblických příběhů 

- seznámí se s biblí a jejími částmi 

 

- vysvětlí pojem ústní lidová slovesnost 

- vyjmenuje sběratele lidové slovesnosti 

- pozná charakteristické znaky pohádky, bajky 

 

- tvoří vlastní literární text 

- rozliší lyriku a epiku 

- objasní pojmy sloka, verš, rým 

- seznámí se s tvorbou významných českých básníků 

 

- formuluje ústně i písemně dojmy z četby 

- vyhledává v knihovně informace o četbě 

- čte s porozuměním ukázky současné tvorby pro děti 

příběhy s náměty z nejstarších dějin 

 

 

 

 

lidová slovesnost 

 

 

 

poezie pro děti 

 

 

 

 

současná dětská literatura 

EGS – biblické příběhy 

D – řecké báje 

Vv – antické a rané křesťanské učení 

 

 

 

Hv, VkO – lidová slovesnost a zvyky 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 35 - 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK 

Ročník: 7.                   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

- správně třídí slovní druhy 

- upevní si vědomosti získané v 6. ročníku 

- užívá správné druhy slov 

 

- vysvětlí význam věcný a mluvnický 

- objasní pojem slovo, sousloví, synonyma, homonyma 

- vyhledá odborné názvy 

 

- vysvětlí pravidla psaní velkých písmen 

- rozliší podstatné jméno obecné a vlastní 

 

- rozliší věty jednočlenné, dvojčlenné a vět. ekvivalenty 

- uvede charakteristické znaky vedlejších vět 

- rozliší souvětí souřadné a podřadné 

 

- vhodně užívá verbálních a nonverb. prostředků řeči 

- využívá prostředky k oživení děje 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev 

 

- pracuje s osnovou 

- vypracuje popis obrazu, pracovního postupu 

- pracuje s textem, odstraňuje slohové nedostatky 

 

- rozliší charakteristiku vnější a vnitřní 

- vysvětlí pojem přímé a nepřímé charakteristiky 

- dokáže charakterizovat kamaráda 

 

- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 

- vysvětlí pojem líčení 

  

 

tvarosloví (slova neohebná) 

 

 

 

význam a tvoření slov 

 

 

 

psaní velkých písmen ve vlastních jménech 

 

 

skladba 

 

 

 

vypravování 

 

 

 

popis 

 

 

 

charakteristika 

 

 

 

líčení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – psaní místních názvů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv – popis uměleckého díla 

Pč – popis pracovního postupu 

 

 

 

 

 

 

OSV – kreativita 
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- zpracuje vlastní líčení 

 

- ověřuje fakta pomocí otázek 

- formuluje hlavní myšlenky textu 

- vytvoří otázky a stručné poznámky 

- seznamuje se s významnými díly 

- čte s porozuměním ukázky textů ze starověku 

 

- čte s porozuměním díla nejstarší české literatury 

- charakterizuje dobu husitskou a pobělohorskou 

- zná stěžejní díla Husa a jeho učení 

- uvede význam Komenského a jeho stěžejní díla 

 

- vymezí dobu NO a vysvětlí význam období 

- vyjmenuje významné představitele 

- čte s porozuměním ukázky textů 

 

- čte ukázky děl světových autorů 

- autory časově zařadí, uvede základní literární směry 

 

 

 

výpisky, výtah 

 

 

starověká literatura 

 

 

nejstarší česká literatura 

 

 

 

 

literatura v době národního obrození 

 

 

 

literatura světová – významní autoři 

 

 

Z, D – výpisky, výtah z odborného textu 

 

 

D - starověk 

 

 

Vv, Hv – románské a gotické umění 

D – počátky českého státu 

 

 

 

D – národní obrození 

 

 

 

Aj, Nj, Rj – významní autoři 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK 

Ročník: 8.                      

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

- rozliší slovanské jazyky, přečte ukázky 

- vyhledá podobnosti a rozdíly mezi slovans. jazyky 

- vysvětlí pojem jazyková kultura 

 

- rozliší neologismy, archaismy a historismy 

- ve slovníku vyhledá významy cizích slov 

- dokáže nahradit slova přejatá slovy domácími 

- rozpozná odlišnosti ve výslovnosti a pravopise 

 

- vyhledá obecná jména přejatá, dokáže skloňovat 

- uvede příklady jmen nesklonných 

- rozliší slovesa dok. a nedok., tvoří vidové dvojice 

 

- určuje významové poměry (větné členy, věty) 

- doplní správně interpunkci do věty a souvětí 

- rozlišuje významové vztahy ve větě a souvětí 

 

- vybere z krásné literatury ukázky charakteristiky 

- rozliší charakteristiku přímou a nepřímou 

- zpracuje charakteristiku oblíbené literární postavy 

 

- pracuje s textem 

- vyhledá příklady líčení 

- zpracuje vlastní líčení 

 

- porovnává fakta s dostupnými informačními zdroji 

- vyhledá klíčová slova 

- samostatně připraví a přednese referát 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel 

 

 

 

obecné výklady o českém jazyce 

 

 

 

obohacování slovní zásoby 

 

 

 

 

tvarosloví 

 

 

 

skladba 

 

 

 

charakteristika literárních postav 

 

 

 

líčení 

 

 

 

výtah, výklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj, Nj, Rj – cizí slova v českém jazyce,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – mluvní cvičení 

 

 

 

D, Z – práce s odborným textem 
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- v textu vyhledá znaky typické pro úvahu 

- dokáže vytvořit otázky k danému problému 

- tvoří vlastní literární text 

 

- charakterizuje romantismus, časově vymezí 

- uvede nejvýznamnější představitele 

- čte s porozuměním ukázky romantické literatury 

 

- jednoduše popíše strukturu a jazyk literárního díla 

- porovná základní literární druhy a žánry 

- vyhledává informace v různých typech katalogů 

- seznamuje se se stěžejními díly období 

 

- formuje dojmy z divadelního představení 

- formuje názory na umělecké dílo 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu 

 

 

 

úvaha 

 

 

 

romantismus 

 

 

 

literatura 2. poloviny 19. století 

 

 

 

 

vývoj českého divadla 

(Bouda, Stavovské divadlo, Národní dívadlo) 

 

 

 

 

Hv, Vv, D – 19. století 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – 19. století 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK 

Ročník: 9.                   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- rozliší souhlásky znělé a neznělé 

- vysvětlí spodobu znělosti 

- pozná hlavní a vedlejší přízvuk, vysvětlí vět. melodii 

 

- graficky znázorní stavbu slova 

- vyjmenuje způsoby tvoření slov 

- odliší zkratky, slova zkratková; vysvětlí jejich význam 

 

- rozliší slovo nadřazené, podřazené, souřadné 

- vyhledá v textu synonyma, homonyma, antonyma 

- vysvětlí pojem aktivní a pasivní slovní zásoba 

 

- rozliší druhy slov, určí mluvnické kategorie 

- vyhledá v textu přechodníky 

- tvoří spisovné tvary slov, vhodně je užívá 

 

- vyjmenuje činitele ovlivňující pořádek slov ve větě 

- rozliší řeč přímou a nepřímou 

- určí  samostatný větný člen, vsuvku, přístavek 

- rozliší větu jednočlennou, dvojčlennou a ekvivalent 

- určí základní a rozvíjející větné členy 

- rozliší větu jednoduchou a souvětí 

- určí poměry mezi větami a větnými členy 

- pozná druh vedlejší věty 

- graficky znázorní souvětí 

 

- vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel   

  mezivětného navazování 

- vyhledá části výkladové a popisné 

- zpracuje výklad z odborného textu 

 

  

zvuková stránka jazyka 

 

 

 

tvoření slov 

 

 

 

význam slova 

slovní zásoba 

 

 

tvarosloví 

 

 

 

skladba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj, Nj, Rj – cizí slova v českém jazyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – mluvní cvičení 
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- porovná popis prostý, odborný, subjektivně zabarvený 

- rozliší popis statický a dynamický 

- zpracuje vlastní popis 

 

- vyhledá v textu důležité myšlenky 

- pozná subjektivní postoje autora 

- vypracuje úvahu na dané téma 

 

- dorozumívá se prostředky vhodnými pro danou situaci 

- diskutuje na vybrané téma, řídí diskusi 

- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 

- rozlišuje komunikační záměr partnera v hovoru 

- rozpozná manipulativní komunikaci 

 

- seznámí se se strukturovaným životopisem 

- vyplní profesní životopis 

- zpracuje vlastní životopis 

 

- využívá poznatků o jazyce k tvořivému psaní  

- vyjmenuje hlavní znaky fejetonu, čte ukázky 

- tvoří vlastní literární text 

 

- uvádí základní literární směry a představitele 

- čte s porozuměním ukázky 

- pomocí textů charakterizuje postavy a dobu 

 

- rozpozná základní rysy individuálního stylu autora 

- uvede výrazné představitele základních lit. žánrů 

- charakterizuje literaturu samizdatovou a exilovou 

- uvede hlavní představitele a stěžejní díla 

 

- formuluje dojmy z filmového představení 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu 

- vyjmenuje významné české a světové režiséry 

 

popis 

 

 

 

úvaha 

 

 

 

proslov, diskuse 

 

 

 

 

 

životopis 

 

 

 

fejeton 

 

 

 

literatura 1. poloviny 20. století 

 

 

 

literatura 2. poloviny 20. století 

 

 

 

 

filmová adaptace literárních děl 

 

 

Pč – popis pracovního postupu 

 

 

 

 

EV – vztah  člověka k prostředí 

 

 

MDV – mediální sdělení 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce – volba povolání 

 

 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

D, Vv – 20. století 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 
 

                                
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 
Vzdělávací obor cizí jazyky je realizován 
 
- v povinných vyučovacích předmětech –anglický jazyk, německý jazyk 
- volitelných předmětech anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk 
 
Všechny tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle  
- motivovat žáky k zájmu o cizí jazyk 
- poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci     
  s počítačem 
- klást důraz na rozvoj komunikačních dovedností  
- vést. k rozvoji logického myšlení 
- umožnit žákům osvojit si strategie učení  
- motivovat žáky k celoživotnímu učení 
- postupně začít chápat význam znalosti cizího jazyka pro život 
- získávat  poznatky o zemích, kde se cizím jazykem mluví 
- poznávat a prakticky používat pravidla výslovnosti 
- vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním cizojazyčné texty  přiměřené jejich věku  

 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

Povinný vyučovací předmět 
 
1. ročník  -   1 hodina týdně 
2. ročník  -   2 hodiny týdně 
3. ročník  -   3 hodiny týdně 
4. ročník  -   3 hodiny týdně 
5. ročník  -   3 hodiny týdně 
6. ročník  -   3 hodiny týdně 
7. ročník  -   3 hodiny týdně 
8. ročník  -   3 hodiny týdně 
9. ročník  -   3 hodiny týdně 
 
Povinný volitelný předmět 
 
7. ročník  -  2 hodiny týdně 
8. ročník  -  2 hodiny týdně 
9. ročník  -  2 hodiny týdně 
 
 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
    

Výuka probíhá v jazykových učebnách, kmenových třídách, odborné učebně informatiky, multimediální 
učebně, podle potřeby i v jiném prostředí. 
Výuka probíhá vždy v celém ročníku najednou.  Žáci mají možnost ověřit si své znalosti prakticky při 
každoročně organizovaných zájezdech do cizích zemí. 
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4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
 

Kompetence k učení  
 
- umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- vedeme žáky k pochopení důležitosti umět komunikovat v cizím jazyce pro další studium i praktický  
  život, k samostatnému vyhledávání nástrojů k odstraňování problémů při komunikaci v cizím jazyce 
- pomáháme žákům organizovat a řídit vlastní učení a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby  
  a metody 
- klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací 
- motivujeme žáky k dalšímu vzdělávání v cizích jazycích 
- připravujeme žáky na účast v jazykových soutěžích 

 
Kompetence komunikativní 
 
- vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci 
- motivujeme žáky k využití dovedností osvojených v cizím jazyce k navázání kontaktu  
- klademe důraz na umění zformulovat jednoduché myšlenky a na porozumění promluvě 
  i přiměřenému textu v cizím jazyce 
- učíme žáky využívat moderní komunikační technologie pro komunikaci s cizojazyčným prostředím 
- vedeme žáky naslouchat druhým, účinně se zapojovat do diskuze, vhodně argumentovat  
  a obhajovat svůj názor 

 

Kompetence k řešení problémů 
 
- podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- vedeme žáky k tomu, aby se nebáli mluvit s cizinci a dokázali řešit jednoduché problémové situace  
  v cizojazyčném prostředí 

 

Kompetence sociální a personální 
  
- vedeme žáky k dovednosti vyžádat a poskytnout pomoc,radu 
- učíme žáky dodržovat zásady slušného chování 
- podněcujeme žáky ke spolupráci ve skupině na jednoduchém úkolu 
 

Kompetence občanské  
  
-vedeme žáky k získání představy o zvycích v anglicky, německy, rusky mluvících zemích, porovnávat  
 je s našimi zvyky  
 

Kompetence pracovní 
 
- motivujeme žáky k práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 
- podněcujeme je k využití cizího jazyka k získávání informací z různých oblastí 

 

 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 
  Ve výuce cizích jazyků jsou zařazena tato průřezová témata : 
  Rozvoj schopností poznávání ( Osobnostní a sociální výchova ) 
  Evropa a svět nás zajímá ( Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ) 
  Multikulturalita ( Multikulturní výchova ) 
  Stavba mediálních sdělení ( Mediální výchova ) 
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6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 

 
  Při práci s integrovanými žáky: 
 

- uplatňujeme individuální přístup  
-     zaměřujeme se na zvukovou podobu jazyka   
- tolerujeme pomalé pracovní tempo 
- hodnotíme,to co dítě stačilo vypracovat  
- upřednostňujeme ústní projev 
- tolerujeme grafický projev 
- motivujeme pochvalou a povzbuzením 
- častěji opakujeme učivo 
- používáme názorné obrázky, pracovní listy 
 

   
  
  Při práci s nadanými žáky: 
 

- zadáváme náročnější samostatné úkoly 
- umožňujeme pracovat na počítači ( vzdělávací programy) 
- umožňujeme pracovat individuálně ( tajenky, kvízy, texty ) 
- umožňujeme návštěvu vyučovací hodiny ve vyšších ročnících 
- umožňujeme prezentovat znalosti 
- pověřujeme žáky vedením a řízením skupin 
- vedeme žáky k ochotě pomáhat druhým 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 1.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- vyslovuje foneticky v přiměřeném rozsahu slovní   

  zásoby 

 

 

 

 

 

- osvojuje si slovní zásobu v daných tématech  

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozumí jednoduchým pokynům, větám a reaguje na   

  ně 

 

- osvojuje si jednoduchý dialog 

 

- seznamuje se s podstatnými jmény, s osobními a  

  přivlastňovacími zájmeny, s číslovkami, se slovesem    

  být 

 

 

 

 

 pozdravy, poděkování, představování   

 abeceda 

  

 

 

 

 

slovní zásoba k tématickým okruhům v přiměřeném 

rozsahu: 

rodina, domov, škola, barvy, zvířata, hračky, svátky, 

tělo, písně, říkadla, hádanky 

  

 

 

 

 

jednoduché pokyny v rozkazovacím způsobu 

 

 

krátké rozhovory 

 

1. a 3. os. č. j. slovesa být a os. zájmen 

základní číslovky 0 - 10 

 

 

            

    

 

 

 

 

M - čísla 

OSV – rozvoj schopností poznání 

HV – vokální činnosti 

VV - kreslení 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 2.                       

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 - vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu  

   slovní zásoby 

 

- osvojuje si slovní zásobu v daných tématech 

 

- rozumí jednoduchým pokynům a větám a adekvátně  

  na ně reaguje  

 

 

 

- je schopen vést krátké jednoduché dialogy 

 

 

 

 

- seznamuje se s podstatnými jmény, přídavnými   

  jmény, osobními a přivlastňovacími zájmeny,   

  číslovkami, slovesem být, slovesem mít, slovesem   

  mít rád v přiměřeném rozsahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozdravy, poděkování, představování, blahopřání, 

omluva 

 

slovní zásoba k tématickým okruhům v přiměřeném 

rozsahu: 

rodina, kamarád, škola, třída, tělo, zvířata, svátky, 

barvy, domov, písně, říkadla, hádanky 

  

rozkazovací způsob, otázky, jednoduchá sdělení 

  

krátké rozhovory 

 

 

 

 

podstatná jména, neurčité členy a, an 

přídavná jména 

1. a 3. os. č. j.slovesa být, mít, os. zájmen  

sloveso mít rád 

číslovky 0 - 20 

 

OSV – rozvoj schopností  

poznávání 

 

HV – vokální činnosti 

 

M – sčítání, odčítání 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 3.   

Výstupy 

 
Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- vyslovuje foneticky správně věty a sdělení, otázky a   

  odpovědi v přiměřeném rozsahu  

 

- osvojuje si používání  sloves  

 

 

 

- osvojuje si používání podstatných jmen, přídavných   

  jmen, osobních a přivlastňovacích zájmen,   

 číslovek,předložek 

 

 

 

 

 

 

- používá aktivně slovní zásobu v daných tématech 

 

 

 

 

 

pozdravy, poděkování , představování, omluva, 

blahopřání,abeceda, hláskování  

 

 

sloveso být, mít, moci, umět, mít rád 

  

 

jednotné a množné číslo podstatných jmen 

přídavné jména 

osobní a přivlastňovací zájmena 

číslovky 0 – 20, telefonní čísla 

předložky místa (in, on, at, under, next to,etc) 

 vazba there is, there are 

 

 

slovní zásoba k tématickým okruhům v přiměřeném 

rozsahu: 

věci kolem nás, rodina, třída, škola,domov, hračky, tělo, 

jídlo, pití,  svátky, zvířata, písně, říkadla, hádanky 

 

 

 

 

 

 

 

rozvoj schopností poznávání 

M – sčítání, odčítání 

ČJ – slovní druhy 

Prvouka – lidské  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 4.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- vyslovuje foneticky správně věty, sdělení, otázky a   

  odpovědi v přiměřeném rozsahu  

 

- osvojuje si používání sloves mít, být, moci, umět, mít  

  rád 

- učí se slovní druhy v přiměřeném rozsahu 

 

 

 

- seznamuje se s přítomným časem prostým 

 

- seznamuje se s přítomným časem průběhovým 

 

- učí se určovat čas 

 

- používá aktivně slovní zásobu v daných tématech 

 

 

 

 

 

Pozdravy, poděkování, představování, omluva, žádost o 

něco, abeceda, hláskování 

 

sloveso být,mít, moci ,umět,mít rád 

 

podst. jména 

přídav. Jména 

osobní a přívlastň. zájmena 

číslovky 0 - 100 

 

přítomný čas prostý 

 

 

přítomný čas průběhový 

 

 

určování času 

 

slovní zásoba k tématickým okruhům v přiměřeném 

rozsahu: 

zvířata, aktivity, sport, hudební nástroje, jídlo, pití, dny 

v týdnu, čas,barva,věci kolem nás, písně, říkadla, 

hádanky 

 

 

 

 

Prvouka, 2. tř. - orientace v čase  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 5.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

- vyslovuje foneticky správně věty, sdělení  

 

  v přiměřeném rozsahu 

 

- vede jednoduché dialogy 

 

- používá v přiměřeném rozsahu slovní druhy 

 

 

 

- používá sloveso být, mít,moci,umět 

- osvojuje si přítomný čas prostý 

- osvojuje si přítomný čas průběhový 

 

- používá slovní zásobu v daných tématech   

  v přiměřeném rozsahu 

 

 

 

 

 

 

pozdravy,představování, poděkování, žádost o něco, 

blahopřání, abeceda, hláskování 

rozhovory 

 

podstatná jména, neurčité členy 

přídavná jména 

osobní a přivlastňovací zájmena 

číslovky 0 - 100 

předložky místa, času 

sloveso být mít,moci,umět 

přítomný čas,  prostý 

přítomný čas průběhový 

 

slovní zásoba k tématickým okruhům v přiměřeném 

rozsahu: 

       o mě, země, rodina, dny v týdnu, věci kolem   

       nás, zvířata, škola, čas, aktivity, můj den, hudební   

       nástroje, místnosti, nábytek, město, oblékání 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 6.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- vyslovuje foneticky správně věty, jednoduchá sdělení   

  v přiměřeném rozsahu 

- rozumí frázím použitelných v hodinách angličtiny 

- používá přítomný čas prostý a průběhový, rozlišuje ho 

- učí se data, měsíce, řadové číslovky 

- seznamuje se s  tvary osobních zájmen 

- seznamuje se se slovesem muset 

- vede jednoduché dialogy 

- používá v přiměřeném rozsahu slovní druhy  

 

 

 

- učí se minulý čas slovesa být 

- učí se  minulý čas prostý 

 

- používá tvary slovesa být,  mít , moci ,umět   

  v přítomném čase  

 

 

- používá  slovní zásobu v daných tématech   

  v přiměřeném rozsahu 

 

 

představování, pozdravy, poděkování, omluva,  

 

rozkazovací způsob 

 

přítomný čas prostý 

přítomný čas průběhový 

data, měsíce, řadové číslovky 

přítomný čas x minulý čas 

sloveso muset 

rozhovory 

počitatelná, nepočitatelná podstatná. jména 

určité a neurčité členy 

neurčitá zájmena some, any  

předložky  

minulý čas slovesa být 

minulý čas prostý 

pravidelná a nepravidelná slovesa 

přítomný čas slovesa být, mít, moci, umět 

 

 

slovní zásoba k tématickým okruhům v přiměřeném 

rozsahu: 

cestování, doprava, zvířata, dny,měsíce, věci kolem nás, 

dovolená, cestování, dopravní prostředky, jídlo, pití, 

nákupy, recepty,roční období 

 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět 

nás zajímá 

 

 

Zeměpis – Regiony světa, 8.roč. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 7.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- vyslovuje foneticky správně věty,  jednoduchá sdělení    

  v přiměřeném rozsahu 

- používá v přiměřeném rozsahu slovní druhy 

 

-  učí se budoucí čas 

- osvojuje si sloveso muset 

 

- používá přítomný čas prostý a průběhový 

- učí se budoucí čas 

- osvojuje si použití minulého času prostého 

- vede jednoduché dialogy 

 

 

představování, pozdravy, omluva, blahopřání, nabídka, 

návrhy, rozhovory 

 

stupňování přídavných jmen 

srovnávání pomocí přídavných jmen 

příslovce 

budoucí čas be going to 

sloveso must, have to 

přítomný čas prostý a průběhový 

budoucí čas be going to, will 

minulý čas prostý 

slovní zásoba k tématickým okruhům v přiměřeném 

rozsahu 

počasí, reálie, filmy, knihy, zábava, sporty,volnočasové 

aktivity, moje budoucnost, počasí, roční období 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 8.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- vyslovuje foneticky správně věty,sdělení   

  v přiměřeném rozsahu 

- používá slovní druhy v přiměřeném rozsahu 

 

 

 

-používá přítomný čas prostý a průběhový 

-používá minulý čas prostý 

-používá budoucí čas 

-učí se minulý čas průběhový  

-učí se modální slovesa 

-poznává frázová slovesa 

-používá slovní zásobu v daných tématech 

  

představování,pozdravy,poděkování, omluva, 

blahopřání,žádost,rozhovory,nabídka,rozhodnutí,návrhy 

  

 podstatná jména have a ……  

 přídavná jména 

 neurčitá zájmena – složeniny 

číslovky 0 - 1000 

předložky  

přítomný čas prostý a průběhový 

 

minulý čas prostý, ago 

    

minulý čas průběhový      

modální slovesa must,have to,can,should 

frázová slovesa 

 

 slovní zásoba k tématickým okruhům v přiměřeném 

množství : 

 volnočasové aktivity 

kultura, telefonování, budoucnost, dopravní prostředky, 

nákupy, reálie,orientace městě, směry, filmy,lékař 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 9.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- vyslovuje foneticky správně věty,sdělení 

- učí se předpřítomný čas 

 

 

 

- používá slovní druhy v přiměřeném množství 

 

 

 

 

- používá minulý čas prostý a průběhový 

- učí se modální slovesa v minulém čase 

 

- učí se modální slovesa v přítomném  

  a  v budoucím čase 

- učí se popisovat děj 

 

- seznamuje se  podmínkovými větami 

- učí se frázová slovesa 

- seznamuje se s trpným rodem 

- používá slovní zásobu v daných tématech 

 

       

představování, rozhovory, blahopřání, obavy,  politování, 

zkušenosti, vyjádření souhlasu, možnosti 

předpřítomný čas 

pravidelná, nepravidelná slovesa 

 

podstatná jména 

přídavná jména - opozita 

předložky since, for 

 

 

minulý čas prostý a průběhový 

 had to, could    

 

modální slovesa should,shouldn´t,might 

budoucí čas can,must 

      

vazba there´s someone….ing 

see/hear someone ….ing 

podmínkové věty 

     

frázová slovesa 

trpný rod 

 

slovní zásoba k tématickým okruhům v přiměřeném množství 

oblékání, móda, volný čas, povolání,věci každodenního 

použití,vynálezy, materiály, jídlo, lékař, tělo, reálie, roční období 

        

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA- 

Stavba mediálních sdělení 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK 

  

                                
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 
Vzdělávací obor cizí  jazyky  je realizován 
 
- v povinných vyučovacích předmětech –anglický jazyk,německý jazyk 
- volitelných předmětech-anglický jazyk,německý jazyk a ruský jazyk 
 
Všechny tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle  
- motivovat žáky k zájmu o cizí jazyk 
- poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci     
  s počítačem 
- klást důraz na rozvoj komunikačních dovedností  
- vést. k rozvoji logického myšlení 
- umožnit žákům osvojit si strategie učení  
- motivovat žáky k celoživotnímu učení 
- postupně začít chápat význam znalosti cizího jazyka pro život 
- získávat  poznatky o zemích, kde se cizím jazykem mluví 
- poznávat a prakticky používat pravidla výslovnosti 
- vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním cizojazyčné texty  přiměřené jejich věku  

 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

Povinný vyučovací předmět 
 
1. ročník  -   1 hodina týdně 
2. ročník  -   2 hodiny týdně 
3. ročník  -   3 hodiny týdně 
4. ročník  -   3 hodiny týdně 
5. ročník  -   3 hodiny týdně 
6. ročník  -   3 hodiny týdně 
7. ročník  -   3 hodiny týdně 
8. ročník  -   3 hodiny týdně 
9. ročník  -   3 hodiny týdně 
 
Povinný volitelný předmět 
 
7. ročník  -  2 hodiny týdně 
8. ročník  -  2 hodiny týdně 
9. ročník  -  2 hodiny týdně 
 
 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
    

Výuka probíhá v jazykových učebnách, kmenových třídách, odborné učebně informatiky, multimediální 
učebně, podle potřeby i v jiném prostředí. 
Výuka probíhá vždy v celém ročníku najednou.  Žáci mají možnost ověřit si své znalosti prakticky při 
každoročně organizovaných zájezdech do cizích zemí. 
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4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
 

Kompetence k učení  
 
- umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- vedeme žáky k pochopení důležitosti umět komunikovat v cizím jazyce pro další studium i praktický  
  život, k samostatnému vyhledávání nástrojů k odstraňování problémů při komunikaci v cizím jazyce 
- pomáháme žákům organizovat a řídit vlastní učení a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby  
  a metody 
- klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací 
- motivujeme žáky k dalšímu vzdělávání v cizích jazycích 
- připravujeme žáky na účast v jazykových soutěžích 

 
Kompetence komunikativní 
 
- vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci 
- motivujeme žáky k využití dovedností osvojených v cizím jazyce k navázání kontaktu  
- klademe důraz na umění zformulovat jednoduché myšlenky a na porozumění promluvě 
  i přiměřenému textu v cizím jazyce 
- učíme žáky využívat moderní komunikační technologie pro komunikaci s cizojazyčným prostředím 
- vedeme žáky naslouchat druhým, účinně se zapojovat do diskuze, vhodně argumentovat  
  a obhajovat svůj názor 

 

Kompetence k řešení problémů 
 
- podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- vedeme žáky k tomu, aby se nebáli mluvit s cizinci a dokázali řešit jednoduché problémové situace  
  v cizojazyčném prostředí 

 

Kompetence sociální a personální 
  
- vedeme žáky k dovednosti vyžádat a poskytnout pomoc,radu 
- učíme žáky dodržovat zásady slušného chování 
- podněcujeme žáky ke spolupráci ve skupině na jednoduchém úkolu 
 

Kompetence občanské  
  
-vedeme žáky k získání představy o zvycích v anglicky, německy, rusky mluvících zemích, porovnávat  
 je s našimi zvyky  
 

Kompetence pracovní 
 
- motivujeme žáky k práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 
- podněcujeme je k využití cizího jazyka k získávání informací z různých oblastí 

 

 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 
  Ve výuce cizích jazyků jsou zařazena tato průřezová témata : 
  Rozvoj schopností poznávání ( Osobnostní a sociální výchova ) 
  Evropa a svět nás zajímá ( Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ) 
  Multikulturalita ( Multikulturní výchova ) 
  Stavba mediálních sdělení ( Mediální výchova ) 

    
 
 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 55 - 

 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 

 
  Při práci s integrovanými žáky: 
 

- uplatňujeme individuální přístup  
-     zaměřujeme se na zvukovou podobu jazyka   
- tolerujeme pomalé pracovní tempo 
- hodnotíme,to co dítě stačilo vypracovat  
- upřednostňujeme ústní projev 
- tolerujeme grafický projev 
- motivujeme pochvalou a povzbuzením 
- častěji opakujeme učivo 
- používáme názorné obrázky, pracovní listy 
 

   
  
  Při práci s nadanými žáky: 
 

- zadáváme náročnější samostatné úkoly 
- umožňujeme pracovat na počítači ( vzdělávací programy) 
- umožňujeme pracovat individuálně ( tajenky, kvízy, texty ) 
- umožňujeme návštěvu vyučovací hodiny ve vyšších ročnících 
- umožňujeme prezentovat znalosti 
- pověřujeme žáky vedením a řízením skupin 
- vedeme žáky k ochotě pomáhat druhým 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník: 1.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

- osvojuje si jednoduchý dialog 

 

 

- vyslovuje foneticky,v přiměřeném rozsahu slovní   

  zásoby 

 

- seznamuje se sčísly 

 

 

- seznamuje se s tvary slovesa“být“ 

 

- seznamuje se s podstatnými jmény., zájmeny… 

 

- osvojuje si slovní zásobu na dané téma 

 

 

 

 

 

 

- poslouchá krátké texty,osvojuje si je 

 

 

 

- rozumí jednoduchým pokynům,  

 adekvátně na ně reaguje 

 

 

pozdravy, poděkování,  představování se 

 

 

abeceda 

 

 

číslovky 1-10 

 

 

sloveso“být“ 

 

 

 

barvy 

rodina 

škola 

hračky 

zvířata 

 

jednoduché písně 

říkadla 

hádanky 

 

 

 

OSV – Rozvoj schopností  

poznávání 

 

 

 

 

 

matematika – sčítání a odčítání do 10. 

 

český jazyk – slovní druhy 

 

 

Hv 

 

 

Vv 

 

 

 

. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník: 2.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu   

  slovní zásoby 

 

 

- rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na    

  ně reaguje  

 

 

 

- osvojuje si  slovní zásobu v daných tématech 

 

 

 

 

 

 

- seznamuje se s tvary slovesa „mít“ 

 

 

- seznamuje se se členem určitým, neurčitým 

 

abeceda 

pozdravy, poděkování, představování 

 

 

jednoduchá sdělení 

blahopřání 

omluva 

 

 

barvy 

rodina 

škola 

hračky 

zvířata 

oblečení 

 

sloveso „ mít“ 

 

 

člen určitý, neurčitý 

 

OSV – Rozvoj schopností  

poznávání 

 

 

 

 

 

matematika – čísla 

český jazyk – slovní druhy 

 

 

HV 

 

Vv. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Ročník: 3.                       

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- pozdraví, poděkuje 

- osvojuje si názvy dnů 

- dokáže počítat do 10 

- osvojuje si znalosti barev 

 

- pojmenovává členy rodiny 

- tvoří otázky,  můj, tvůj,  představí se 

- slovosled ve větě oznamovací 

- používá slovesa 

- používá zájmena 

 

- pojmenovává školní potřeby  

- používá člen určitý 

- používá člen neurčitý 

- osvojuje si přídavná jména v přísudku 

- klade otázky 

- osvojuje si zájmeno „náš“,“naše“ 

- používá přídavná jména přivlastňovací 

- používá příslovce 

 

- jednoduše popisuje činnosti 

- používá sloveso „mít“  

- osvojuje si časování pravidelných sloves 

- používá  podstatná jména ve 4.pádě 

- osvojuje si vazbu 

- osvojuje si zápor 

dobrý den !  na shledanou ! 

dny v týdnu 

čísla. 

barvy 

 

moje rodina 

Jak se jmenuješ ? Kde bydlíš ?  

adresa, telefon 

1.,2.,3.os.j.č.a 1.os.mn.č.sloves 

zájmena osobní- j.č.,1.os.mn.č.  Kdo? 

 

škola, školní potřeby 

podstatná jména se členem určitým 

podstatná jména se členem neurčitým 

přídavná jména v přísudku 

otázka zjišťovací, doplňovací- Co? Jak?  

naše rodina 

vazba „od“-„von“ 

jednoduchý popis-vpravo, dole, uprostřed 

 

činnosti a koníčky 

sloveso „mít“  

časování pravidelných sloves v přít.čase 

4.pád podstatných jmen s neurčitým členem 

vazba“am Montag“  

zápor“ne“,“žádný“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- Rozvoj schopností poznání. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Ročník: 4.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- písemně sestavuje jednoduché sdělení 

 

- rozumí jednoduchým pokynům v cizím jazyce 

  při práci ve třídě a reaguje na ně 

 

- osvojuje si 4.pád podstatných jmen s určitým členem-  

- navazuje kontakt s konkrétní osobou,vyžádá   

  jednoduchou informaci 

- sestavuje gramaticky a formálně správně jednoduchá   

  sdělení,krátký text,odpověď 

- upevňuje si znalost množného čísla některých  

  podstatných jmen 

 

- seznamuje se s prostředím zemí,kde se mluví   

  německy 

 

- využívá znalosti prostorových vztahů 

 

- procvičuje slovesa s odlučitelnou předponou  

- procvičuje slovesa nepravidelná 

- procvičuje předložku „v“  

- užívá sloveso „být“ v préteritu 

 

- popisuje obrázky,prezentuje básničky,písničky 

  a jiné texty 

- osvojuje si hlasité a foneticky správné čtení 

- rozlišuje velká,malá písmena 

 

  

narozeniny, pozvání, blahopřání 

 

základní časové údaje, měsíce, roční období 

otázka „ kdy“  

 

4.pád podstatných jmen s určitým členem 

 

vazba „ich moechte“ 

 

časové údaje s předložkami 

 

množné číslo podstatných jmen 

 

reálie 

 

 

byt, bydlení 

 

slovesa s odlučitelnou předponou 

slovesa nepravidelná 

předložky se 3.pádem 

sloveso“být“v préteritu 

 

dialogy, dopis, popis, pohádka 

 

četba textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – rozvoj schopnosti poznání 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Ročník: 5.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- spojuje slovesa s náležitým časovým údajem 

- reaguje na otázky zjišťovací,doplňovací 

- prezentuje vlastní rozvrh hodin 

 

- procvičuje předložku“v“ve 3.a4.pádu 

- procvičuje předložku“k“  

 

- osvojuje si sloveso“koennen“. 

 

- pracuje s množstevními pojmy-kilo,litr,kus… 

- provádí,čte,zapisuje početní úkony 

- upevňuje tvary množného čísla podstatných jmen  

 

- porovnává a rozeznává pojmy město-venkov 

- pojmenovává dopravní prostředky 

- procvičuje otázky a odpovědi,vyhledává potřebnou  

  informaci 

- pojmenovává části těla 

- osvojuje si předložky se 3.pádem 

  

- procvičuje způsobová slovesa 

 

- orientuje se v obsahu jednoduchého textu 

- sestaví jednoduché sdělení,odpověď 

- rozumí jednoduché konverzaci,chápe její obsah 

  a smysl  

- aktivně se zapojí do rozhovoru 

- poskytne požadovanou informaci 

 

denní program  

 

rozvrh hodin 

 

předložka „v“,“do“se 4.pádem  

předložka „k“  

 

časování způsobových sloves“koennen“  

 

nakupování 

číslovky do 100 000 

množné číslo podstatných jmen 

 

cestování, orientace v plánu města 

 

otázky „ kam“, „ odkud“ 

 

části těla 

předložky se 3.pádem 

 

způsobová slovesa „muessen“, „ moegen“  

 

počasí,  roční období,  svátky 

oblečení 

nepravidelná slovesa 

slovesa s odlučitelnou předponou 

 

přivlastňovací zájmena v 1.pádě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech-Evropa a svět nás zajímá. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník: 6  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- orientuje se v obsahu jednoduchého textu 

- vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou 

  informaci 

- rozumí jednoduchým pokynům,dokáže na ně 

  reagovat 

- rozumí jednoduché konverzaci dvou osob 

- chápe její obsah a smysl 

- naváže kontakt s konkrétní osobou 

- odvodí pravděpodobný význam nových slov 

  z kontextu 

- používá dvojjazyčný slovník,vyhledává informaci 

  nebo význam slova ve vhodném výkladovém     

  slovníku 

- vyžádá jednoduchou informaci 

- čte nahlas plynule a foneticky správně texty 

  přiměřeného rozsahu 

 

- stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného   

  textu,promluvy i konverzace 

 

- sestaví jednoduché sdělení a odpověď na něj 

- prezentuje říkanky,básničky,písničky,jiné texty 

- zvládá základy písemného projevu 

- jednoduchým způsobem se domluví v běžných 

  každodenních situacích 

škola 

préteritum „ být“, „ mít“  

modální slovesa 

imperativ 

 

zvířata 

číslovky do 1 000 000 

3. pád množného čísla 

hobby 

perfektum 

osobní zájmena 

přivlastňovací zájmena 

bydlení 

předložky se 3.a 4.pádem 

jídlo , nákupy 

stupňování přídavných jmen a příslovcí 

 

pohádka 

 

 

kontakty, kamarádi 

 

vedlejší věty - spojka  „že“  

čas: „Kolik je hodin?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských souvislostech-Evropa 

a svět nás zajímá. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník: 7  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché   

  audioorálně připravené texty 

 

 

 

- udrží pozornost nutnou pro porozumění obsahu   

  sdělení 

 

- používá slovníky 

 

- stručně sdělí obsah přiměřeně obtížného 

  textu 

 

 

- řeší jednoduché situace související se     

  zahájením,vedením a ukončením rozhovoru 

  a se získáváním a poskytováním základních 

  místních,časových a jiných informací 

 

 

 

 

 

- má základní poznatky o zemích dané jazykové 

  oblasti 

 

 

 

 

cestování,  dopravní prostředky 

nepravidelná slovesa 

předložkové vazby 

přivlastňovací zájmena 

 

sport 

letopočty 

genitiv 

neurčitý podmět“man“  

předložky-4.pád 

osobní zájmena-4.pád 

zvratná slovesa 

 

 

životní prostředí 

vztažná zájmena 

slovosled po souřadicích spojkách 

sloveso “werden“  

 

zdraví 

trpný rod 

zápor, spojky 

 

výměnné pobyty 

dativ- osobní zájmena, předložky 

infinitiv 

účelové věty s “damit“,“ um…zu“  

zvratná slovesa,  příslovce místa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova-multikulturalita. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník: 8  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- rozumí obsahu promluvy a dokáže rozlišit zásadní   

  informace od informací významově  

  nepodstatných. 

 

 

- rozumí monologu-dialogu s malým počtem   

  neznámých  výrazů 

- jejich význam dokáže odhadnout 

 

- rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením 

  i konverzaci dvou a více osob 

 

- ústně i písemně vyjádří svůj názor,zážitky, 

  dojmy a přání,sestaví krátkou zprávu či 

  sdělení na zadané nebo zvolené téma 

 

- vede účinnou komunikaci v situacích souvisejících se    

  životem v rodině,ve škole a běžných každodenních   

  situacích 

 

- běžně užívá jednoduché obraty vyjadřující   

  svolení (odmítnutí,radost), politování, omluvu, 

  prosbu,žádost,výzvu,pozvání,blahopřání 

 

- využívá informace z různých materiálů 

 

 

média 

zájmena, předložky-genitiv  

časové údaje 

konjunktiv II a opisný tvar s „wuerde“  

 

musik,  mode 

zájmena „ jaký“, „ který“, „ čí“  

přídavná jména - skloňování 

 

budoucnost,  povolání 

budoucí čas 

časové spojky “když“  

skloňování stupňovaných přídavných jmen 

 

 

životopis 

nepřímá otázka 

zpodstatnělá  přídavná jména 

 

bydlení 

n-skloňování,  tvoření slov 

 

vzdělání,  kulturní život 

popis, vyprávění, dopis 

různé typy informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova-multikulturalita. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník: 9.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- popisuje situaci,diskutuje na dané téma, 

  vypravuje o vlastní škole. 

 

- jednoduchým způsobem se domlouvá v běžných    

  každodenních situacích. 

 

- sestavuje jednoduché (ústní i písemné) sdělení  

  týkající se situací souvisejících se životem 

  v rodině, škole a probíranými tématickými  

  okruhy 

 

- porozumí obsahu jednoduchých textů  v učebnicích  

  a obsahu autentických materiálů  

- s využitím vizuální opory,v textech vyhledá známé    

  výrazy,fráze a odpovědi na otázky 

 

  

- porozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 

  promluvě a konverzaci 

 

- písemně,gramaticky správně vytváří a obměňuje 

  jednoduché věty a krátké texty 

- používá slovník 

- stručně reprodukuje obsah textu,promluvy. 

- čte plynule a foneticky správně text přiměřeného    

  rozsahu i obsahu. 

 

vzdělání 

popis, vyprávění 

škola snů 

nepřímá řeč 

způsobová slovesa 

 

svátky, oslavy 

sloveso „ werden“  

slovosled v souvětích 

 

 

kultura 

rozhovor,  popis  

postavení příslovce ve větě 

 

referát 

inzerát 

informace 

 

komunikace 

 

četba  s porozuměním 

poslech  s porozuměním 

práce s textem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá. 
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Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA    
1. stupeň 
 

 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : 
 
Čísla a početní operace 
-osvojení aritmetických operací  
-dovednost provádět operaci 
-algoritmické porozumění 
-významové porozumění 
-získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná 
  
Závislosti, vztahy a práce s daty 
-rozpoznávání a uvědomění si určitých si určitých typů změn a 
 závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů  
  
Geometrie v rovině a prostoru 
-určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování  reálných situací, zkoumání tvarů  
 a prostoru 
 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
-uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života 

 

 

 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 
1. ročník – 4 hodiny 
2. ročník – 5 hodin 
3. ročník – 5 hodin 
4. ročník – 5 hodin 
5. ročník – 5 hodin 

 

 

 

 
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
 
  Žáci  každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě a využívají k učení různé formy     
  práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 
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4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE  
 
  
 
  Kompetence k učení 
 
 -vedeme žáky přesně a stručně se vyjadřovat užíváním matematického jazyka včetně   
  symboliky,provádění rozborů a zápisů při řešení úloh  
 -klademe důraz na zdokonalování grafického projevu  
- snažíme se rozvíjet u žáků abstraktní,exaktní,kombinatorické a logické myšlení k věcné  
  a srozumitelné argumentaci 
- umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků,      
  srozumitelně jim vysvětlujeme, co se mají naučit,stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli   
  vzdělávacího programu, vedeme žáky k ověřování výsledků 

 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
- klademe důraz na rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole,  
  k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti 
- učíme žáky provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného   
  postupu,vyhodnocování správností výsledků 
- zajímáme se o náměty, názory, zkušenosti žáků;klademe otevřené otázky a vybízíme žáky  
  k pojmenování cíle činnosti  
- vedeme žáky k plánování úkolů a postupů; zařazujeme problémové úlohy, při kterých docházejí k   
  objevům, řešením a závěrům sami žáci 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáháme, pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí,  
  jak ukázat cestu ke správnému řešení. 

 
Kompetence komunikativní 
 
- učíme žáky přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky 
- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky; k výstižnému, souvislému a kultivovanému    
  projevu 

 
Kompetence sociální a personální 
 
- vedeme žáky ke kritickému usuzování,srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení   
  matematických problémů,ke kolegiální radě a pomoci,učíme je pracovat v týmu 
- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch; podněcujeme žáky k argumentaci; hodnotíme žáky   
  způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

  
Kompetence občanské 
 
- při zpracovávání informací vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení 
- vedeme žáky k hodnocení vlastní  práce i práce ostatních  
- vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu, učíme je vnímat složitosti světa 
- vybízíme k respektování názoru druhých a ke vzájemné pomoci 

 
Kompetence pracovní 
 
- vedeme žáky k bezpečnému a správnému používání pomůcek, k udržování pořádku na lavicích   
   během práce  
- zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a   
  které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 
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5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce matematiky jsou zařazena tato průřezová témata :  
výchova demokratického občana ( VDO ) 
enviromentální výchova ( EV ) 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS ) 

 

 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci v matematice je uplatňován individuální přístup k žákům s SPU, je kladen důraz     na slovní 
projev, v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Zohledňuje se hodnocení těchto žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány obtížnější úkoly a dostávají přiměřené množství práce, aby se ve 
vyučování nenudili. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

MATEMATIKA 

Ročník: 1                      

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- užívá číslice 0 až 20, zapisuje je  a čte 

- rozpozná význam méně, více, první, poslední, větší,               

  menší apod. 

- řadí čísla podle velikosti 

- zakresluje čísla do 20 na číselnou osu 

- používá matem. symboly +, - , = , < , > 

- zapisuje, čte, řeší příklady na sčítání a odčítání do   

  dvaceti bez přechodu přes desítku 

- provádí rozklad na desítky a jednotky 

- řeší jednoduché slovní úlohy 

 

- rozlišuje,  pojmenovává a modeluje jednoduché      

  geometrické  útvary 

- geometrické útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev 

- orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod. 

 

- zjišťuje ve slovních úlohách značky pro litr, kilogram,  

   metr, korunu 

 

počítání v oboru přirozených čísel do dvaceti, číselná 

osa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geometrie – poznávání základních geometrických 

útvarů v rovině  

 

 

 

jednotky 

VDO-Občanská společnost a škola, Občan, občanská 

společnost a stát -  výchova k samostatnosti, 

k sebekontrole, smyslu pro odpovědnost, ohleduplnost a 

přesnost 

EV- Vztah člověka k prostředí - výchova k životnímu 

prostředí 

 

Vv- obrázky stejného druhu podle počtu 

 

 

 

Vv, Pč – znázornění slovní úlohy, přesnost a čistota při 

práci, užití barev,  vystřihování, modelování 

 

 

 

Prvouka – hry na obchod apod. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

MATEMATIKA 

Ročník: 2                      

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- zapisuje a řeší příklady na sčítání a odčítání do 20   

  s přechodem přes desítku 

 

- zapisuje a čte čísla do sta 

- zakresluje čísla do sta na číselnou osu 

- porovnává čísla do sta, řadí je vzestupně i sestupně 

- sčítá a odčítá čísla do sta 

- počítá příklady se závorkami ( dvě početní operace) 

 

- zapisuje slovní úlohy 

- řeší slovní úlohy s výpočty do sta 

 

- používá princip násobilky v oboru do 50 

 

- rozlišuje rozdíl mezi mincemi a bankovkami 

- počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do sta  

  korun 

- používá pomůcky na rýsování (tužka, pravítko) 

- rozeznává pojem bod, přímka, čára, úsečka 

- rýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky 

- porovnává rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou  

  čarou 

- porovnává velikosti úseček a odhaduje jejich délky 

- měří úsečky 

- rozlišuje geometrická tělesa krychli, kvádr, kouli,  

  válec, nachází v realitě jejich reprezentaci 

- orientuje se v čase 

- popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

počítání v oboru přirozených čísel do dvaceti 

 

 

počítání v oboru přirozených čísel do sta, zápis čísla 

v desítkové soustavě, číselná osa, vlastnosti početních 

operací s přirozenými čísly 

 

 

 

slovní úlohy 

 

 

násobení a dělení do 50 

 

mince a bankovky 

 

 

geometrie – základní útvary v rovině a v prostoru, délka 

úsečky, jednotky délky  

 

 

 

 

 

 

 

závislosti, vztahy a práce s daty 

 

 

VDO-Občanská společnost a škola, Občan, občanská 

společnost a stát -  výchova k samostatnosti, 

k sebekontrole, smyslu pro odpovědnost, ohleduplnost 

a přesnost 

EV- Vztah člověka k prostředí - výchova k životnímu 

prostředí 

 

 

Prvouka – hry na ochod apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Vv,  Pč- znázorňování, modelování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

MATEMATIKA 

Ročník: 3                      

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- násobí a dělí v oboru malé násobilky, automaticky ji  

  užívá 

- řeší slovní úlohy pomocí malé násobilky 

- násobí a dělí dvojciferné číslo číslem jednociferným 

 

- sčítá a odčítá dvojciferná čísla zpaměti  

- sčítá a odčítá dvojciferná čísla písemně 

- řeší slovní úlohy v oboru přirozených čísel 

- používá přirozená čísla k modelování reálných situací,  

  počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory  

  s daným počtem prvků 

- provádí odhad výsledků 

- zapisuje a čte přirozená čísla  

- řadí vzestupně a sestupně čísla  

- vyznačuje čísla na číselné ose 

- sčítá a odčítá zpaměti i písemně přirozená čísla 

- řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a  

  modeluje osvojené početní operace 

- provádí zaokrouhlování na desítky 

 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

 

- rozlišuje jednotky délky mm, cm, dm, m, km 

- využívá jednotky délky k měření 

- měří délky úseček a strany geometrických útvarů (  

  čtverec, obdélník apod.) 

  a zjišťuje jejich délku ve vhodných jednotkách 

 

- provádí jednoduché převody jednotek času 

 

malá násobilka 

 

 

 

 

počítání v oboru přirozených čísel 

slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaokrouhlování 

 

rovnost a nerovnost 

 

jednotky délky 

 

 

 

 

 

jednotky času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS - Objevujeme Evropu a svět - porovnávání 

lidnatosti evropských států, ... 

 

 

 

 

 

 

Prv – měření 

 

Pč,Vv – přesnost, čistota práce, měření 
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- určuje a označuje bod, přímku, polopřímku, úsečku,  

  rozeznává a modeluje jednoduché souměrné útvary  

  v rovině, určuje osu souměrnosti útvarů překládáním  

  papíru, převádí jednotky délky 

- rozpoznává opačné polopřímky 

- vyhledává  průsečík a určuje ho 

 

 

 

 

 

geometrie – vzájemná poloha dvou přímek v rovině, 

osově souměrné útvary, převody jednotek délky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

MATEMATIKA 

Ročník: 4                      

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- zapisuje a čte čísla v oboru přirozených čísel 

- sčítá a odčítá zpaměti i písemně v oboru přirozených  

  čísel 

- zaokrouhluje na 10, 100, 1 000, 10 000 

- orientuje se na číselné ose  

- využívá při pamětném i písemném počítání  

  komutativnost a asociativnost sčítání 

 

- provádí pamětné dělení se zbytkem v oboru malé  

  násobilky 

- násobí písemně jednociferným a dvouciferným  

  činitelem 

 -dělí písemně jednociferným dělitelem, provádí odhad  

  výsledku a zkoušku 

- využívá při pamětném i písemném počítání  

  komutativnost a asociativnost násobení 

 

- sčítá, odčítá, násobí a dělí na kalkulátoru 

- používá kalkulátor ke kontrole 

 

- používá jednotky hmotnosti, délky a času 

- převádí jednotky hmotnosti a délky 

 

- řeší a tvoří jednoduché a složené slovní úlohy,ve  

  kterých aplikuje osvojené početní operace v celém  

  oboru přirozených čísel 

 

- sčítá a odčítá graficky úsečky, určuje délku lomené  

  čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením jeho stran,  

  počítá obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku 

počítání v oboru přirozených čísel  

 

 

 

 

 

 

 

násobení a dělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

práce s kalkulátorem 

 

 

jednotky 

 

 

slovní úlohy 

 

 

 

geometrie – grafické součty úseček, obvody rovinných 

útvarů   ( čtverce, trojúhelníku, obdélníku ) rýsování 

rovnoběžek, kolmic, pravoúhlých trojúhelníků, čtverců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV- vztah člověka k prostředí 

- lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

 

 

 

 

OSV - psychohygiena 
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- pracuje s kružítkem, rozpoznává kruh a kružnici 

- rýsuje a správně popisuje trojúhelník, čtverec,  

  obdélník, kružnici 

- sestrojuje trojúhelník ze tří stran 

- pozná a rýsuje pravoúhlý trojúhelník 

- rýsuje kolmice, rovnoběžky, různoběžky 

- určí osu souměrnosti  

- rýsuje osu úsečky ( kružítkem ) 

- určuje vzájemnou polohu přímek v rovině 

- rozpoznává a znázorňuje ve čtvercové síti jednoduché  

  osově souměrné obrazce, určí osu souměrnosti útvarů 

překládáním papíru 

 

-vyhledává, sbírá a třídí data 

 

a obdélníků, rýsování osy úsečky, rýsování kružnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

závislosti, vztahy a práce s daty při vytváření a řešení 

zajímavých slovních úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastivěda, přírodověda, práce s encyklopediemi 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

MATEMATIKA 

Ročník: 5                      

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- zapisuje a čte čísla 

- orientuje se na číselné ose v oboru do milionu 

- sčítá a odčítá zpaměti i písemně v oboru přirozených  

  čísel 

- násobí a dělí 10, 100, 1 000 

- zaokrouhluje na 10, 100, 1 000,10 000, provádí  

  odhady a kontroluje výsledky početních operací  

  v oboru přirozených čísel 

- násobí písemně trojciferným činitelem 

- dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem, zapisuje  

  zbytek 

 

- převádí jednotky času  

- vyhledává sbírá a třídí data 

 

- čte s porozuměním text a zapisuje a řeší slovní úlohy  

 

 

- užívá pojem zlomek 

- dokáže vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu   

 

- pracuje s desetinnými čísly 

 

- rozpozná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník  

  pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný 

- sestrojuje obecný, pravoúhlý, rovnoramenný,  

  rovnostranný trojúhelník, užívá jednoduché konstrukce 

- rýsuje kružnici 

- sestrojuje čtverec, obdélník 

- měří a počítá obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku 

- pojmenovává správně čtyřúhelníky 

počítání v oboru přirozených čísel             

 

 

 

násobení a dělení 

zaokrouhlování čísel 

 

 

 

 

 

 

jednotky 

 

 

slovní úlohy 

 

 

zlomky 

 

 

 

 

geometrie – přesnost a čistota rýsování, obsah obrazce, 

základní jednotky obsahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV-vztah člověka k prostředí 

-lidské aktivity a problémy životního prostředí 

(prolíná učivem v řešení slovních úloh) 

OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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- zapisuje, používá data z grafu ve čtvercové síti 

- graficky sčítá a odčítá úsečky, určí délku lomené čáry, 

obvod mnohoúhelníku sečtením jeho stran  

- počítá obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové  

  sítě a užívá základní jednotky obsahu 

 

- dbá na přesnost a čistotu rýsování  

- čte a sestavuje jednoduché závislosti, tabulky 

  a diagramy 

 

 

 

 

 

 

 

 

závislosti, vztahy a práce s daty 
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Vzdělávací oblast : MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE  
Vyučovací předmět : MATEMATIKA 
2. stupeň 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Vzdělávací obor matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 
 
Číslo a proměnná (navazuje na tematický okruh Čísla a početní operace na prvním stupni) 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
Geometrie v rovině a prostoru 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
 
Úkolem matematiky a její aplikace je: 
 
- umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení  
- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- provádět početní výkony s čísly, používat kapesní kalkulátor 
- řešit úlohy z praxe 
- provádět odhady výsledků řešení 
- zapsat a graficky znázornit závislostí jevů 
- číst a užívat jednoduché statistické tabulky a diagramy 
- orientovat se v rovině a prostoru 

 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
6. ročník – 5 hodin 
7. ročník – 5hodin 
8. ročník – 4 hodin 
9. ročník – 5 hodin 

 

 
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Výuka probíhá většinou ve třídě, podle potřeby i v jiném prostředí 

 

 
4. KLÍČOVÉ KOMPEPENCE 
 
Kompetence k učení  
 
- vedeme žáky k vhodnému využití způsobu řešení   
- klademe důraz na správné užívání symboliky   
- motivujeme k pozitivnímu vztahu z učení 
    
Kompetence k řešení problémů 
 
- podněcujeme k pochopení souvislostí     
- klademe důraz na schopnost obhájit svůj postup práce   
- pomáháme překonat nezdar při práci 
     
Kompetence komunikativní 
 
- vedeme k přesnému a logickému vyjadřování    
- umožňujeme žákům vyjádřit vlastní názor    
- vedeme k tvořivému používání různých textů a obrazových materiálů 
   



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 77 - 

   
Kompetence sociální a personální 
 
- vytvářením podmínek vedeme ke spolupráci    
- vedeme k vytváření sebedůvěry     
- vedeme žáky k tomu, aby v případě potřeby požádali o pomoc 
 
  
Kompetence občanské 
 
- vybízíme k respektování názorů druhých    
- motivujeme k poskytnutí účinné pomoci 
    
Kompetence pracovní 
 
- vedeme k bezpečnému a správnému používání pomůcek   

 
 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce matematiky jsou zařazena tato průřezová témata: 
osobnostní a sociální výchova -OSV 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VGS 
multikulturní výchova -MKV 
mediální výchova - MV 
 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na  
slovní projev, v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se  
přistupuje k hodnocení žáků. Nadaným žákům jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího  
učiva (referát, samostatná práce, soutěž). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 78 - 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

MATEMATIKA 

Ročník: 6.                   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

 

 

- čte a zapisuje desetinné číslo 

- zobrazuje na číselné ose 

- porovnává desetinná čísla 

- zaokrouhluje desetinná čísla 

- provádí početní operace 

- provádí odhad a kontrolu výsledku 

- provádí početní operace 

- osvojuje si algoritmus násobení a dělení 

- provádí odhad a kontrolu výsledku 

- provádí početní operace 

- osvojuje si algoritmus násobení 

- provádí odhad a kontrolu výsledku 

- provádí početní operace 

- osvojuje si algoritmus dělení 

- provádí odhad a kontrolu výsledku 

 

 

 

 

 

- pojmenovává, rozlišuje 

- rýsuje úhel dané velikosti  

- používá úhloměr 

- rozeznává jednotlivé úhly 

- provádí graficky i početně 

- převádí stupně na minuty a naopak 

- provádí graficky i početně 

- rozpoznává, určuje jejich velikost výpočtem 

Racionální čísla, desetinná čísla (kladná) 

 

porovnávání desetinných čísel 

 

 

zaokrouhlování desetinných čísel 

sčítání a odčítání desetinných čísel 

 

násobení a dělení číslem 10, 100, 1000,… 

 

 

násobení desetinných čísel 

 

 

dělení desetinných čísel 

 

 

 

Úhel a jeho velikost 

 

 

základní geometrické pojmy 

úhly 

 

třídění úhlů podle velikosti 

sčítání a odčítání úhlů 

 

násobení a dělení úhlů dvěma 

úhly vedlejší, vrcholové 

 

 

 

 

Z6-Kartografie a topografie 

F6- Veličiny a jejich měření 

 

 

MV- Lidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z6-Kartografie a topografie 

F7- Síla a její měření 
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- poznává shodné rovinné útvary 

- používá věty sss, sus, usu 

 

 

- vysvětluje pojem 

- črtá a sestrojuje obraz rovinného útvaru 

   ve středové souměrnosti 

- poznává středově souměrný útvar 

- vysvětluje pojem 

- črtá a sestrojuje obraz rovinného útvaru 

   v osové souměrnosti 

- poznává osově souměrný útvar 

 

 

 

 

 

- vyjmenovává násobky a určuje dělitele 

- používá znaky dělitelnosti 2,3,4,5,8,9,10 

- vysvětluje pojem 

- rozlišuje prvočíslo a číslo složené 

- rozkládá číslo na součin prvočísel 

- určuje společný násobek dvou čísel 

- určuje nejmenší společný násobek dvou 

  čísel pomocí rozkladu na součin prvočísel 

- určuje společného dělitele dvou čísel 

- určuje největšího společného dělitele dvou 

  čísel pomocí rozkladu na součin prvočísel 

- čte s porozuměním text 

- zapisuje a řeší slovní úlohu 

 

 

 

 

 

 

Shodnost, osová a středová souměrnost 

shodnost rovinných útvarů 

shodnost trojúhelníků 

 

 

středová souměrnost 

útvary souměrné podle středu 

osová souměrnost a její vlastnosti 

osově souměrné obrazce 

 

 

 

 

 

Dělitelnost přirozených čísel 

 

násobek a dělitel 

znaky dělitelnosti 

prvočísla a čísla složená 

 

 

společný násobek 

 

 

společný dělitel 

 

slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv6,7- Vlastnosti plošného tvaru 

 

 

OSV- Rozvoj schopností poznávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z6- Přírodní obraz Země 

D6- Pravěk 

F6- Veličiny a jejich měření 

    - Elektrické vlastnosti látek 

F9- Střídavý proud 

Pč – výroba pomůcek do matematiky 
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- rozpoznává kladné a záporné číslo 

- používá je v praxi 

- určuje čísla navzájem opačná 

- znázorňuje číslo na číselné ose 

- porovnává 

- uspořádává podle velikosti 

- osvojuje si algoritmus sčítání a odčítání 

- osvojuje si algoritmus násobení a dělení 

 

 

 

 

- pojmenovává a popisuje vrcholy, strany, úhly 

- vyjmenovává a rozpoznává trojúhelníky podle  

  stran a úhlů 

- rýsuje trojúhelníky z daných stran a úhlů 

- vymezuje pojem  

- črtá, rýsuje a správně popisuje výšky  

- vymezuje pojem  

- črtá, rýsuje a správně popisuje těžnice 

- charakterizuje pojem těžiště a vyjmenovává jeho  

  vlastnosti 

- rýsuje těžiště trojúhelníku 

- rozeznává kružnici opsanou a vepsanou 

- nachází středy kružnic  

- sestrojuje kružnici opsanou a vepsanou 

 

 

 

 

- rozpoznává těleso  

- črtá a rýsuje síť tělesa 

- zobrazuje ve volném rovnoběžném promítání 

- počítá objem a povrch 

- rozpoznává těleso  

- črtá a rýsuje síť tělesa 

Celá čísla 

 

kladná a záporná celá čísla 

 

porovnávání celých čísel 

sčítání odčítání celých čísel 

násobení a dělení celých čísel 

 

 

Trojúhelník 

základní pojmy 

rozdělení trojúhelníků 

 

 

výšky v trojúhelníku 

 

těžnice v trojúhelníku 

 

 

 

 

 

kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná 

 

 

 

Objem a povrch krychle a kvádru 

krychle 

 

 

 

kvádr 

 

 

 

D6-   Řecké umění 

Vv6- Jednoduché plošné kompozice 

         z geometrických tvarů 

F7-   Síla a její měření 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv7- Prostorová tvorba 

Vv9- Zobrazení objemu 

F6- Veličiny a jejich měření 

Pč – modely těles 
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- zobrazuje ve volném rovnoběžném promítání 

- počítá objem a povrch 

- používá správný vzorec 

- čte s porozuměním text 

- zapisuje a řeší slovní úlohu 

 

 

 

slovní úlohy 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

MATEMATIKA 

Ročník: 7                 

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

 

 

-čte a zapisuje zlomek 

-rozšiřuje a krátí zlomek 

-uvádí základní tvar zlomku 

-porovnává racionální čísla 

-určuje společný jmenovatel zlomků 

-převádí zlomky na smíšená čísla a desetinná čísla 

-převádí smíšená čísla a desetinná čísla na zlomky 

-provádí početní operace se zlomky a racionálními  

 čísly 

-čte s porozuměním text 

-zapisuje a řeší slovní úlohu 

 

 

 

-pojmenovává a popisuje vrcholy, strany, úhly 

-vyjmenovává a rozpoznává čtyřúhelníky 

-vyjmenovává základní vlastnosti rovnoběžníků 

-rozpoznává čtverec, obdélník, kosočtverec,  

  kosodélník 

-počítá obsah a obvod rovnoběžníků 

-počítá obsah a obvod trojúhelníků 

-rozpoznává lichoběžník 

-vyjmenovává základní vlastnosti lichoběžníku 

-počítá obvod a obsah lichoběžníků 

-črtá a správně rýsuje trojúhelníky a čtyřúhelníky  

 z daných prvků 

 

 

 

Racionální čísla 

početní výkony s racionálními čísly 

 

 

 

 

 

 

 

 

slovní úlohy 

 

 

Trojúhelníky a čtyřúhelníky 

základní pojmy 

 

rovnoběžníky 

 

 

 

obvod a obsah trojúhelníku 

lichoběžníky 

 

 

konstrukční úlohy trojúhelníků a čtyřúhelníků 

 

 

 

 

 

 

OSV- Seberegulace a  

   sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- Psychohygiena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 83 - 

 

 

-objasňuje pojem 

-zapisuje a vyjadřuje poměr  

-určuje měřítko mapy a plánu 

-používá měřítko mapy k určení skutečné velikosti 

  nebo velikosti na mapě 

-rozděluje čísla v daném poměru 

-zmenšuje nebo zvětšuje v daném poměru 

-rozpoznává přímou a nepřímou úměrnost  

-používá pravoúhlou soustavu souřadnic 

-sestrojuje graf přímé úměrnosti 

-čte s porozuměním text 

-zapisuje a řeší slovní úlohu 

-zapisuje trojčlenku 

-počítá pomocí trojčlenky 

-čte s porozuměním 

-zapisuje a řeší slovní úlohu 

 

 

 

-vysvětluje pojem 

-vyjadřuje 1% z celku, procentovou část 

-určuje počet procent, procentovou část, základ 

-rozpoznává základní typy diagramů 

-čte z diagramů 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoznává a rozlišuje  

- črtá a rýsuje síť tělesa 

- počítá objem a povrch 

- používá správný vzorec 

- čte s porozuměním text 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

poměr, převrácený poměr 

 

měřítko plánu a mapy 

 

 

změna v daném poměru 

 

přímá a nepřímá úměrnost 

 

 

slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost 

trojčlenka 

 

slovní úlohy 

 

 

Procenta 

pojem procenta 

tři typy základních úloh na procenta 

 

 

 

 

 

 

 

Hranoly 

 

základní pojmy 

 

objem a povrch hranolu 

 

slovní úlohy 

 

 

 

Z6-Kartografie a topografie 

Vv6,7,8,9- „proporce“ 

F9- Střídavý proud 

Ch9- Chemické výpočty 

 

VMEGS- Objevujeme Evropu a svět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z6,7,8,9- „údaje v procentech“ 

F8- Práce, výkon, energie 

    - Tepelné motory 

Ch9-Chemické výpočty 

OSV- Kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

Vv7- Prostorová tvorba 

Vv9- Zobrazení objemu 
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- zapisuje a řeší slovní úlohu 

 

 

 

 

 

-rozlišuje pojmy 

-zapisuje výrazy 

-rozpoznává jednočlen, mnohočlen 

-určuje hodnotu výrazu 

-provádí početní operace 

 

-násobí jednočlen jednočlenem 

-osvojuje si algoritmus násobení 

-provádí dělení 

-osvojuje si algoritmus dělení 

 

 

 

 

 

Výrazy a jejich užití 

proměnná a výraz, číselný výraz, výraz 

s proměnnou 

jednočlen, mnohočlen, hodnota výrazu 

 

sčítání a odčítání jednočlenů, mnohočlenů 

násobení jednočlenů 

násobení mnohočlenů jednočlenem 

dělení jednočlenu jednočlenem 

dělení mnohočlenu jednočlenem 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

MATEMATIKA 

Ročník: 8  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

 

 

 

určuje druhou mocninu a odmocninu 

-používá tabulky a kalkulačky k určování druhé  

 mocniny a odmocniny 

-používá Pythagorovu větu k výpočtu délek stran 

 pravoúhlého trojúhelníku 

-počítá pomocí Pythagorovy věty slovní úlohy 

 

 

 

 

-zapisuje součin pomocí mocniny 

-sčítá a odčítá mocniny 

-násobí a dělí mocniny 

-určuje mocninu součinu, zlomku a mocniny 

 

 

 

 

 

 

 

-násobí mnohočlen mnohočlenem 

-používá správný vzorec 

-používá správný vzorec 

-vytýká před závorku 

-používá správný vzorec 

 

Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova 

věta 

 

výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku 

užití Pythagorovy věty k řešení úloh 

 

 

Mocniny s přirozeným mocnitelem,  

operace s nimi 

 

 

 

 

 

Výrazy a jejich užití 

 

násobení mnohočlenů mnohočlenem 

druhá mocnina dvojčlenu 

rozdíl druhých mocnin 

rozklad výrazů v součin 

 

 

 

 

 

 

 

D6- Řecko 

F8- Práce, výkon, energie 

 

MeV- Tvorba mediálního sdělení 

 

 

 

 

 

F6- Veličiny a jejich měření 

F8- Elektrický proud 

F9- Elektromagnetické záření 
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definuje základní pojmy – kruh, kružnice, tětiva 

-rýsuje a počítá délku tětivy 

-určuje vzájemnou polohu kružnice a přímky 

-rýsuje tečny kružnice 

-určuje vzájemnou polohu dvou kružnic 

-používá Thaletovu větu  

-počítá délku kružnice a obsah kruhu 

-vysvětluje pojem, rozpoznává 

-popisuje válec 

-črtá síť válce 

-počítá povrch a objem válce 

 

 

 

 

-používá ekvivalentní úpravy 

-řeší lineární rovnice s jednou neznámou 

-čte s porozuměním text 

-správně zapisuje a řeší slovní úlohu 

-vyjadřuje neznámou ze vzorce 

 

 

 

 

-črtá a rýsuje základní konstrukce 

-sestrojuje množiny všech bodů daných vlastností 

-črtá a rýsuje  

-črtá a rýsuje pomocí množin bodů daných  

  vlastností 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kružnice, kruh, válec 

základní pojmy 

 

vzájemná poloha kružnice a přímky 

 

vzájemná poloha dvou kružnic 

Thaletova věta 

délka kružnice, obsah kruhu 

kružnicový oblouk, kruhová výseč 

objem a povrch válce 

 
 

Lineární rovnice 

 

rovnost a její vlastnosti 

lineární rovnice s jednou neznámou 

slovní úlohy řešené rovnicemi 

výpočet neznámé ze vzorce 

 

 

 

Konstrukční úlohy v rovině 

 

základní konstrukční úlohy 

množiny všech bodů daných vlastností 

konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů 

dané vlastnosti 

konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků 

 

 

 

 

 

D7-   Románská kultura 

Vv7- Prostorová tvorba 

Vv9- Zobrazení objemu 

 

 

MeV- Tvorba mediálního sdělení 

Pč – Výroba modelů těles 

 

 

 

 

 

 

 

 

F7-    Síla a její vlastnosti 

F8-    Elektrický proud 

Ch9-  Chemické výpočty 

MuV-Lidské vztahy 
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-určuje základní pojmy 

-rozpoznává základní statistické veličiny 

-určuje aritmetický průměr 

-rozpoznává základní statistické diagramy 

-čte z diagramů 

Základy statistiky 

 
 

 

 

 

 

Z6- Přírodní obraz Země 

F6- Veličiny a jejich měření 

 

 

OSV-Komunikace 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

MATEMATIKA 

Ročník: 9                       

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

 

-určuje podmínky řešení 

-rozšiřuje a krátí lomený výraz 

-provádí početní operace s lomenými výrazy 

-upravuje lomené výrazy 

 

 

-řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli a provádí 

 zkoušku 

-čte s porozuměním 

 zapisuje a řeší slovní úlohu 

 

 

 

 

 

-řeší jednoduché soustavy pomocí substituční,  

 sčítací nebo kombinované metody 

-převádí řešení soustavy rovnic na řešení jedné  

  rovnice 

-provádí zkoušku řešení 

-řešení správně zapisuje 

-čte s porozuměním text 

-zapisuje a řeší slovní úlohu 

-řeší úlohy o pohybu, o společné práci, o směsích 

-řeší graficky jednoduchou soustavu dvou  

 lineárních rovnic 

 

 

 

 

Lomený výraz 

 

 

 

Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

 

 

 

Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými 

 

řešení soustavy 

 

 

 

 

 

slovní úlohy řešené pomocí soustav 

 

 

grafické řešení soustav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INp- Excel 

OSV- Kooperace a kompetice 
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-vysvětluje pojem funkce a funkční závislost 

-určuje definiční obor funkce 

-určuje obor hodnot funkce 

-zapisuje rovnici funkce 

-sestavuje tabulku 

-rýsuje graf funkce 

-zapisuje rovnici lineární funkce 

-rýsuje graf lineární funkce 

-rozlišuje lineární funkce a funkce nepřímé  

 úměrnosti 

-rýsuje graf nepřímé úměrnosti s využitím  

 milimetrového papíru 

-zapisuje kvadratickou funkci rovnicí 

-črtá graf kvadratické funkce 

 

 

 

 

 

 

-určuje podobnost geometrických útvarů 

-určuje podobnost trojúhelníků 

-určuje poměr podobnosti 

-vyhledává podobnost rovinných útvarů v praxi 

-dělí úsečky v daném poměru 

-vyjmenovává názvy goniometrických funkcí 

-definuje jednotlivé goniometrické funkce 

-určuje hodnoty pomocí tabulek a kalkulačky 

-počítá pomocí goniometrických funkcí 

-čte s porozuměním text 

-zapisuje a řeší slovní úlohu 

 

 

 

 

Funkce 

 

pojem funkce 

 

 

 

graf funkce 

 

lineární funkce 

 

nepřímá úměrnost 

 

 

 

kvadratická funkce 

 

 

 

 

Podobnost 

 

podobnost geometrických útvarů v rovině 

podobnost trojúhelníků 

 

dělení úseček v daném poměru 

goniometrické funkce ostrého úhlu  

pravoúhlého trojúhelníku 

užití goniometrických funkcí 

 

slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F9- Střídavý proud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6- Starověk 

Vv7- Prostorová tvorba 

Vv9- Zobrazení objemu 
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-rozpoznává těleso  

-rozlišuje objem a povrch 

-rozlišuje: výška tělesa, výška stěny, boční stěna,  

 boční hrana, podstava tělesa 

-črtá těleso 

-počítá povrch a objem 

-rozpoznává těleso  

-rozlišuje a počítá objem a povrch 

-črtá těleso 

-rozpoznává těleso  

-rozlišuje a počítá objem a povrch 

 

 

 

Jehlan, kužel, koule 

 

objem a povrch jehlanu 

 

 

 

 

 

objem a povrch rotačního kužele 

 

 

objem a povrch koule 
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Vzdělávací oblast : INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Vyučovací předmět : INFORMATIKA V PRAXI 

 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 

Žáky vedeme k poznávání úlohy a vlivu informací, k porozumění jejich toku. Žáci jsou směrováni 
k tvořivému přístupu, k efektivitě při zpracování informace. Jsou vedeni k tomu, aby možnosti 
výpočetní techniky využívali s maximální účelností k všeobecnému rozvoji své vlastní osobnosti. Žáky 
vedeme k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Těžištěm 
informatiky na základní škole u nás je programový balík MS Office a jeho kvalitní zvládnutí všemi 
žáky. Jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. 
Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se vyhledávají na Internetu. 
Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů je učíme používat elektronickou poštu. 

 

Úkolem informatiky a její aplikace je: 
 

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a motivovat je pro celoživotní učení 
- velkým úkolem informatiky je řešení úloh z praxe, se kterou je informatika úzce provázána 
  zvládnout detailní práci s textovým procesorem 
- zvládnout detailní práci s tabulkovým kalkulátorem 
- zvládnout detailní práci s prezentačním softwarem 
- zvládnout editaci videa a grafiky na elementární úrovni 
- ovládat internet a jeho základní služby 
- orientovat se ve vývoji světa IT a znát jeho základní trendy 
 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

5. ročník – 1 hodina 
6. ročník – 1 hodina 
7. ročník – 1 hodina  
8. ročník – 1 hodina  
9. ročník – 1 hodina 
 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Výuka probíhá v odborné učebně informatiky, resp. v multimediální učebně s interaktivní tabulí.   
 
4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE  
 
Kompetence k učení 

 

- klademe důraz na objevování možností využití informačních a komunikačních technologií     
  v praktickém životě  
- s žáky pořizujeme účelné a v praxi aplikovatelné poznámky 

 

 

Kompetence k řešení problémů 
 

- žáky vedeme zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 
- žáky vedeme nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 
 

Kompetence komunikativní 
 

- klademe důraz na vhodné  komunikační technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím    
  elektronické pošty 
- vedeme k užívání konvencí a pravidel (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 
- kultivujeme projev v moderních komunikátorech 
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Kompetence sociální a personální 

  

- motivujeme ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit  
  a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 
- umožňujeme žákům hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

 

Kompetence občanské 
 

- seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon,     
  ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) 
- vybízíme při zpracovávání informací  ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení 

 

Kompetence pracovní 
 

- klademe důraz na bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 
- podněcujeme využití prostředků ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce informatiky jsou zařazena tato průřezová témata: 

 

mediální výchova 
výchova demokratického občana  
osobnostní a sociální výchova  
environmentální výchova 

 

 

6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferenciovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní projev, 
v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje k hodnocení žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva (referát, samostatná práce, soutěž). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

INFORMATIKA V PRAXI 

Ročník: 5.                        

Výstupy 

 

 

Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- orientuje se v základních pojmech informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce  

 

- využívá základní funkce počítače a jeho periferií 

- respektuje pravidla bezpečné práce s počítačem 

 

 - Počítačová sestava, obsluha periferií 

-   Zásady bezpečnosti práce, postup řešení běžných  

     problémů s počítači 

 

 

 

 

- rozpoznává klávesnici, zná funkce nejdůležitějších    

  kláves (Enter, Esc, Delete, Shift …) 

-provádí základní operace: klik - výběr, tažení se    

 stisknutým levým tlačítkem, dvojklik, klik pravým      

 tlačítkem – místní menu. 

 

 

 

Práce s klávesnicí a myší 
části klávesnice 

pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení 

 

 

-provádí základní operace s jednoduchým textovým   

 editorem (otevření, uložení, vypnutí…) 

Práce s poznámkovým blokem 
základní funkce jednoduchého textového editoru. 

 

 

 

 

- s použitím nástrojů kreslí obrázek a ukládá jej, příp.   

  otevírá pro změny a změněný znovu ukládá. 

Grafika 
programy na tvorbu obrázků 

uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření 

obrázku 

základní nástroje a možnosti nastavení  

 

Matematika – plošné objekty. 

OSV – kreativita 

 

 

 

 

Výukový software 
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- dokáže ovládat a využívat základní výukový software    

  dostupný na naší škole.  

- obsluhuje interaktivní tabuli školy 

 

Základní výukový software. Jeho obsluha. Obecné 

zákonitosti. 

Práce s audiovizuální a interaktivní technikou školy. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

INFORMATIKA V PRAXI 

Ročník: 6.                        

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- používá myš, orientuje se na klávesnici a uspořádává   

  si okna pro svou práci. 

Ovládání OS Windows 
orientace na klávesnici, důležité klávesy – Enter, Esc, 

Delete, Backspace, kurzorové šipky, Shift … 

práce s myší – klik, uchopení a tažení, dvojklik, klik 

pravým tlačítkem … 

práce s okny – zavřít, minimalizovat na lištu, 

maximalizovat na celou obrazovku, zmenšit do původní 

velikosti, změna velikosti nemaximalizovaného okna, 

posun okna za titulkový pruh, rolování obsahem okna 

(posuvníky), přepínání mezi okny 

 

 

Ovládání výukových programů. 

 

- uspořádává data na svém uživatelském kontě. 

- chrání data před poškozením,  ztrátou a zneužitím 

Práce se složkami a soubory: 
postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a 

odstranění složky či souboru včetně variant (menu, myš, 

klávesové zkratky) 

 

 

 

 

 

 

- rozeznává textové programy dostupné na trhu. 

- provádí základní úkony při práci s textovým    

  editorem 

- vnímá základní typografická pravidla 

 

Základy práce s textovým editorem 

Úvod do práce s textovými editory 

Fonty a jejich aplikace 
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- seznamuje se se světem internetu 

- používá jednoduché a vhodné cesty při vyhledávání  

   informací na internetu 

 

- zakládá a spravuje svou e-mailovou poštu 

- komunikuje pomocí internetu 

Úvod do světa internetu 

Vyhledávače – české i světové a práce s logickými 

operátory 

 

 

Elektronická pošta – její založení, využití a správa 

 

 

- edituje vlastní video 

- upravuje digitální fotografii 

 

Základy práce s programem pro střih a editaci videa 

Úvod do práce s Moviemakerem 

Seznámení s principy Pinnacle Studio… 

Práce s programem MS office picture manager 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

INFORMATIKA V PRAXI 

Ročník: 7.                        

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

-   rozlišuje pojmy hardware a software 

-   vysvětluje funkce procesoru, operační paměti  

    a pevného disku a jakým způsobem ovlivňují výkon    

    počítače 

-  rozeznává jednotky, kterými se označuje výkon   

    procesorů a kapacita pamětí 

-  vysvětluje pojem periferie a zařazuje sem nejběžnější    

    zařízení 

-  rozlišuje pojem software, zná základní skupiny   

    software a pojmenovává programy, které sem   

    zařazujeme 

 

HARDWARE – SOFTWARE 

vysvětlení pojmů 

HW – základní jednotka (procesor, pevný disk, operační 

paměť, mechaniky + vnější paměťová média, karty, 

porty, zdroj, základní deska) 

jednotky: výkon procesoru (Hz), kapacita pamětí (B) a 

jejich násobky (K, M, G, T) 

HW – periferie (klávesnice, myš, monitor, tiskárny, 

reproduktory, …) 

SW – operační systémy, aplikace, utility, antivirové 

programy, komprimační programy 

 

Výukové programy. 

VDO - SW pirátství 

 

-  používá vlastní dokument nebo upravuje existující 

   a  změny ukládá 

-  provádí změnu vlastnosti písma a odstavců 

- osvojuje si vkládání obrázků, úpravu jeho vlastnosti  

  a vhodné umístění do textu. 

- provádí tvorbu jednoduché tabulky, naplňuje ji údaji,     

  upravuje její vzhled podle potřeb a umísťuje ji do    

  textu. 

Textové editory – Word 
otevření, uložení změn, uložení jako (na jiné místo, pod 

jiným jménem) 

pohyb v dokumentu, označení části textu (klávesnice, 

myš) 

pojmy: slovo, věta, odstavec – jak je chápe Word, 

zobrazení netisknutelných znaků 

změna vlastností písma (panel nástrojů, menu: Formát – 

Písmo) 

psaní textu, diakritika, základní  

 

 

typografická pravidla, vložení symbolu (znaky, které 

nejsou na klávesnici) 

změna vlastností odstavce (panel nástrojů, menu: 

Formát – Odstavec) 

vložení obrázku (klipart, WordArt, automatické tvary, 
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obrázek ze souboru do textového pole), nastavení 

vlastností: pravé tl. myši – Formát objektu (velikost, 

barvy a čáry, obtékání), vytvoření obrázku v grafickém 

editoru a vložení do Wordu 

pojmy: buňka, řada, sloupec 

vytvoření jednoduché tabulky, naplnění údaji, změna 

vlastností tabulky vč. přidávání a ubírání řad nebo 

sloupců 

 

 

- uvědomuje si právní důsledky zákona na ochranu   

   autorských práv. 

- orientuje se v pojmech softwarové pirátství, freeware,  

   upgrade, demo… 

Právní souvislosti světa ICT 
Zákon na ochranu duševního vlastnictví 

Softwarové pirátství 

Počítačová kriminalita 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

INFORMATIKA V PRAXI 

Ročník: 8.                        

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

 

- orientuje se v Excelovském okně, sešitě apod. 

- vytvoří tabulku, naplní ji daty a upraví její vzhled 

- s daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché   

  početní operace 

- na základě tabulky vytváří graf a upravuje jeho vzhled 

- graf i tabulku vkládá do Wordu 

Tabulkové procesory – Excel 
 

k čemu jsou tabulkové procesory 

pojmy: sešit, list, řada, sloupec, buňka 

pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu 

označení řady, sloupce, buněk 

zadávání údajů 

vzhled tabulky – Formát – Buňky (formát čísla, písmo, 

zarovnání, ohraničení, stínování) 

vložení řady, sloupce, buněk, sloučení buněk, rozdělení 

buněk 

jednoduché vzorce (součet, rozdíl, násobení, dělení) 

pojem: graf, vytvoření grafu, úprava vzhledu a vlastností 

grafu 

vložení tabulky a grafu do Wordu 

Matematika – jednoduché početní operace, grafické 

znázornění dat – grafy 

 

 

 

- týmy prezentují svou ročníkovou práci před ostatními     

  spolužáky ve skupině 

Prezentace (PowerPoint) 
ústní projev (verbální a neverbální složka) 

prezentační technika (SW, technika) 

PowerPoint – tvorba jednoduché prezentace 

 

- tvořivost, pravidla komunikace, 

– prezentace, diskuse a argumentace 

 

 

 

 

- vnímá vývoj výpočetní techniky 

- rozpoznává jednotlivé součásti počítače a jejich funkcí   

  z hlediska celkového fungování počítače 

- chápe fungování počítačových sítí 

Teorie:  
 

opakování – vývoj VT, HW, SW, počítačové sítě – 

obecný základ 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

INFORMATIKA V PRAXI 

Ročník: 9.                        

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- uvědomuje si význam internetu jako největší studnice   

   informací současného světa 

- kriticky posuzuje informační zdroje 

- uvědomuje si společenský tok informací 

 

Internet – obecné principy jeho fungování 
Internet jako fenomén současnosti 

Internet jako zdroj informací a komunikace 

Vznik, přenos, transformace a distribuce informací 

 

 

- používá elektronickou poštu jako základní prostředek   

  dnešní komunikace 

- využívá služeb dalších komunikátorů (Skype, chat,   

   ICQ, Facebook apod.) 

Elektronická komunikace a její podoby 
Nastavení e-mailového klienta. 

Komunikátory a jejich pravidla. 
 

 

 

- vytváří vlastní web, vlastní sebeprezentaci 
Úvod do tvorby webu 
Základní pravidla tvorby webové prezentace 

 

 

- pracuje na závěrečné práci 

- účelně zhodnocuje získané poznatky z programového  

   balíku MS Office  

- aktivně využívá možností Wordu, Excelu, Power  

    Pointu 

- využívá k tomu audiovizuální techniku školy a ovládá   

   pravidla sebeprezentace 

Závěrečná práce 
Komplexní práce zahrnující teoretické i praktické 

znalosti a dovednosti získané v předchozích ročnících, 

jež vyústí v žákovskou závěrečnou práci. Práce je 

syntézou různých oborů a činností v ICT.  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PRVOUKA 
1. stupeň 

 
 
1.     OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  
 
Místo, kde žijeme  
- žáci se učí poznávat nejbližší okolí, vztahy a organizaci života v základních sférách jejich života 
- vnímat své bydliště a okolí, hledat si kladný vztah ke svému regionu a naší vlasti 
- seznamují se se základními pravidly dopravní výchovy z pozice chodce 
 
Lidé kolem nás  
– upevňují si základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznamují se se základními právy a   
   povinnostmi 
 - poznávají a prožívají si kulturní programy 
 
 
Lidé a čas  
- orientují se  čase 
- učí se znát historii své rodiny, obce a částečně regionu 
- vyhledávají informace o kulturních a historických památkách 
 
Rozmanitost přírody  
- učí se poznávat Zemi jako planetu sluneční soustavy 
- poznávají proměnlivosti a rozmanitosti živé i  neživé přírody 
    
 
Člověk a jeho zdraví  
- žáci se učí poznávat člověka zejména jako lidskou bytost 
- znát stavbu lidského těla, pocity potřeby, vývoj a mezilidské vztahy 
- získávají poučení o zdraví, nemoci, hygieně a bezpečnosti člověka 
   . 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
1.ročník – 2 hodiny 
2.ročník – 1 hodina 
3.ročník – 2 hodiny 
 
 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě a využívají k učení různé formy 
práce, vycházky a pobyty v přírodě. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací 
pomůcky. 
 

4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení 
 
- nabízíme žákům různé způsoby,metody a strategie učení, které jim pomáhá k samostatnosti a          
   motivuje je k práci              
- vybízíme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 102 - 

-vedeme žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků, k řízenému     
 experimentování 
- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení, vedeme je k sebehodnocení 
- motivujeme žáky pro celoživotní učení 
 

 

 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
- vedeme žáky k účelnému rozhodování a jednání v různých životních situacích  
- poznává a ovlivňují svou jedinečnost  
- učitel pomáhá žákům, aby došli  k samostatným objevům, řešením a závěrům 
- vedeme žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.,  
- využívá různých informačních zdrojů, které mohou vést k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 
 
- podporujeme žáky v rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech 
- vedeme k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové 
  a bezkonfliktní komunikaci 
- rozvíjíme u žáků dovednost výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory  na lidskou            
  společnost, přírodní jevy a historické události  
- vedeme je k vyjádření pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  
- umožňujeme žákům prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení  otázek, vzájemnému  se    
  naslouchání a zdůvodňování svých závěrů a vzájemné pomoci 
 
Kompetence sociální a personální 
 
- učíme žáky naslouchat skupině i jednotlivcům, vytvářet bezpečné prostředí a zdravé klima při práci 
- efektivně spolupracovat na řešení problémů 
- respektovat názory druhých 
- přispívat k diskusi 
- vedeme žáky k věcné argumentaci 
- vedeme žáky k oceňování svých názorů a přínosů 
 

Kompetence občanské 
 
- utváříme u žáků ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 
- motivujeme žáky k pochopení a hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody 
- vedeme žáky k aktivnímu sledování a pozorování blízkého okolí 
- vedeme žáky ke spolupráci při organizování výletů, exkurzí a besed 
 

Kompetence pracovní 
 
- vedeme žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  
- vedeme žáky k  používání různých materiálů, nástrojů a vybavení 
- zohledňujeme soudobý stav a poznání a technického rozvoje  
- učíme žáky pracovat podle návodu, stanoveného postupu 
 

 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 
Ve výuce prvouky jsou zařazena tato průřezová témata:  
enviromentální výchova (EV)  
výchova demokratického občana (VDO)  
multikulturní výchova (MKV) 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 
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6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A  NADANÝMI ŽÁKY 
 

Při práci v prvouce je uplatňován individuální přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní projev, 
v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Zohledňuje se hodnocení těchto žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány obtížnější úkoly a dostávají přiměřené množství práce, aby se ve 
vyučování nenudili a rozšiřovali si znalosti daného tématu.  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

PRVOUKA 

Ročník: 1                     

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

Místo, kde žijeme 

- popíše cestu do školy a zpět 

- uvede název  školy 

- uvede jméno třídní učitelky a ředitele školy 

- chová se ukázněně ve škole i mimo školu 

- dokáže rozlišit nežádoucí formy chování 

- zvládá si připravit pomůcky do školy 

- udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce 

  a na svém pracovním místě 

- rozlišuje čas k práci a odpočinku 

- vypráví o svém bydlišti a okolí 

 

Lidé kolem nás 

- pojmenovává vztahy mezi rodinnými příslušníky   

  (rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod.) 

- hovoří o povolání a činnostech členů rodiny 

- hledá si své kamarády mezi spolužáky 

- vytváří nové vazby 

- nerozlišuje spolužáky podle barvy pleti 

 

Lidé a čas 

- orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina 

- vyjmenuje dny v týdnu 

- rozpozná čtvero ročních období se základní   

  charakteristikou 

- seznámí se s měsíci v jednotlivých ročních obdobích 

- popíše změny v přírodě podle ročního období 

- zařadí Vánoce a Velikonoce 

- uvede některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice 

 

Rozmanitost přírody 

- charakterizuje přírodu v jednotlivých ročních 

 

domov 

škola 

osobní bezpečí 

obec 

okolní krajina 

 

 

 

 

 

 

 

rodina 

soužití lidí 

chování lidí 

právo a spravedlnost 

 

 

 

 

orientace v čase a časový řád 

současnost a minulost v našem životě 

kultura 

 

 

 

 

 

 

 

rostliny, živočichové 

 

EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí , 

Vztah člověka k prostředí -výchova k životnímu 

prostředí 

ČJ – navození modelových situací 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – Mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí 

VDO – Občanská společnost a škola - výchova dem. 

Občana v rámci třídního kolektivu 

Výchova k samostatnosti, k seberealizaci, ke smyslu pro 

spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost 

EGS – Evropa a svět nás zajímá -poznávání evropských 

kultur 

MKV –Kulturní diference. Etnický původ - poznávání 

etnických skupin 

Pč – výroba dárků, přáníček 

Hv –  koledy, písně 

 

 

 

 

 

 

Vv – výtvarné ztvárnění 
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  obdobích 

- pojmenuje vybrané živočichy ve volné přírodě a doma  

  chované 

- seznamuje se s vybranými druhy rostlin  

 

Člověk a jeho zdraví 

- dodržuje základní hygienické návyky 

- zná základy správné životosprávy – výživa, vitamíny,    

  odpočinek, spánek, pitný režim apod. 

- zná zásady správného chování u lékaře 

- pojmenuje základní části lidského těla 

- zná názvy běžných onemocnění 

- v rámci svých schopností se orientuje v případě úrazu 

- rozlišuje vhodné a nevhodné chování  

- nabídne pomoc spolužákovi i učiteli 

- chová se jako chodec 

 

životní podmínky 

ohleduplné chování v přírodě 

 

 

 

 

lidské tělo 

péče o zdraví, zdravá výživa 

partnerství, rodičovství 

návykové látky a zdraví 

osobní bezpečí 

 

 

 

 

 

 

 

JČ – vytváří modelové situace, hovoří z vlastní 

zkušenosti a zážitků 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

PRVOUKA 

Ročník: 2                       

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

Místo, kde žijeme 

- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště,                  

   školy 

- rozliší možná nebezpečí v okolí školy 

- orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším okolí 

- dodržuje základní pravidla pro chodce 

- orientuje se ve vybraných dopravních značkách  

- rozlišuje dopravní prostředky – auto, vlak apod. 

- předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné,   

  nebezpečí se snaží vyhýbat 

 

Lidé kolem nás 

- orientuje se v základních pravidlech slušného chování   

  v rodině a ve společnosti 

- rozpozná vztahy rodina – příbuzní (sestřenice,   

  bratranec apod.) 

- popíše zaměstnání rodičů 

- vysvětlí, v čem spočívají některá povolání  

- rozpozná běžně užívané výrobky, ví, čemu slouží 

- pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení   

  v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.). 

- váží si práce a jejích výsledků 

- interpretuje některé významné události regionu 

 

Lidé a čas 

- rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost 

- orientuje se v čase  

- denní režim dětí, práce a odpočinek  

 

Rozmanitost přírody 

- pozoruje, popíše a porovná proměny přírody  

  v jednotlivých ročních obdobích 

 

obec, místní krajina 

právo a spravedlnost 

vlastnictví 

dopravní výchova 

osobní bezpečí 

chování lidí 

 

 

 

 

 

rodina 

chování lidí 

soužití lidí 

vlastnictví 

kultura 

rodina 

 

 

 

 

 

 

 

orientace v čase a časový řád 

 

 

 

 

voda, vzduch 

půda 

 

MKV – Lidské vztahy (harmonické vtahy v rodině) 

- Princip sociálního smíru a solidarity 

 Občan, občanská společnost a stát (odpovědnost za své 

činy, seznámení se se základními lidskými právy, 

principy soužití s minoritami) 

ČJ-  popis, vyprávění, čtení informací, pozvánka 

MKV – Kulturní diference (vlastní kulturní zakotvení) 

 

 

 

 

 

OSV – Poznávání lidí 

VDO – Občanská společnost a škola (demokratické 

vztahy ve třídě – tvorba třídního řádu) 

PČ – výroba dárků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Ekosystémy (les, louka, pole, rybník) 
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- rozlišuje charakteristické znaky: společenstev lesa,   

  louky, zahrady, pole, potoka, rybníka 

- uvědomuje si význam životního prostředí pro člověka 

- rozpozná vybrané běžně pěstované pokojové rostliny 

- chápe potřebu pravidelné péče o pokojové   

  rostliny(zalévání, světlo, teplo apod.) 

- pojmenovává domácí zvířata 

- poznává vybraná volně žijící zvířata a ptáky  

- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících     

  znaků 

 

Člověk a jeho zdraví 

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné   

  zdravotně preventivní návyky 

- chrání své zdraví 

- vysvětluje zásady bezpečného chování 

- požádá o pomoc 

- seznamuje se s pokyny dospělých při mimořádných  

  událostech a učí se je plnit 

 

 

rostliny, houby, živočichové 

životní podmínky 

rovnováha v přírodě 

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

lidské tělo, hygienické návyky 

 

EV – Vztah člověka k prostředí (ochrana životního 

prostředí, třídění odpadu, životní styl) 

EV – Základní podmínky života 

HV – písně o zvířatech 

PČ – pěstitelské práce ( stará se o kytky ), práce 

s přírodninami 

VV  - ztvárnění živočichů a přírodnin 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

PRVOUKA 

Ročník: 3                     

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

Místo, kde žijeme 

- orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,   

  v místní krajině, v mapě regionu 

- poznává základní údaje z historie a současnosti obce 

- pozná svoje město a jeho významné památky a   

  památky v okolí bydliště, vyjádří své dojmy 

- pojmenuje význačné budovy a objekty v obci 

- orientuje se v plánku obce, kde je muzeum, divadlo,   

  městský úřad, nádraží apod. 

 

Lidé kolem nás 

- hovoří o rodinných událostech 

- rozlišuje i širší příbuzenské vztahy 

- popisuje životní role jednotlivých členů rodiny, jejich  

   povinnosti a činnosti 

- pojmenuje lidské profese lidí ze svého okolí 

- vyjadřuje jasně svůj názor 

- chová se vhodně k učitelům i spolužákům, snaží se  

   neporušovat přátelskou atmosféru v kolektivu 

 

Lidé a čas 

- užívá vhodné pomůcky a  změří délku, čas, hmotnost,   

  objem, teplotu, používá základní veličiny 

- pozoruje, rozlišuje a popisuje některé vlastnosti  

  a  změny látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost   

  apod. 

- zjišťuje využitelnost těchto látek v lidském životě 

- provádí jednoduché pokusy 

- rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny,  

   srovnává minulost a přítomnost ( vědecký pokrok ) 

 

 

 

domov  

škola 

obec, místní krajina a okolní krajina 

regionální památky, pověsti 

vlastivědné mapy 

 

 

 

 

 

rodina 

soužití lidí 

chování lidí 

právo a spravedlnost, vlastnictví 

 

 

 

 

 

 

současnost a minulost v našem životě 

orientace v čase 

vlastnosti a změny látek 

voda a vzduch 

nerosty a horniny, půda a jejich důležitost pro lidskou 

společnost 

vážení a měření 

 

 

 

 

 

EV - vztah člověka k prostředí - naše obec, živ. styl       

VDO - Občan, občanská spol. a stát 

- práva a povin., odpovědnost za své činy 

EV - Lidské akt. a problémy  ŽP - hospodaření s 

odpady 

ČJ- čtení pověstí z regionu, vlastní tvorba žáků 

 

 

 

 

VDO - Občanská spol. a škola - vytváření pravidel 

chování, pravidla týmové spolupráce 

MKV - Princip soc. smíru a solidarity - základní lid. 

práva, odstranění předsudků vůči etnic. skup. 

HV – písně – profese, rodina, koledy 

 

 

 

 

 

M- zápis a měření jednotek 

 

EV - zákl.podm.života - voda, ovzduší, půda, energie, 

přír.zdroje 
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Rozmanitost přírody 

- rozlišuje základní rozdělení živočichů – savci, ptáci,   

  obojživelníci, ryby, hmyz 

- uvádí hlavní rozlišovací znaky a popíše stavbu těla 

  živočichů 

- rozlišuje domácí a hospodářská zvířata 

- popíše vybraná zvířata volně žijící v určitých   

  přírodních společenstvích (pole, louky, les apod.). 

- pojmenovává části rostlin 

- popisuje projevy života rostlin 

- seznámí se s druhy plodů a semen  

 

Člověk a jeho zdraví 

- má povědomí o významu životního prostředí 

- uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě  

  a na silnici (chodec, cyklista) 

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých lidí při   

  mimořádných událostech 

- pamatuje si důležitá telefonní čísla a v případě    

  nebezpečí přivolá pomoc 

- vyjmenuje  a charakterizuje základní potřeby člověka 

 

 

 

 

 

živá a neživá příroda 

životní podmínky 

živočichové 

rostliny, houby 

životní podmínky na Zemi 

rovnováha v přírodě 

ohleduplné chování k přírodě  

ochrana přírody 

 

 

 

 

lidské tělo, péče o zdraví, zdravá výživa,osobní bezpečí 

partnerství, rodičovství 

základy sexuální výchovy 

návykové látky 

situace hromadného ohrožení 

 

Hv  - písničky o zvířatech a rostlinách 

EV - Ekosystémy - les, pole, vodní zdroje, město, 

vesnice, kulturní krajina 

VV- ztvárnění přírodnin a lidských výtvorů 

rozmanitými výtvarnými technikami 

 

 

 

 

 

 

 

M – telefonní čísla 

VV – výtvarné pojetí různých dopravních a životních 

situací 

JČ – besedy  a řešení různých dopravních životních 

situací 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 
1. stupeň 
 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘĚDMĚTU 
 

Ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byly do vyučovacího předmětu Vlastivěda vybrány tyto 
tematické okruhy: 
  
 
Místo, kde žijeme 
-žáci se učí chápat a rozvíjet svůj vztah k místu, zemi, kde žijí utváří si národní cítění 
-učí se praktickému poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu  
 
Lidé kolem nás 
- žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi  
- uvědomování si významu a podstatu tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného    
  postavení mužů a žen 
- seznamují se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě 
- žáci získávají prvotní poznatky a dovednosti občana demokratického státu 
 
Lidé a čas   
- žáci se učí orientovat v dějinách i čase 
- učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí, jakým změnám podléhají v čase   
- v žácích se buduje snaha o samostatné vyhledávání informací z historie i současnosti   
 
 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Vyučovací předmět se realizuje v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
4. ročník 2 hodiny týdně 
5. ročník 2 hodiny týdně. 
 
 
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využitím různých forem práce, s využitím dostupných 
vyučovacích pomůcek. 
 
 
4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení  
 
- prostřednictvím prací s encyklopediemi, internetem, audiovizuální technikou, literaturou se učitel  
  snaží v žácích vzbudit zájem o předmět 
- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
- učitel učí žáky pracovat s různými zdroji informací, třídit je, porovnávat, vyvozovat závěry při řešení  
  problému 
- učitel vede žáky ke kritickému sebehodnocení 
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch, chválí, povzbuzuje, pomáhá  
 
Kompetence komunikativní 
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- učí se výstižnému ústnímu i písemnému formulování otázek 
- učitel řídí diskuzi, stanovuje její pravidla, vede žáky k obohacování slovní zásoby 
- učitel zařazuje práci na PC 
 
 
Kompetence sociální a personální  
 
- učitel vede žáky k práci v heterogenních skupinách 
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 
- učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných 
  forem záznamů 
- učitel utváří zdravé klima kolektivu žáků 
 
 
Kompetence občanské  
 
- vede žáky k uvědomělému respektování práv, vážit si hodnot druhých lidí, k chápání historického 
  dědictví našeho národa 
- učí projevovat toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti 
- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 
- učitel vede žáky k nacházení nenásilné cesty řešení konfliktů 
 
      
Kompetence pracovní  
 
-  učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů 
-  učitel zadává úkoly,  při kterých žáci mohou spolupracovat 
- učitel zařazuje do výuky aktivity vedoucí k aplikaci získaných znalostí 
 
 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce Vlastivědy jsou realizována tato průřezová témata: 
- multikulturní výchova (MKV) 
- výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 
Výchova demokratického občana (VDO) 
 
 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci ve Vlastivědě je uplatňován individuální přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na projev, 
který je pro žáka výhodnější, v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Při hodnocení je 
brán zřetel na jednotlivé poruchy učení. 
Nadaným žákům jsou zadávány obtížnější úkoly ve větším rozsahu, aby se ve vyučování nenudili  
a rozšiřovali si znalosti daného tématu.    
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

VLASTIVĚDA 

Ročník: 4.                    

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

Místo, kde žijeme  

 

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu, 

Poznává části města, jeho minulost a současnost  

Vzhledem ke krajině a státu, dodržuje pravidla chování 

v přírodě, CHKO 

 

Určí světové strany v přírodě, pracuje s turistickou 

mapou regionu, orientuje se podle nich a řídí se podle 

zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 

Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map 

 

 

Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách   

a sídlištích lidí na mapách naší republiky 

 

 

Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,   

osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým   

způsobem posoudí jejich význam z hlediska   

přírodního, historického, politického, správního 

a vlastnického 

 

Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 

a  zajímavosti z vlastních cest, porovnává způsob života 

a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

 

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich   

zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 

 

 

 

 

Obec (město), místní krajina  
Části města, poloha v krajině, minulost  a současnost 

obce ( vodstvo v okolí města, hory, pohoří ), působení 

člověka na přírodu, životní prostředí 

 

Okolní krajina 

Mapy obecně zeměpisné, tematické, kompas a buzola, 

chráněná území 

 

Mapy a plány 

Měřítko mapy, druhy map, grafika, vysvětlivky na mapě 

 

Orientace na mapě 

Krajina, zemský povrch, vodstvo, sídla, charakteristika 

oblastí ČR podle mapy 

 

Regiony ČR 

Obec, místní krajina, poloha v krajině, minulost a 

současnost, rodáci, dopravní síť, instituce, Praha jako 

hlavní město (historie, památky) 

 

 

Naše vlast 

Zážitky z vlastních cest 

 

 

Evropa a svět 

Státy Evropy a světa, cestování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – vycházky, práce s buzolou 

 

 

 

Vv – jednoduchý plán okolí školy nebo bydliště 

 

 

 

 

 

 

Vv – památky 

Čj – vypravování, reprodukce textu 

 

 

 

 

Čj - vypravování 

 

 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímají 

Čj – vlastní jména, názvy států 
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Lidé kolem nás 

 

Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní   

vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro   

soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině,   

v obci ( městě ) 

 

Všímá si základních rozdílů mezi jednotlivci, hledá   

argumenty pro obhajobu svých názorů, s pomocí   

spolužáků hledá společné postupy a řešení 

 

 

Rozpoznává ve svém okolí jednání a chování, která se   

už tolerovat nemohou, a která porušují základní lidská 

práva 

 

 

Lidé a čas 

 

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů   

k pochopení vztahů mezi ději a jevy 

 

Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako   

  informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

 

 

Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních   

reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím    

regionálních specifik 

 

 

 

 

ČR  
Naše vlast, národ, základy státního zařízení  

a politického systému      

 

 

Soužití lidí 

Mezilidské vztahy, komunikace 

Mezilidské vztahy 

Spolupráce, úcta 

 

Chování lidí  

Vlastnosti lidí, pravidla slušného    

chování, principy demokracie 

 

 

 

Právo a spravedlnost 

Soužití a chování lidí 

 

Orientace v čase 

Kalendář, století, tisíciletí, dějiny jako časový sled 

událostí 

 

Práce s informačními zdroji 

Chráněné části přírody, movité i nemovité kulturní 

památky 

 

Dějiny českých zemí 

Od pravěku po období vlády prvních Habsburků 

( Rudolf II . ) 

 

 

 

 

Čj - vypravování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – lidské vztahy 

 

 

 

 

 

VDO -  formy participace občanů v politickém životě 

 

 

 

 

 

 

Čj – Lv ( pověsti ) 

Encyklopedie 

 

 

Vv – náměty z historie 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

VLASTIVĚDA 

Ročník: 5.                       

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

Místo, kde žijeme 

Vyhledává a poznává regionální zvláštnosti  

Moravskoslezského kraje a jednoduchým způsobem  

posuzuje jejich význam 

 

Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 

a sídlištích lidí na mapách Evropy a polokoulí 

 

Na základě vlastních zkušeností 

a zážitků z cest  porovnává způsob života a přírodu 

v naší vlasti v jiných zemích 

 

Lidé kolem nás 

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 porušují základní lidská práva nebo 

demokratické   

principy 

 

Rozlišuje základní formy  vlastnictví, používá peníze 

v běžných situacích 

 

Poukáže v nejbližším společenském a přírodním    

prostředí na změny a některé problémy a navrhne 

možnosti zlepšení životního prostředí obce 

( města ) 

 

Kraj, v němž žijeme 

 

 

 

Evropa a svět  

Sousední státy ČR, EU, cestování 

 

Cestování  

Naše vlast, státy Evropy a světa 

 

 

 

Chování lidí  

Pravidla komunikace 

 

 

 

Právo a spravedlnost 

Práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání 

 

 

 

Vlastnictví  
Soukromé, veřejné, osobní, společné, obnova 

demokracie 

Základní globální problémy 

Sociální problémy, nesnášenlivost mezi lidmi, globální 

problémy přírodního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – objevujeme Evropu a svět 

Čj- Lv 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

Inf 

EGS – jsme Evropané 

 

 

MKV – lidské vztahy 

VDO – formy participace občanů v politickém životě 

 

 

 

OSV – hodnoty, postoje, praktická etika 

VDO – občanská společnost a škola 

 

 

 

 

 

 

MKV – princip sociálního smíru a solidarity – etnické 

skupiny 
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Lidé a čas 

Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 

informačních zdrojů pro pochopení minulosti,   

zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,   

nemovitých i movitých kulturních památek 

 

Rozeznává současné a minulé, orientuje se v hlavních 

reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 

regionálních specifik 

 

Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 

života a práce předků na našem území v minulosti a 

současnosti s využitím regionálních specifik 

 

Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků  

a významných dnů 

   

 

 

 

 

Práce s informačními zdroji 
 

 

 

 

Dějiny naší země 

Od vlády Habsburků po současnost 

 

 

Současnost a minulost v našem životě  

Proměny způsobu života, bydlení, předměty denní 

potřeby, průběh lidského života 

 

Státní svátky a významné dny 

Období totality 

 

Časová osa 

Orientace v časové přímce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj – Lv 

Encyklopedie 

 

 

Vv – náměty k danému tématu 

 

 

 

VDO- občan a občanská společnost 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA  
  
 
1.  OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŔEDMÉTU  
 Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Z ní byly vybrány   
 tyto tematické okruhy: 
 

Lidé kolem nás 
-žáci získávají a upevňují si základy vhodného chování mezi lidmi, principy demokracie 
-seznamují se se základními globálními problémy, problémy současné společnosti 
 

Rozmanitost přírody 
 -žáci poznají Zemi jako planetu Sluneční soustavy 
 -seznámí se s rozmanitostí i proměnlivostí živé i neživé přírody, s rovnováhou v přírodě 
 -učí se chápat vliv člověka na přírodu, nutnost ochrany přírody a životního prostředí 
 -seznamují se s dopadem živelných pohrom a ekologických katastrof na člověka a prostředí 

    

Člověk a jeho zdraví 
-žáci poznávají člověka, jeho biologické a fyziologické funkce, jeho vývoj a potřeby 
-seznamují se se základy rodičovství, partnerství a sexuální výchovy 
-získávají základní poučení o zdraví, zdravotní prevenci, první pomoci, bezpečném chování v různých 
 životních situacích i za mimořádných situací 
 
       
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
4. ročník – 2 hodiny 
5. ročník – 2 hodiny 

 

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve třídě, ale mohou jít i do terénu,kde pozorují dané téma nebo 
mohou  i vyjet za pozorováním např. do Planetária u Ostravy. Využívají k učení různé formy práce, 
(skupinové vyučování, projektové vyučování).Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné 
vyučovací pomůcky. 
 

 

4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
 

Kompetence k učení 
 
- učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie  
- učitel střídá různé metody a formy práce, podporuje zvídavost žáků  
- učitel vede žáky k aktivnímu osvojování termínů, vytváří prostor pro experimentování 
- učitel vede žáky k prezentování výsledků a usměrňuje je vzhledem k individuálním schopnostem  
  jedinců 
 

 

Kompetence komunikativní 
 
- učitel vede žáky k používání správné terminologie, rozšiřování slovní zásoby 
- učitel vede žáky k vyjadřování vlastních myšlenek, dojmů, k vhodné reakci na projevy spolužáků, k  
  respektování jiného názoru 
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Kompetence sociální a personální 
 
- žáci pracují ve skupině, učitel práci monitoruje a koordinuje 
- učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků ( zpětná vazba ) 
- učitel vede žáky k utváření zdravého klimatu v kolektivu  

 

Kompetence občanské 
 
- učitel vede žáky k  vytváření modelových situací a spolupráci s jinými subjekty 
- učitel podněcuje žáky k aktivnímu sledování s pozorováním  blízkého okolí 
- učitel poukazuje  na možné následky porušování práv, buduje v žácích zodpovědnost a vede je k  
  uvědomělému respektování práv 
 
Kompetence pracovní 
 
- učitel vede žáky k aktivnímu pozorování   
- učitel dohlíží na utváření pracovních návyků a dbá na dodržování bezpečnostních pravidel při 
  pokusech a pozorováních 
- učitel dle záměru vhodně volí a radí se s žáky o strategiích a zaměření činností 
   
 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
 Ve výuce přírodovědy jsou zařazena tato průřezová témata :  
-výchova demokratického občana ( VDO ) 
-enviromentální výchova ( EV ) 
-výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS ) 
 

6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci v přírodovědě je uplatňován individuální přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní 
projev, zápisky z hodin jsou psány jen v bodech nebo již připravené k nalepení do sešitu. Hodnocení 
těchto žáků se zohledňuje. 
Nadaným žákům jsou zadávány obtížnější úlohy a  je jim umožněno hledání a nacházení kreativních 
postupů,aby se ve vyučování nenudili. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

PŘÍRODOVĚDA 

Ročník: 4.                       

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

Rozmanitost přírody 

- charakterizuje společenstva lesa, louky, vody, 

  u lidských obydlí,pozná a pojmenuje běžně se  

  vyskytující živočichy a rostliny a houby v těchto 

  společenstvech 

- popíše stavbu těla vybraných organismů   

- zařadí vybrané organismy do jednotlivých 

  společenstev, třídí organismy 

- charakterizuje chování organismů v jednotlivých  

   ročních obdobích 

- pozoruje organismy a zapíše výsledek pozorování 

- vysvětlí pojmy potravní řetězec a rovnováha v přírodě 

  a uvede příklady 

- dodržuje pravidla chování v přírodě 

- poukáže v nejbližším okolí na změny a některé  

  problémy životního prostředí a navrhne možnosti 

  zlepšení 

 

Lidé kolem nás 

- chápe význam zdravého životního prostředí pro  

  člověka, dodržuje pravidla soužití 

- všímá si čistoty ovzduší, vody ve svém regionu 

- seznámí se s možnými živelnými pohromami ve svém  

   regionu a se způsoby jejich předcházení ( povodně ) 

- vysvětlí význam čističek vod 

- uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka 

  do přírody 

- určí důležité horniny a nerosty, vysvětlí zvětrávání  

   hornin a využití některých hornin a nerostů 

- uvede důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem  

  Slunce na život a jeho rytmus 

 

 

 

Vybrané rostliny, houby, živočichové ( průběh a způsob  

jejich  života, výživa, stavba těla) 

Podmínky života 

 

 

 

 

Okolní krajina, rozšíření rostlinstva a živočišstva, 

přírodní zajímavosti regionu 

 

 

 

Rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi 

organismy,životní podmínky 

 

 

 

Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody, 

živelné pohromy a ekologické katastrofy 

 

 

 

 

 

 

Látky a jejich vlastnosti 

Voda, vzduch 

Horniny a nerosty, půda 

Vesmír a Země- den a noc, střídání ročních období 

 

 

 

 

Vv – kreslení vybraných organismů 

Pč – modelování 

EV-ekosystémy-les, 

pole, vodní zdroje, 

základní podmínky života-voda, půda, 

ochrana biologických druhů 

 

Vycházka- pozorování v přírodě 

EV-lidské aktivity  

a problémy životního 

prostředí 

 

 

 

EV- ekosystémy 

      - základní podmínky života 

      - lidské aktivity a problémy životního prostředí 

      - vztah člověka k prostředí 

ČJ- telefonování 
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 Člověk a jeho zdraví 

- uplatňuje účelně způsoby chování v situacích  

  ohrožujících zdraví a v modelových situacích  

  simulujících mimořádné události 

 

 

Dopravní výchova 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

PŘÍRODOVĚDA 

Ročník: 5.                    

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

Rozmanitost přírody 

- seznámí se s podnebnými pásy 

- uvede příklady organismů žijících v různých oblastech 

  Evropy a světa a uvede některé z příčin   

  přizpůsobování organismů vnějším podmínkám    

- seznámí se s některými ohroženými druhy organismů 

- samostatně vyhledá příklady organismů pomocí atlasů,  

  internetu, literatury 

- třídí organismy do skupin 

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní    

   postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

- seznámí se s pojmy Vesmír, planeta, družice, gravitace 

- chápe rozdíl mezi planetou a hvězdou 

- vyjmenuje planety Sluneční soustavy 

- vysvětlí význam Slunce pro život na  Zemi 

- popíše postavení Země ve Vesmíru 

- seznámí se s významem umělých družic Země pro 

  bezpečný život 

- chápe rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými 

  zdroji energie a nutnost šetření energií 

- seznámí se s alternativními zdroji energie 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

- popíše základní části lidského těla, důležité orgány a  

   jejich funkci, smyslová ústrojí 

- najde na modelu některé vnitřní orgány dle svých 

   poznatků vysvětlí jejich funkce 

- popíše na modelu kostru ( základ )   

- seznámí se se  způsobem lidského rozmnožování 

- charakterizuje jednotlivé etapy lidského života 

- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a 

 

 

Životní podmínky- rozmanitost podmínek života na 

Zemi, význam ovzduší, vodstva, rostlinstva, živočichů 

na Zemi  

Podnebí, počasí 

 

 

 

 

 

 

Vesmír a Země, Sluneční soustava 

 

 

 

 

 

 

Formy a druhy energie 

 

 

 

 

 

Lidské tělo- životní potřeby a projevy, základní stavba a 

funkce, rozdíly v pohlavních orgánech, základy lidské 

reprodukce, vývoj jedince 

Péče o zdraví, zdravá výživa, denní režim, pohybový 

režim, zdravá strava 

 

 

Osobní bezpečí- bezpečné chování v rizikovém 

 

 

EV-ekosystémy, 

základní podmínky života, 

lidské aktivity a problémy životního prostředí, 

vztah člověka k prostředí 

(prolíná výukou po celý školní rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV- vztah člověka k prostředí a zdraví 
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  orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního 

  chování v daném věku 

- chápe význam sportování a zdravého životního stylu     

  pro svůj duševní a fyzický vývoj 

- je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v pří- 

  padě obecného ohrožení  (požár, únik jedov.látek ) 

- chápe pojmy evakuace, terorismus 

- nevyhledává rizikové situace   

- uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog,     

  alkoholu, gamblerství 

- pečuje o osobní hygienu, hygienu odívání   

- seznámí se se zásadami první pomoci a jedná podle  

  nich 

- ovládá telefonní čísla tísnového volání 

   

 

Lidé kolem nás 

- chápe své postavení v rodině, v kolektivu, ve   

   společnosti, svá práva a povinnosti, obhájí při 

   konkrétních činnostech své názory 

- orientuje se v základních formách vlastnictví, používá 

  peníze v běžných situacích 

- chápe rodinu jako zázemí, útočiště 

- zvládá rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými 

- dovede říci ne špatným vlivům 

- orientuje se v následcích užívání návykových látek 

   

 

prostředí 

Situace hromadného ohrožení 

 

Návykové látky a zdraví, odmítání návykových látek, 

hrací automaty, počítače 

Osobní hygiena 

Úraz, nemoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezilidské vztahy 

Právo a spravedlnost, práva dítěte, základní lidská práva 

Základní globální problémy, sociální problémy, 

problémy komunitní společnosti 

Chování lidí, jejich vlastnosti, pravidla slušného 

chování, principy demokracie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-mezilidské vztahy, 

etnický původ, 

princip sociálního smíru a solidarity 

VDO-občan, občanská společnost a stát 

principy demokracie jako formy vlády a způsobu 

rozhodování 
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Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
Vyučovací předmět : DĚJEPIS 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 
 

Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka 
probíhá v učebně, v prostorách kulturních institucí a jiných příhodných místech souvisejících s historií. 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje: 
 

k rozvíjení vlastního historického vědomí, 
chápání kulturní rozmanitosti světa, 
získávání přehledu v historickém čase, 
vnímání hlavních vývojových linií, 
pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů. 
 

Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty: 
 

zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států, … 
matematika, fyzika, biologie, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,… 
výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla a jejich tvůrci,… 
hudební výchova – významní skladatelé,… 
jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,… 
občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební 
systém,… 
tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,… 
 

 

 

2. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 
 

osobnostní a sociální výchova – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení 
problémů, kreativita,… 
výchova demokratického občana – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská 
nesnášenlivost, tolerance, občanská společnost, volební systém, forma vlády, totalita, rasismus, 
holokaust, ideologie,… 
enviromentální výchova – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad 
průmyslové revoluce na přírody,… 
multikulturní výchova – sbližování a prolínání kulturních vlivů mj. v období helénismu, předsudky, 
stereotypy, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita,… 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – integrace Evropy, vliv Říma na raně 
středověké státy, formování evropských států, křížové výpravy, mírové poselství Jiřího z Poděbrad, 
reformace, význam objevení Ameriky, význam revolucí a jejich dopad na společenské proměny,… 
mediální výchova – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky,… 
 

 3. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení 
 

Učitel: 
 
zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů, 
vede žáky k užívání správné terminologie,  
zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů, 
vede k zamyšlení nad historickým vývojem. 
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Žák: 
 
vyhledává a třídí informace,  
operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří 
komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy. 
 

 

Kompetence k řešení problémů 
 

Učitel: 
 
zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT, AV                   
technika, 
zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením, 
vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování. 
 
Žák: 
 
vyhledává informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti 
samostatně řeší problémy. 
 

 

Kompetence komunikativní 
 

Učitel: 
 
vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování, 
zařazuje do výuky diskusi, 
vede žáky k věcnému argumentování, 
vede žáky k práci s různými typy textů, využívání informačních a komunikačních prostředků. 
 
Žák: 
 
kultivovaně v písemném a ústním projevu, 
formuluje  a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle, výstižně a      
účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, 
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, 
využívá informační a komunikační prostředky. 
 

Kompetence sociální a personální 
 
Učitel: 
 
vytváří příznivé klima třídy, 
dodává žákům sebedůvěru, 
podle potřeby žákům v činnostech pomáhá. 
 
Žák: 
 
účinně spolupracuje ve skupině, 
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy. 
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Kompetence občanské 
 

Učitel: 
 
reflektuje ve výuce společenské i přírodní dění, 
vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, 
motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních, 
pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví. 
 
Žák: 
 
pokouší se respektovat druhé lidi, jejich odlišné názory, hodnoty, 
učí se osvojit si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí, 
respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, 
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a smysl pro kulturu. 
 

Kompetence pracovní 
 

Učitel: 
 
požaduje dodržování dohodnuté kvality práce, 
umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat, 
vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi. 
 
Žák: 
 
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky,  
využívá svých znalostí v běžné praxi. 
 

 
 
PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Nadané žáky pověřujeme náročnějšími úkoly ve vyhledávání a prezentování informací a znalostí formou 
referátů. Motivujeme je k četbě další literatury související s dějepisnou látkou. 
 
Žáky s SPU hodnotíme s tolerancí a zohledňujeme je ve výuce podle individuálního vzdělávacího 
programu. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST  

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

DĚJEPIS 

Ročník: 6  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- osvojuje si práci s časovou přímkou. 

- osvojuje si základní periodizaci dějin. 

- uvádí konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti, 

- pojmenovává instituce, kde jsou shromažďovány 

Pravěk 

úvod do učiva 

historické prameny 

 

M – celá čísla 

 

 

 

 

- seznámí se způsoby obživy a soužití lidí 

 

 

 

Starší doba kamenná 

Způsob života pravěkých sběračů a lovců 

Výklad vzniku světa a člověka v náboženstvích 

 

Z – světové strany, světadíly 

VV – pravěká umělecká díla 

OSV – komunikace, kooperace 

 EV – člověk a příroda 

 

 

 

- chápe podmínky a důsledky přechodu k zemědělství 

- chápe význam vzniku řemesel 

 

 

 

 

Mladší doba kamenná 

Způsob obživy a života 

Počátky řemesel 

 

 

 

Z – zemědělské oblasti 

 

- chápe příčiny a důsledky oddělení řemesel od   

  zemědělství a vznik obchodu 

 

 

 

 

Doba kovů 

Rozvoj řemesel a obchodu 

 

 

 

 

- uvědomuje si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých    

  oblastech světa – chápe kulturní rozmanitost světa 

 

Naše země v období pravěku 

 

 

 

- chápe souvislost mezi přírodními podmínkami a   

  vznikem starověkých států 

- rozumí podstatě společenského uspořádání 

- rozpozná projevy starověké kultury 

Starověk 

Oblasti starověkého východu 

charakteristické rysy oblasti – Mezopotámie, Egypt, 

Indie a Čína, nejvýznamnější památky 

EV – příroda a první civilizace 
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společnost a stát 

počátek písma a kultury 

přínos starověkých civilizací 

 

 

 

 

 

- uvědomuje si podstatu antické demokracie 

- chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské   

  kultury 

- chápe přínos demokracie  

- uvědomuje si prolínání kulturních vlivů 

 

 

 

 

Řecko 

kořeny řecké civilizace 

archaické a klasické období 

Makedonie 

helénismus 

 

 

 

 
VV – řecké umění (stavitelství, sochařství,  

 

malířství) 

ČJ (lit.) - eposy, řecké báje a pověsti 

VDO – demokracie, tyranie 
MKV – sbližování a prolínání kult. vlivů v období 

helénismu 
 

 

- uvědomuje si význam křesťanství pro rozvoj státu 

- popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše 

- uvědomuje si rozdílný vývoj v různých částech  

  Evropy 

Řím 

Etruskové, království 

republika 

císařství 

počátky křesťanství 

antická kultura 

rozpad římské říše 

naše země v době římské (Keltové) 

 

 

VV – římské umění (stavitelství, sochařství, malířství) 

ČJ (lit.) báje 

ČJ (sloh) – mluvní cvičení, řečnictví 

EGS – integrace Evropy, vliv Říma na raně střed. 

státy 

 

 

 

 

- osvojí si periodizaci středověku 

 

 

 

- analyzuje uspořádání společnosti raně   

 středověkého státu, 

- chápe úlohu křesťanství a víry 

- uvědomuje si obohacení Evropy kulturními podněty   

  z Orientu 

 

 

 

Středověk 

 

Raný středověk 

stěhování národů, příchod  Slovanů 

byzantská, arabská a franská říše 

první státní útvary na našem území, Sámova říše, Velká 

Morava 

 

M – celá čísla 

 

 

 

 

 

 

 

VV – byzantské, arabské umění, románský sloh (archit., 

soch., malířství) 

 

MKV – náš etnický původ 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

DĚJEPIS 

Ročník: 7  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- uvádí státotvorné zásluhy panovnických   

  dynastií 

- uvědomuje si duchovní odkaz patronů českých zemí   

  (sv. Václav, sv. Anežka) 

   

Středověk 

struktura společnosti 

český stát v době knížecí 

formování prvních státních celků v Evropě 

křížové výpravy 

románská kultura 

 

 

 

 

M – kruh, 8. roč. 

Ov – národ, vlast, čeští vlastenci 

 

EV – historické pemátky 

 

 

- uvádí hospodářské, sociální a politické změny 

 

- rozumí rozmachu českého státu a jeho   

  významu ve střední Evropě. 

- chápe problémy, které vedly ke kritice církve a   

  vyústily v českou reformaci 

 

Vrcholný středověk 

rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich význam 

český stát za vlády posledních Přemyslovců 

nástup Lucemburků a vláda Karla IV 

gotická kultura 

konflikt mezi Anglií a Francií 

kritika poměrů v církvi a husitství 

 

- uvědomuje si okolnosti vzniku středoevropského   

  soustátí 

Pozdní středověk 

doba poděbradská 

doba jagellonská 

 

 

 

 

 

EGS – mírové poselství Jiřího z Poděbrad 

- osvojuje si periodizaci novověku 

- rozumí pojmům humanismus, renesance a uvede jejich   

  projevy v kultuře, myšlení a životě lidí 

- uvádí důvody a důsledky objevných plaveb a   

  chápe motivy pronikání evropských civilizací do nově   

  objevených zemí 

- rozumí pojmu reformace  

Raný novověk 

počátky novověku, renesance 

 

objevné plavby a jejich společenské důsledky 

 

 

náboženská reformace 

VV, HV- renesance (stavitelství, sochařství, malířství, 

hudba) 

ČJ – humanismus v literatuře, 7. roč. 

F – veličiny a jejich měření, 6. roč. 

      síla a její vlastnosti, světelné jevy, 7. roč. 

OV – typy států 
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- chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus 

 

- orientuje se v  postavení českých zemí v habsburské   

  monarchii i v podmínkách znepřátelené Evropy, 

  rozdělení na katolický a reformační blok 

- chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti 

 

 

 

počátky absolutních monarchií 

 

český stát v předbělohorských poměrech 

třicetiletá válka 

 

 

EGS – reformace, objevení Ameriky 

MKV – předsudky a stereotypy 

 

- osvojuje si pojmy parlamentarismus a konstituční   

  monarchie. 

občanská válka v Anglii  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK SPOLEČNOST 

DĚJEPIS 

Ročník: 8  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- rozpoznává projevy barokní kultury 

- uvádí příklady společenské situace českých  zemí  

  i vybraných zemí po třicetileté válce 

- chápe význam osvícenství jako významného   

  myšlenkového předělu ovlivňující vývoj v Evropě i na   

  americkém kontinentu 

- ujasňuje si pojem osvícenský absolutismus. 

- uvědomuje si rozpor mezi projevy absolutní moci  

  a  snahami nastupující buržoazie 

 

 

Novověk od 2.pol. 17. stol. do konce 18.století 

baroko, životní styl 

 

 

 

upevňování vlády Habsburků po třicetileté válce 

osvícenství 

české země za vlády Marie Terezie a Josefa II. 

 

situace ve Francii, Rusku, Prusku, vzestup Velké 

Británie 

 

Vv, Hv – baroko (stavitelství, sochařství, malířství, 

hudba) 

Čj (lit.) – baroko 

VDO – rekatolizace, náboženská nesnášenlivost 

Čj (lit.) – osvícenství, poč. národního obrození 

- chápe pojem kolonie boj amerických osad za nezávislost, vznik Spojených 

států amerických.  

VDO – USA, Fr. – revoluce (lidská práva, ústava) 

EGS – revoluce v Británii, ve Francii, v USA, 

            revoluční roky 1848 – 1849 

EV – historické památky 

          

- uvědomuje si důsledky definitivního rozbití   

  středověkých politických, hospodářských  

  a společenských struktur 

 

- uvádí příklady kulturních slohů 19. století 

 

 

Novověk od konce 18.století do r. 1914 

Velká francouzská revoluce, napoleonské války  

 

 

kulturní rozrůzněnost doby 

 

Vv, Hv – klasicismus, romantismus 

Čj (lit.) - národní obrození, romantismus 

 

 

- uvědomuje si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad  

  společenských změn  

- uvědomuje si emancipační hnutí národů, chápe   

  národní obrození, jehož výsledkem je utváření   

  novodobých národů, seznamuje se s příčinami  

 a průběhem českého národního obrození 

průmyslová revoluce – modernizace společnosti 

změna sociální struktury 

národní a osvobozenecká hnutí v Evropě, utváření 

novodobého českého národa 

rok 1848 v Evropě a v Čechách 

F – zvukové jevy, práce, výkon, energie, tepelné motory 

(8.roč.) 

VDO – občanská společnost 

EV – průmyslová revoluce, dopad na živ. prostředí a 

přírodní zdroje, technické vynálezy 

MDV – NO – obroda čes. jazyka, knihy noviny, divadlo 
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- chápe emancipační hnutí českého národa jako výrazný   

  projev doby,  

- rozeznává základní politické proudy 

 

české země v habsburské monarchii v 2. polovině 19. 

století  

 

- uvádí příklady úsilí o vytvoření jednotlivých   

  národních celků  

- rozumí významu kolonií a seznamuje se soupeřením  

   velmocí 

 

 

procesy sjednocování v Německu a Itálii 

občanská válka v USA 

konflikty mezi velmocemi, kolonialismus 

MKV – rasismus – otrokářství v USA 

- chápe 1. polovinu 20.stol.jako období dvou   

  nejničivějších světových válek 
Moderní doba 

 

 

 první světová válka  

 situace v Rusku, ruské revoluce  

- vyjmenovává okolnosti vzniku samostatné ČSR. 

   

vznik ČSR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 131 - 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

DĚJEPIS 

Ročník: 9  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- orientuje se ve vnitřní i zahraniční situaci ČSR  

  v období po 1. světové válce 

   

 - uvědomuje si změnu mezinárodně politických vztahů   

    vznikem komunistického režimu, totalitarismu  

   a vypjatého nacionalismu 

- rozumí souvislosti mezi nepříznivým stavem   

  ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními   

  způsoby 

- chápe historický rozměr pojmů nacionalismus,   

  extremismus, agrese 

- vyloží na příkladech antisemitismus a rasismus 

Moderní doba 

hospodářsko-politický rozvoj 1. republiky sociální a 

národnostní problémy 

mezinárodně politická situace Evropy ve 20. letech 

počátky fašistického hnutí 

SSSR v meziválečném období 

světová hospodářská krize a její důsledky 

první projevy fašistické agrese 

 

Ov – problémy lidské nesnášenlivosti 

        životní názor (náboženství) 

MDV – propaganda 

 

Čj (lit.) – literatura 1. pol. 20. století 

VV, HV – umění 1.pol. 20. století 

VDO – formy vlády 

MKV – rasismus 20.stol., solidarita během válek 

EV – technické vynálezy, život. Prostředí 

EGS – světové války jako mezníky vývoje 

- rozpoznává rozmanitost projevů kultury a přínos   

  národní a evropské kultury 

kultura, věda a technika před vypuknutím  

2. světové války 

 

- orientuje se v politice ČSR v období druhé   

  republiky a protektorátu 

Mnichovská dohoda a její důsledky  

 protektorát Čech a Morava  

 

- chápe poválečný vývoj ČSR, který vyústil   

  v únorové události 1948 

 

domácí a zahraniční odboj 2. světové války 

Československo v letech 1945 – 1948 

Únorový převrat 1948 

 

OSV +VDO – holocaust 

EGS – OSN 

VDO – totalitní režim 

MDV – propaganda 

F – jaderná energie, 

IVT – počátky vývoje výpočetní techniky 

OV – mezinárodní organizace, mezinárodní vztahy 

 

- začleňuje postavení ČSR v mezinárodních   

  souvislostech 

- rozpoznává znaky totalitní společnosti a chápe 

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti 

začleňování naší země do sféry vlivu SSSR, studená 

válka, rozdělení světa do vojenských bloků 

vnitřní situace v zemích východního bloku – krizové 

VDO – ČSR a komunismus, formy vlády, Listina práv a 

svobod, Charta 77 

EGS – NATO a Varšavská smlouva 

EV – zásahy do přírodních poměrů 
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  vznik a problémy bipolárního světa 

- uvědomuje si postavení rozvojových zemí 

- prokazuje základní orientaci ve vnitřní situaci naší   

  republiky do r. 1989    

jevy v NDR, PLR, MLR 

rozpad koloniálního systému 

pražské jaro 1968, normalizace 

 

 

 

-uvádí příčiny  rozpadu východního bloku   

  rozkladem komunistických systémů 

- chápe vnik ČR a její integraci do evropských struktur 

 

- prokazuje základní orientaci v problémech současného  

  světa 

 

 

 

krize sovětského impéria a obnova demokracie ve 

východní Evropě 

rozpad Československa, vznik ČR a její integrace 

 

ohniska napětí ve světě, terorismus 

technika, věda a kultura ve 2. polovině 20. stol.  

 

VDO – forma vlády 

EGS – revoluce 1989, integrace ČR do EU 

MDV – sdělovací prostředky a politika 

 

ČJ (lit.) – literatura 2. poloviny 20. stol. 

VV, HV – umění 2. poloviny 20. stol 
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Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
Vyučovací předmět : VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
  
 
 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 

1.OBSAH 
 

Vzdělávací oblast předmětu 
postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků 
orientace ve významných okolnostech společenského života 
utváření vztahů žáků ke skutečnosti 
formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života 
formování vědomí odpovědnosti za vlastní život 
vedení k sebepoznávání 
 

 

2. ČASOVÁ DOTACE 
6. ročník - 1  hodina týdně 
7. ročník - 1 hodina týdně 
8. ročník - 1 hodina týdně 
9. ročník - 1 hodina týdně 
 

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 
třídy 
knihovna 
učebna PC 
veřejná prostranství mimo školu 
 
 
4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE   

 
Kompetence k učení 
 
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do   
  širších celků a nalézají souvislosti 
- žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry 
 

Kompetence k řešení problémů 
 
- žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt   
  řešení 
- žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí 
 
 
Kompetence komunikativní 
 
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně 
- žáci umí naslouchat promluvám druhých, vhodně na ně reagují 
- žáci komunikují na odpovídající úrovni 
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Kompetence sociální a personální 
 
- žáci umí spolupracovat v týmu, upevňují dobré mezilidské vztahy 
- žáci umí hodnotit svou práci a práci ostatních 
 
Kompetence občanské 
 
- žáci chápou základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, jsou si vědomi svých   
  práv a povinností ve škole i mimo ni 
- žáci respektují názory ostatních 
- žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace 
 
Kompetence pracovní 
 
- žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí: 
vyučovací hodina – skup. vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, 
testy, projekty, PC, video 
beseda 
dotazníky 
 

 

5. PRŮŘEZOVÁ TEMATA 
 
osobnostní sociální výchova (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj) 
výchova demokrat. občana (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém 
životě, principy demokracie) 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané 
multikulturní výchova – lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity 
enviromentální výchova – lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
mediální výchova – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 
 

 

6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 

Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní projev, 
v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje k hodnocení žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva (referát, samostatná práce, soutěž). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník:6.                   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- orientuje se v kalendáři 

- vysvětluje původ a způsoby dodržování svátků 

- uvádí příklady pořekadel a přísloví 

 

 

 

- vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy    

  rodiny (vzájemná pomoc) pro zdravý vývoj dítěte 

- příčiny rodinných problémů a způsoby jejich řešení 

- dodržuje zásady hospodárnosti, popíše vlastní způsoby      

  zacházení s penězi 

 

- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 

- dokáže řešit nenásilným způsobem neshody, konflikty 

- vysvětlí význam žákovské samosprávy 

- zná práva a povinnosti žáků školy 

- dovede vysvětlit význam vzdělání 

                                                                                     

 Rok v jeho proměnách a slavnostech 

kalendář, letopočty 

svátky 

pranostiky, pořekadla, přísloví 

 

Rodina 

       postavení jedince v rodině 

vztahy v rodině, rodinné problémy 

úplná a neúplná rodina 

náhradní rodinná péče 

       hospodaření rodiny 

 

Život ve škole 

Z – 6. ročník – přírodní obraz Země 

Čj – literární výchova – ústní lidová slovesnost 

 

- vysvětlí pojem domova (vztah k rodině, regionu,    

  vlasti) 

- uvede příklady prvků, které člověku pomáhají vytvořit      

  si osobní vztah ke svému domovu a jeho okolí 

- zná příběhy z naší historie, pověsti 

- uvede jména známých osobností a ví, čím se    

  proslavily 

 

 

Domov 

pojem domov 

prostředí domova 

bydliště a jeho okolí 

obec, region, kraj 

má vlast, Česká republika 

(významné osobnosti, z naší historie) 

Praha, naše hlavní město 

 

 

Z – 8. ročník – Česká republika 

 

D – 7. ročník 

- seznámí se s historií své obce a regionu 

- uvede příklady tradic a proč je dobré je dodržovat 

- pozná osudy některých slavných rodáků 

- dokáže vyprávět některou z místních pověstí 

Naše obec, náš region 

minulost a přítomnost 

památky, významné události 

významní rodáci, místní pověsti 

Z – 8. ročník – Česká republika 

D – 7. ročník – Přemyslovci 

Čj – lit. výchova - pověsti 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník:7.                   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

-vysvětlí pojem národa z hlediska své přináležitosti  

  k českému národu a českému státu 

- určí významné hist. mezníky 

- uvede zajímavá a památná místa našeho státu 

-uvede příklady významných osobností, které nás   

  proslavily, význačná díla z oblasti kultury 

- uvede příklady typických zvyklostí a tradic 

 

Národ  

kořeny národa, jeho historie 

národní bohatství, přírodní krásy, 

kulturní bohatství, významné osobnosti  

zvyky, tradice 

D 

Čj – literární výchova 

- na příkladech vyloží pojem vlastenectví, odliší projevy    

  vlasteneckých pocitů od projevů nacionalismu 

- vysvětlí význam symbolů našeho státu a uvede     

  příklady příležitostí, při kterých se používají 

 

 

 

Vlast 

pojem vlast 

národní svátky a státní symboly 

státní svátky 

hlavní město 

 

Z – 8. ročník 

Česká republika 

- dokáže rozhodnout, jak vhodně nakládat s penězi 

- popíše, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do    

  kterých důležitých oblastí stát směřuje své výdaje 

- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví 

- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování   

  k veřejnému majetku a vysvětlí, jak lze proti němu    

  aktivně vystupovat 

Hospodářský život 

hospodaření s penězi 

rozpočet 

majetek a vlastnictví 

ochrana majetku 

Volba povolání - 9. ročník 

Finanční gramotnost 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník:8.                   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- objasní, jak může poznání a hodnocení vlastní    

  osobnosti pozitivně ovlivnit rozhodování, vztahy     

  s druhými lidmi 

- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování cílů,     

  význam vůle při dosahování cílů a překonávání    

  překážek 

- rozpozná projevy záporných charakterových   

  vlastností, kriticky hodnotí a koriguje své chování  

 a jednání, pěstuje zdravou sebedůvěru 

 

 Člověk jako jedinec 

podobnost a odlišnost lidí  

projevy chování, osobní vlastnosti, dovednosti, 

charakter 

vnitřní svět člověka 

osobní rozvoj, životní cíle a plány, adaptace na 

životní změny 

MKV – kulturní diference 

 

- na příkladech známých států rozliší republiku  

  a monarchii (demokracii a diktaturu) 

- vysvětlí výhody demokrat. řízení státu pro každodenní    

  život občanů 

- charakterizuje a porovná složky státní moci, vysvětlí,    

  jaké úkoly plní jejich orgány  a instituce 

 

Právní základy státu 

znaky státu 

typy a formy států 

státní občanství ČR 

složky státní moci, jejich orgány a instituce 

Z – 9. ročník – politická mapa světa 

D 

 

- uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na    

  správě obcí, krajů a státu 

- objasní smysl voleb v demokratických státech a    

  vysvětlí, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat život   

  občanů 

- stručně charakterizuje hlavní formy voleb do     

  zastupitelstev v ČR 

 

Státní správa a samospráva 

orgány a instituce státní správy a samosprávy, 

jejich úkoly 

volby a volební systém  

význam a formy voleb do zastupitelstev v ČR 

VDO – principy demokracie 

         -formy participace občanů ve společenském životě 

 

 

- respektuje práva druhých lidí 

 

Právo a spravedlnost 

 

 

 

Návštěva soudního přelíčení 
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- uvede příklady základních práv a svobod každého      

  člověka 

- posoudí význam ochrany lidských práv, dokáže   

  přiměřeně uplatňovat svá práva 

- vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat    

  právní řád, respektuje zákl. právní normy našeho státu 

- uvede příklady činnosti důležitých orgánů právní    

  ochrany občanů (policie, soudy..) 

- rozliší protiprávní jednání a na příkladech posoudí  

  podmínky trestní postižitelnosti občanů 

- uvede příklady postihů v případě protiprávního   

  jednání (pokuta, odnětí svobody aj.) 

- uvede příklady práv a povinností, které vyplývají   

  z důležitých právních vztahů (vlastnictví předmětu,   

  prac. poměr, manželství) 

- na příkladech posoudí podmínky vzniku reklamačního     

  nároku, dokáže reklamovat vadné zboží 

 

 

lidská práva  

právní řád ČR 

protiprávní jednání  

právo v každodenním životě 

VDO – občan, občanská společnost a stát 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 9.                   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- respektuje odlišné názory lidí i odlišné způsoby jejich   

  chování, je tolerantní k menšinám 

- rozpozná projevy rasové nesnášenlivosti, vysvětlí  

  důsledky 

- uvede příklady příčin situací, kdy mohou vznikat   

  neshody a konflikty 

- dokáže přijímat a poskytovat přátelství 

- uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých   

  životních situacích 

- navrhuje způsoby pomoci lidem v nouzi, vysvětlí   

  význam lidské solidarity 

 

 

Člověk hledá společenství 

 lidská setkání 

 podobnost a odlišnost lidí 

 přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, problémy    

 lidské    nesnášenlivosti 

 vztahy mezi lidmi  (přátelství, party, lásky) 

 mezilidská komunikace a její projevy 

 lidská solidarita  

 

D - 9. ročník 

 

OSV - komunikace 

 

- pochopí význam pojmu osobnost, co vytváří rozdílnost   

  jednotlivých osobností 

- pochopí, že každý člověk má kladné a záporné   

  vlastnosti (rozvíjet dobré stránky a potlačovat ty   

  špatné) 

- seznámí se s pojmy charakter, svědomí,   

  egocentrismus, altruismus, egoismus 

- je schopen sebepoznání, poznání jiných 

-  získá představu o znacích emocí, učí se sebepoznání 

- učí se zodpovědnosti volit životní cíle a nacházet cesty   

  k jejich realizaci 

- zamýšlí se nad smyslem lidského života 

- uvědomí si význam životního názoru, vliv víry 

  a náboženství, pochopí význam náboženské tolerance,   

  náboženské svobody 

Člověk hledá sám sebe 

 člověk jako osobnost 

 sebepoznání, sebevědomí, sebehodnocení, sebekritika 

 city a emoce 

 životní cíle 

 hledání smyslu lidského života (dobro, spokojenost,   

 radost, odpovědnost, solidarita) 

 životní názor (víra, náboženské sekty, svoboda 

 a tolerance, závislost a samostatnost) 
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- uvede příklad globálních problémů, jejich příčin,   

  možných důsledků pro život lidstva 

- uvede příklady některých projevů globalizace v   

  současném světě a objasní její klady a zápory 

- uvede příklady činností mezinárodních organizací, ke   

  kterým  má ČR vztah 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na život občanů,   

  uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU 

- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů,   

  uvede příklady možných projevů a způsoby řešení   

  glob. problémů na lokální úrovni - v obci, regionu 

- uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme   

  vlastní postoj ke způsobům jeho potírání 

 

Člověk hledá svůj svět 

 významné globální problémy  

 globalizace  

 mezinárodní vztahy  

 mezinárodní organizace 

 mezinárodní spolupráce 

D - 9. ročník 

 

EGS – Jsme Evropané  
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Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA 
Vyučovací předmět : FYZIKA 

 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Cílem fyziky je: 
Osvojit si důležité poznatky z vybraných okruhů učiva. 
Osvojit si základní metody práce, které fyzika používá při poznávání fyzikálních objektů a procesů. 
Využívat osvojené poznatky a dovednosti při řešení fyzikálních problémů a úloh. 
Osvojit si pravidla bezpečné práce. 
Vysvětlovat pozorované jevy. 
Využívat poznatky zákonitostí přírodních procesů. 
Uvědoměle využívat získané poznatky ve prospěch ochrany životního prostředí. 
Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. 
Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 
Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 
 
Klademe důraz : 
- na návaznost znalostí získaných v Z, Př, Ch, M 
- na provázání fyziky s jinými předměty 
- na aplikaci matematiky při výpočtech 
- na porozumění jednoduchého textu 
 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
6. ročník – 2 hodiny 
7. ročník – 2 hodiny 
8. ročník – 2 hodiny 
9. ročník – 2 hodina 
 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Výuka probíhá většinou v odborné učebně fyziky, dle potřeby i v jiném prostředí 
 
 

4. KLÍČOVÉ KOMPEPENCE  
 
Kompetence k učení 
 
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, k porovnávání získaných výsledků 
  a vyvozování získaných závěrů 
- vedeme ke správnému užívání termínů, znaků a vztahů 
- motivujeme k pozitivnímu vztahu k učení 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
- vedeme k samostatnému řešení problémů, k volbě vhodného způsobu řešení 
- vedeme k vhodnému logickému, matematickému a empirickému postupu 
 
Kompetence komunikativní 
 
- podporujeme správné formulace a vyjádření myšlenky a názoru v logickém sledu 
- vedeme k vyjadřování se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
- vedeme k tvořivému využívání různých textů a obrazových materiálů 
 
Kompetence sociální a personální 
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- podporujeme účinnou spolupráci ve skupině 
 
Kompetence občanské 
 
- vybízíme k respektování názorů druhých 
- motivujeme k poskytnutí účinné pomoci 
- vedeme k chápání základní ekologické souvislosti a respektování požadavků na kvalitní životní  
  prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví 
  
Kompetence pracovní 
 
- vedeme k bezpečnému a správnému používání přístrojů, měřidel, zařízení učebny, pomůcek a   
  přístrojů využívaných v praktickém životě 

 

 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce fyziky jsou zařazena tato průřezová témata: 
osobnostní a sociální výchova 
enviromentální výchova 
mediální výchova 

 

 

6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na  
slovní projev, v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje 
k hodnocení žáků. Nadaným žákům jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva (referát, samostatná 
práce, soutěž). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

FYZIKA 

Ročník: 6                     

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

-vyjmenovává části fyziky 

 

 

 

 

-vyjmenovává a třídí tělesa, látky 

-dělí látky podle skupenství 

-vyjmenovává základní vlastnosti pevných,  

  plynných a kapalných látek 

-uvádí příklady atomů a molekul 

-vysvětluje pojem Brownův pohyb, difuze 

-uvádí jednoduché příklady Brownova pohybu  

 a difuze v praxi 

 

 

 

-elektruje tělesa třením 

-rozlišuje přitažlivou a odpudivou sílu 

-vysvětluje silové působení mezi různými druhy  

 náboje 

-rozlišuje části a částice atomu a určuje jejich náboj 

-vysvětluje vznik iontu 

-seznamuje se s využitím elektroskopu a  

 elektrometru 

-vyjmenovává zdroje el. náboje 

-rozděluje látky na vodiče a izolanty 

-vysvětluje pojem –uzemnit těleso 

-určuje kolem kterých těles a částic existuje el. pole 

 

 

Úvod 

čím se zabývá fyzika 

 

Vlastnosti těles a látek 

látky a tělesa 

 

vlastnosti pevných, plynných a kapalných látek 

 

složení látek, atomy a molekuly 

neustálý a neuspořádaný pohyb částic v látce 

 

 

Elektrické vlastnosti látek 

elektrování třením 

 

druhy elektrického náboje 

 

 

model (stavba) atomu 

 

elektroskop, zdroje el. náboje 

 

 

elektrické vodiče a nevodiče 

 

elektrické pole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z6 - Přírodní obraz Země 

Z9 - Kartografie a topografie 

Bi6,7,8,9 - Praktické poznávání přírody 

Bi9 - Neživá příroda 

Ch8 -Úvod , pozorování a pokus 

         Částicové složení látek 

OSV- Rozvoj schopností poznávání 

ENV- Základní podmínky života 

 

 

M6 - Celá čísla 

Ch8- Částicové složení látek 
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-určuje části magnetů 

-vysvětluje vzájemné silové působení mezi  

 magnety 

-používá magnetku 

-vysvětluje pojem dočasný a trvalý magnet 

-črtá indukční čáry 

-rozlišuje magnetické a zeměpisné póly Země 

-vysvětluje využití kompasu a buzoly 

 

 

 

-správně měří, váží, určuje objem odměrným  

 válcem 

-dodržuje pravidla správného měření 

-seznamuje s různými přístroji k měření času,  

 s různými teplotními stupnicemi 

-popisuje změnu tělesa při zahřívání 

-vyhledává hustoty různých látek v tabulkách 

- počítá hustotu a hmotnost v základních jednotkách 

- používá správný vzorec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zakresluje jednoduché schéma el. obvodu 

-sestavuje jednoduchý el. obvod 

-sestavuje složitější el. obvod 

-dodržuje základní bezpečnostní pravidla 

 

 

Magnetické vlastnosti látek 

magnety a jejich vlastnosti 

 

 

 

magnetizace látky 

magnetické pole a magnetické indukční čáry 

magnetické pole Země 

 

 

Veličiny a jejich měření 

  délka tělesa 

  hmotnost tělesa 

  objem tělesa 

  hustota látky 

  čas 

  teplota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrický obvod 

el. obvod , jeho schéma 

jednoduchý elektrický obvod 

složitější elektrické obvody 

bezpečnost při práci s elektřinou 

zkrat 

 

 

 

 

 

 

Z6, 9-Kartografie a topografie 

Z7, 8- Regiony světa 

Z9- Společenské a hospodářské prostředí 

Bi7- Biologie živočichů 

Bi9-Neživá příroda 

 

 

 

 

 

 

Z6- Kartografie a topologie 

       Přírodní obraz Země 

Bi8, 9 - Biologie člověka 

D6- Starověk 

D7- Raný novověk 

M6- Racionální, desetinná čísla 

        Celá čísla 

        Objem a povrch krychle a kvádru 

M8- Mocniny s přirozeným mocnitelem a operace  

        s nimi 

        Základy statistiky 

Ch8-Vlastnosti látek 

MeV- Tvorba mediálního sdělení 

 

 

 

 

Bi7- Biologie živočichů 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

FYZIKA 

Ročník: 7  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

 

-uvádí příklady 

-rozlišuje trajektorii a dráhu 

-popisuje tvar trajektorie 

-rozděluje pohyby podle tvaru trajektorie a  

 rychlosti 

-definuje různé druhy pohybů 

-uvádí příklady z praxe 

-uvádí základní jednotku a značku 

-převádí jednotky rychlosti 

-počítá správným postupem a vzorcem 

 

 

 

 

-uvádí příklady 

-uvádí základní jednotku a značku 

-převádí jednotky síly 

-znázorňuje sílu 

-používá siloměr k určení velikosti síly 

-graficky znázorňuje skládání sil 

-vysvětluje pojem výslednice sil 

-uvádí příklady sil v rovnováze 

-vysvětluje pojmy 

-uvádí vlastnosti těžiště 

-vyjadřuje Newtonovy zákony – setrvačnosti, síly,  

 vzájemného působení dvou těles 

-uvádí příklady Newtonových zákonů v praxi 

-vyjmenovává otáčivé účinky síly 

Pohyb tělesa 

klid a pohyb tělesa 

trajektorie a dráha 

 

druhy pohybů 

 

 

 

rychlost a dráha rovnoměrného pohybu 

 

 

 

 

Síly a jejich vlastnosti 

vzájemné působení těles 

síla 

 

 

 

skládání sil 

 

 

 

tíhová síla a těžiště 

 

posuvné účinky síly 

 

 

 

 

 

Z6-Přírodní obraz Země 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z6-Přírodní obraz Země 

Bi6,7,8 – Biologie člověka 

D6- Starověk, Mezopotámie 

D7- Raný novověk 

M6- Rovinné útvary 

     - Trojúhelník 

M8- Lineární rovnice 

OSV- Kreativita 
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-vyjmenovává využití páky v praxi 

-určuje rovnovážnou polohu páky výpočtem  

  i prakticky 

-objasňuje pojem moment síly 

-počítá správným vzorcem a postupem 

-vyjmenovává využití kladky v praxi 

-definuje pojem tlaková síla, tlak 

-počítá správným vzorcem a postupem 

-uvádí příklady využití změny tlaku v praxi 

-určuje závislost velikosti třecí síly na jiných  

 veličinách 

-uvádí význam tření v praxi 

 

 

 

 

 

 

-charakterizuje pojem 

-uvádí závislost 

-vyjadřuje Pascalův zákon slovně i matematicky 

-vyjmenovává zařízení z praxe využívající  

 Pascalova zákona 

-popisuje hydraulické zařízení 

-počítá velikost síly zvedající velký píst 

-uvádí základní jednotku a značku 

-počítá správným vzorcem a postupem 

-vysvětluje pojem 

-počítá správným vzorcem a postupem 

-uvádí využití v praxi 

-vyjadřuje Archimedův zákon slovně  

 i matematicky 

-definuje chování těles ponořených v kapalině  

 v závislosti na hustotě 

-porovnává velikosti sil působí na těleso ponořené  

 v kapalině 

 

 

 

 

otáčivé účinky síly 

 

 

 

 

 

 

deformační účinky síly 

 

 

tření 

 

 

 

Mechanické vlastnosti kapalin 

povrchové napětí 

závislost hustoty kapaliny na teplotě 

pascalův zákon 

užití Pascalova zákona v praxi 

 

 

 

hydrostatická tlaková síla 

 

hydrostatický tlak 

 

spojené nádoby 

Archimedův zákon 

 

plování těles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z6- Hydrosféra 

Bi6,7- Biologie živočichů 

Ch8-Soli karboxylových kyselin 

ENV- Základní podmínky života 
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-uvádí velikost a způsoby měření 

-definuje pojmy 

-uvádí příklady využití v praxi 

 

 

 

- uvádí zdroje světla 

- definuje, uvádí příklady a dělí optická prostředí 

- uvádí rychlost světla, definuje základní pojmy    

   světelných jevů 

- uvádí příklady z praxe 

 

 

Mechanické vlastnosti plynů 

atmosférický tlak a jeho měření 

přetlak, podtlak, vakuum 

 

 

Úvod do světelných jevů 

 
Přímočaré šíření světla, rychlost světla  

Stín, polostín 

 
 

 

 

 

 

 

Z6- Přírodní obraz Země 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

FYZIKA 

Ročník: 8  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

 

-definuje pojem 

-počítá správným postupem a vzorcem 

-vysvětluje pojem 

-počítá správným postupem a vzorcem 

-definuje pojem  

-vysvětluje pojem 

-počítá správným postupem a vzorcem 

-definuje pojem 

-uvádí příklady z praxe 

-vyjadřuje zákon zachování energie 

 

 

 

-vysvětluje pojem 

-vysvětluje pojem 

-uvádí příklady z praxe 

-rozlišuje a uvádí příklady tepelných vodičů  

 a izolantů 

-vysvětluje pojem 

-počítá správným postupem a vzorcem 

-vyhledává v tabulkách 

-vysvětluje pojem 

-uvádí příklady z praxe 

-porovnává teploty různých těles, které přijaly  

 tepelné záření 

-uvádí příklady z praxe 

 

 

 

Práce, výkon, energie 

práce 

 

výkon 

 

účinnost  

polohová a pohybová energie 

 

přeměny energie 

 

zákon zachování energie 

 

Tepelné jevy 

vnitřní energie 

změna vnitřní energie při konání práce a při 

tepelné výměně 

 

 

teplo 

 

měrná tepelná kapacita 

tepelná výměna prouděním 

 

tepelné záření 

 

vyžití energie slunečního záření 

 

 

 

Př7- Biologie rostlin 

Bi8,9- Biologie člověka 

Z6- Kartografie a topografie 

    - Přírodní obraz Země 

Z9- Společenské a hospodářské prostředí 

D8- Novověk 

M7- Procenta 

M8- Druhá mocnina a odmocnina 

OSV- Kooperace a kompetice 

MeV- Tvorba mediálního sdělení 

 

 

 

 

Bi7,8- Biologie živočichů 

Z6- Přírodní obraz Země 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 149 - 

 

 

 

-vyjmenovává jednotlivé změny skupenství 

-definuje pojmy 

-počítá teplo potřebné ke změně skupenství 

-uvádí příklady z praxe 

-vyhledává v tabulkách teplotu tání, měrné  

 skupenské teplo tání různých látek 

-určuje v jakém skupenství se nacházejí látky při  

 různých teplotách 

-uvádí na čem závisí rychlost vypařování 

-uvádí rozdíl mezi vypařováním a varem 

 

 

 

-definuje pojem 

-dělí spalovací motory 

-popisuje činnost 4-dobého motoru 

-uvádí příklady využití různých typů motorů  

 v praxi 

 

 

 

 

 

 

-vysvětluje pojem elementární náboj 

-uvádí základní jednotku a značku náboje 

-vyjmenovává základní účinky el. proudu 

-vysvětluje pojem el. proud 

-určuje, které částice se podílí na vedení el. proudu 

  v různých látkách 

-uvádí příčiny el. proudu 

-zařazuje správně do obvodu ampérmetr 

-měří el. proudu 

-vysvětluje pojem 

-zařazuje  správně do obvodu voltmetr 

-měří el. napětí 

-vyjmenovává zdroje napětí  

 

Změny skupenství 

 

  tání a tuhnutí 

  vypařování, var 

  kondenzace 

  sublimace 

  desublimace 

 

 

 

 

Tepelné motory 

 

spalovací motory 

 

 

 

 

 

Elektrický proud 

elektrický náboj 

 

 

el. proud a jeho příčiny 

 

 

 

měření el. proudu 

 

el.napětí a jeho měření 

 

 

 

 

 

Bi6- Biologie živočichů 

Ch8- Částicové složení látek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D8-Novověk 

D9- Druhá světová válka 

M7- Procenta 

Ch8- Uhlovodíky 

 

 

 

 

 

 

 

Z8- ČR 

M8- Mocniny s přirozeným mocnitelem a operace  

        s nimi 

      - Lineární rovnice 

Ch8- Vlastnosti látek 
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-vyjadřuje Ohmův zákon  

-počítá správným postupem a vzorcem 

-definuje pojem el. odpor 

-uvádí závislost odporu na vlastnost vodiče 

-rozlišuje sériové a paralelní zapojení 

-počítá el.odpor, el. napětí a el.proud v sériovém  

 a paralelním zapojení 

-vysvětluje použití v praxi 

-počítá správným postupem a vzorcem 

-vyjmenovává el. spotřebiče v domácnosti 

-rozděluje el. spotřebiče podle účinků el. proudu 

 

 

 

 

-uvádí příčiny zvuku 

-uvádí zdroje zvuku 

-vysvětluje pojem frekvence 

-uvádí prostředí, kterými se zvuk šíří 

-vysvětluje a uvádí příklady zvukových izolantů 

-uvádí rychlost šíření zvuku v různých prostředích 

-rozlišuje ozvěnu a dozvuk 

-uvádí příklady z praxe 

-dělí zvuk podle frekvence 

-uvádí příklady využití ultrazvuku a infrazvuku  

 v praxi 

-uvádí příklady hladin intenzity některých zvuků 

 

 

 

zdroje el. napětí 

Ohmův zákon 

 

 

závislost odporu na vlastnostech vodiče 

zapojování rezistorů 

 

 

reostat 

el. energie, výkon el. proudu 

elektrické spotřebiče 

 

 

Zvukové jevy 

zvuk, zdroje zvuku 

 

 

šíření zvuku 

 

 

 

 

ultrazvuk, infrazvuk 

 

 

vnímání zvuku, hlasitost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi7,8- Biologie živočichů 

Bi8,9- Biologie člověka 

D8- Novověk, napoleonské války 

Hv8,9- Tón, nové ladění 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

FYZIKA 

Ročník: 9                    

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

-vyjadřuje zákon odrazu světla 

-znázorňuje paprsky graficky  

-vyjmenovává vlastnosti obrazu 

-znázorňuje graficky obraz 

-uvádí příklady lomu ke kolmici a od kolmice 

-dělí čočky a určuje jejich vlastnosti 

-vysvětluje rozdíl mezi dalekozrakým a  

  krátkozrakým okem 

-vyjmenovává optické přístroje 

-rozkládá světlo optickým hranolem 

-vyjmenovává barvy světelného spektra 

 

 

 

-seznamuje se s magnetickými vlastnostmi el. 

 proudu 

-vysvětluje vznik magnetického pole cívky 

-vysvětluje princip elektromagnetu 

-uvádí využití elektromagnetu v praxi 

-vysvětluje způsob otáčení cívky s proudem  

 v magnetickém poli 

-vysvětluje na čem je založen stejnosměrný  

 elektromotor 

-vysvětluje pojem 

-rozlišuje primární a sekundární cívku 

 

 

 

-vysvětluje vznik střídavého proudu 

-črtá graf střídavého proudu a napětí 

-rozlišuje pojmy efektivní a maximální hodnota  

 střídavého proudu, napětí, frekvence a perioda 

Světelné jevy 

odraz světla na rovinném zrcadle 

 

 

kulová zrcadla 

 

lom světla 

čočky 

oko 

 

optické přístroje-užití čoček v praxi 

rozklad světla hranolem, barvy 

 

Elektromagnetické jevy 

magnetické vlastnosti el. proudu 

 

magnetické pole cívky s proudem 

elektromagnet a jeho využití 

 

působení mag. pole na cívku s proudem 

 

elektromotor 

 

elektromagnetická indukce 

 

 

Střídavý proud 

vznik střídavého proudu 

 

Z6- Přírodní obraz Země 

Bi7- Biologie rostlin 

Bi8,9- Biologie člověka 

Bi6,7,8,9- Praktické pozorování přírody 

D7- Raný novověk 

Vv6,7,8,9- Barvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z8 -ČR 

Z9- Společenské a hospodářské prostředí 

M6- Celá čísla 

M7- Poměr, přímá a nepřímá  úměrnost 

M9- Podobnost 
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-počítá správným postupem a vzorcem 

- uvádí efektivní a maximální hodnotu, frekvenci  

 a periodu střídavého napětí v síti 

-vyjmenovává základní části 

-vysvětluje činnost transformátoru 

-vysvětluje pojem transformace nahoru,  

 transformace dolů 

-počítá transformační poměr 

-popisuje rozvodnou el. síť 

-uvádí hodnoty vvn, vn, nn 

 

 

 

 

-určuje, které částice se podílí na vedení el. proudu 

 v kapalinách 

-uvádí příklady využití v praxi 

-určuje, které částice se podílí na vedení el. proudu 

 v plynech 

-vysvětluje podstatu vzniku 

-uvádí způsoby ochrany před bleskem 

 

 

 

 

-určuje, které částice se podílí na vedení el. proudu 

 v polovodičích 

-vyjmenovává základní polovodičové součástky  

-črtá zapojení diody v propustném a závěrném  

 směru 

-uvádí příklady využití v praxi 

 

 

 

 

-popisuje způsob zapojení vodičů v zásuvce 

-uvádí hodnoty bezpečného proudu a napětí 

-vysvětluje způsob správného používání el.  

 spotřebičů v domácnosti 

-popisuje způsob první pomoci při úrazu el.  

 

 

 

 

 

 

transformátor 

 

 

 

rozvodná el. síť 

 

 

Vedení el. proudu v kapalinách a plynech 

elektrolyt, elektrolýza 

 

ionizace plynu 

 

 

 

blesk 

 

 

Vedení el. proudu v polovodičích 

polovodič typu P, N 

 

 

polovodičová dioda 

 

 

 

 

Bezpečné zacházení s el. zařízeními 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch8- Polokovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi9- Biologie člověka 

Bi8- Biologie člověka 

M8- Mocniny s přirozeným mocnitelem 
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 proudem 

 

 

 

 

-uvádí užití jednotlivých typů elmag. vln a záření  

 v praxi 

-uvádí zdroje záření 

 

 

 

 

 

 

-vysvětluje pojem radioaktivita 

-uvádí způsoby možné ochrany proti jednotlivým  

 typům záření 

-uvádí způsoby využití v praxi 

-uvádí způsoby ochrany před zářením 

 

el. spotřebiče v domácnosti 

 

ochrana a první pomoc při úrazech  el. proudem 

 

Elektromagnetické záření 

elektromagnetické vlny a záření 

 

zdroje záření 

 

Jaderná energie 

atomová jádra, radioaktivita 

 

 

využití jaderného záření 

ochrana před zářením 

 

Z8- ČR 

Z9- Společenské a hospodářské prostředí 

 

 

 

 

 

 

D9- Druhá světová válka 
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Vzdělávací oblast :    ČLOVĚK A PŘÍRODA 
Vyučovací předmět: CHEMIE 
 

 

 

1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
V rámci předmětu klademe důraz 
na návaznost znalostí získaných v Z, Bi, F, M 
na provázání chemie s jinými předměty 
na bezpečnost práce s látkami (R, S – věty) 
na chování v případech havárie 
na seznámení žáků s vlastnostmi látek 
na popsání chemického děje 
na aplikaci matematiky při výpočtech 
na porozumění jednoduchého odborného textu 
na postavení chemie v životě člověka a společnosti 
 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Časová dotace je 2 hodiny týdně. Chemie se realizuje v 8. a 9. ročníku. 
 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Výuka probíhá v učebně chemie, ve třídách nebo jiném prostředí. Laboratorní práce probíhají vždy 
v učebně chemie nebo laboratoři s polovinou žáků.  
 

4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE  
 
Kompetence k učení 
 
- vedeme žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací 
- vedeme žáky k užívání chemické symboliky 
- zařazujeme experimenty a pozorování 
- motivujeme k pozitivnímu vztahu k učení 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
- klademe důraz na schopnost obhájit výsledek své práce 
- umožňujeme prakticky ověřit výsledky řešení problému 
- podněcujeme k pochopení souvislostí 
- v případě nezdaru pomáháme najít další řešení 
 
Kompetence komunikativní 
 
- vedeme k logickému vyjadřování 
- necháváme účinně zapojit do diskuze 
- nabízíme různé pracovní materiály a komunikační prostředky 
 
Kompetence sociální a personální 
 
- vedeme k účinné spolupráci ve skupině 
- podněcujeme zájem k týmové práci 
- podporujeme vytváření důvěry sama v sebe 
 
 
 
 
Kompetence občanské  
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- vybízíme k respektování názorů ostatních 
- vedeme k zodpovědnému chování v krizových situacích 
- klademe důraz na pochopení nutnosti ochrany životního prostředí a zdraví 
 
Kompetence pracovní 
 
- vedeme žáky k bezpečnému používání látek a chemických pomůcek 
- klademe důraz na ochranu zdraví a životního prostředí 
 

 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Do předmětu chemie jsou zařazena tato průřezová témata 
osobnostní a sociální výchova 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
enviromentální výchova 
mediální výchova 
 

6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na  
slovní projev, v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se  
přistupuje k hodnocení žáků. Nadaným žákům jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího  
učiva (referát, samostatná práce, soutěž). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

CHEMIE 

Ročník: 8               

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

  

- rozumí zásadám bezpečnosti práce 

- posuzuje nebezpečnost vybraných látek 

- určuje společné a rozdílné vlastnosti látek 

- orientuje se na mapě chemického průmyslu 

 

 

 

- rozlišuje směsi a chemické látky 

- rozpoznává druhy směsí 

- uvádí příklady, navrhuje postupy oddělování 

- pojmenovává druhy vod 

- rozlišuje jejich použití 

- připomíná si a rozšiřuje si znalosti o složení 

  vzduchu 

- osvojuje si ekologické chování 

- rozumí vzniku inverze, smogové situaci 

 

 

- definuje pojmy 

- definuje pojem  

- orientuje se v PSP 

- rozumí pojmu 

- rozumí pojmům 

- rozpoznává rozdíly mezi částicemi 

- rozpoznává různé druhy vazeb 

- rozpoznává různé druhy iontů 

 

 

 

- určuje reaktanty a produkty 

- provádí klasifikaci reakcí na praktických příkladech 

Úvod 

1. bezpečnost práce, R-, S- věty 

2. pozorování a pokus 

 

3. chemický průmysl 

 

 

Směsi 

1. složení směsí 

2. třídění směsí 

3. oddělování složek směsí 

4. voda 

 

5. vzduch 

 

 

 

 

Částicové složení látek 

1. atom 

2. chemický prvek 

3. periodická soustava prvků 

4. vznik chemické vazby 

5. molekula, chemická sloučenina 

 

6. polarita chemická vazby 

7. ionty 

 

 

Chemické reakce 

1. chemické reakce                          

 

 

 

F 6 

 

Z, MV – vnímání mediálních sdělení 

 

 

 

 

 

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 

 

Prvouka, Bi, ochrana obyvatelstva 

EV – základní podmínky života 

 

 

 

 

F 6 

 

MV – tvorba mediálního sdělení 

 

 

 

 

F 6 
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- rozumí ZZH 

- zapisuje a opravuje chemické rovnice 

 

 

 

- orientuje se v PSP 

- rozpoznává kov a nekov 

- vyjmenovává vlastnosti a způsoby použití 

- rozpoznává jedovatost halových prvků, výbušnost 

   vodíku 

 

 

 

- rozumí tvorbě názvosloví 

- rozpoznává druhy sloučenin 

- vyjmenovává vlastnosti a použití 

- rozpoznává jedovatost CO 

 

 

 

- rozumí tvorbě názvosloví 

- rozpoznává druhy sloučenin 

- vyjmenovává vlastnosti a použití 

- rozpoznává nebezpečnost žíravin a ochranu 

   při práce 

- rozumí vzniku kyselých dešťů a účinkům  

   na životním prostředí 

- orientuje se na stupnici pH 

- používá pH papírky 

- rozumí a zapisuje 

- určuje použití v praxi 

- objasňuje nejefektivnější jednání v modelových 

   příkladech havárie s únikem nebezpečných  

   látek 

 

 

2. zákon zachování hmotnosti 

3. chemické rovnice 

 

 

Chemické prvky 

1. nekovy 

2. kovy 

3. prvky 2. a 3. periody 

 

 

 

 

Dvouprvkové sloučeniny 

1. halogenidy 

2. oxidy 

3. sulfidy 

 

 

 

Kyseliny a hydroxidy 

1. kyseliny 

2. hydroxidy 

 

 

 

3. kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy 

 

4. kyselost a zásaditost roztoků, pH 

 

5. neutralizace 

F 8 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

CHEMIE 

Ročník: 9  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- rozumí tvorbě 

- rozumí a zapisuje 

- osvojuje si základní vlastnosti 

- osvojuje si praktické použití solí 

 

 

 

- rozpoznává rozdíl mezi oxidací a redukcí 

- definuje pojem 

- nachází praktické příklady 

- rozpoznává průběh v praxi 

 

 

 

 

- definuje pojem 

- vyhledává v tabulkách 

- používá vzorec 

- počítá a připravuje roztok daného složení 

- definuje pojem 

- pracuje s MFCHT 

- používá vzorec 

- porovnává výsledky 

- používá algoritmus výpočtů 

- převádí jednotky  

- rozumí textu slovní úlohy (ekolog. výpočty) 

- provádí odhad a kontrolu výsledů 

 

 

Soli 

1. názvosloví       

2. vznik solí        

3. vlastnosti 

4. použití solí 

 

 

Redoxní děje 

1. oxidace a redukce 

2. elektrolýza 

 

3. koroze 

 

 

 

Chemické výpočty 

1. koncentrace roztoků 

 

 

 

2. látkové množství a molární hmotnost 

 

3. výpočty ze vzorce 

 

4. výpočty z chemické rovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – seberegulace a sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

OSV – komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 8 
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- rozlišuje organické a anorganické látky, 

  jejich názvosloví 

- rozlišuje jednoduché uhlovodíky 

- uvádí zdroje vlastností a použití 

- rozpoznává fosilní paliva 

- uvádí příklady a použití produktů, vliv  

  na životní prostředí 

 

 

 

 

- rozlišuje uhlovodíky a jejich deriváty 

- rozlišuje druhy derivátů 

- uvádí zdroje, vlastnosti a použití 

- rozeznává nebezpeční vzniku skleník. efektu 

 

 

 

 

- rozlišuje jednotlivé druhy přírodních látek 

- uvádí zdroje, vlastnosti a příklady 

- porovnává jejich funkce v lidském těle 

- vyjmenovává podmínky pro průběh fotosyntézy 

 

 

 

- rozlišuje vlastnosti a použití (cement, vápno, 

  sádra, keramika) 

- osvojuje si některé vzorce a rovnice 

- rozlišuje vlastnosti a použití 

- rozumí pojmu ekologické zemědělské plodiny 

- definuje pojem 

- rozeznává faktory ovlivňující rychlost reakcí 

- chápe význam 

- definuje pojem polymerace 

- uvádí příklady, vlastnosti a použití 

 

 

 

Uhlovodíky 

1. úvod do organické chemie 

 

2. alkany, alkeny, alkyny    

 

3. areny 

4. uhlí, ropa, zemní plyn 

 

 

 

 

Deriváty uhlovodíků 

1. úvod 

2. halogenderiváty       

3. alkoholy, fenoly 

4. aldehydy, ketony 

5. karboxylové kyseliny 

 

 

Přírodní látky 

1. sacharidy     

2. tuky 

3. bílkoviny 

4. vitamíny 

 

 

Chemie ve společnosti 

1. tepelně zpracované materiály 

 

 

2. průmyslová hnojiva 

 

3. katalyzátory 

 

 

4. plasty a syntetická vlákna 

 

 

 

 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – základní podmínky života 

Bi 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – lidské aktivity a problémy ŽP 

 

 

 

 

EV – ekosystémy 
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- osvojuje si ekologické chování  

- uvádí příklady 

 

- rozpoznává hořlaviny a způsoby likvidace 

   požárů 

- uvádí příklady 

- rozpoznává nebezpečí zneužití 

- uvádí příklady výrobků 

- rozpoznává rizika chemických výrob na ŽP 

- rozpoznává obnovitelné a neobnovitelné  

   suroviny 

- osvojuje si ekologické chování 

 

5. detergenty a pesticidy 

 

 

 

 

6. hořlaviny 

 

7. léčivé a návykové látky 

 

8. chemický průmysl 

 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

OSV – kooperace a kompetice 
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Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA 
Vyučovací předmět : BIOLOGIE 
 

 

1. OBSAH 
 

Výuka  - seznamuje  teoreticky i prakticky se zákonitostmi života, 
provádí systémem organismů, 
přináší poznatky o lidském těle a dědičnosti, 
popisuje neživou přírodu a v í probíhající procesy, 
vede k bezpečnosti práce při laboratorním cvičení, 
vede žáky k pochopení a k řešení environmentálních problémů, 
vede žáky k zodpovědnému chování k životnímu prostředí. 

 

 

 

 

2. ČASOVÁ DOTACE 
 

6. ročník -  2 hodiny týdně 
7. ročník -  2 hodiny týdně 
8. ročník -  2 hodiny týdně 
9. ročník -  1 hodina týdně 
 

 

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 
 

Výuka probíhá v učebně přírodopisu (chemie), kmenových třídách, počítačové učebně, přírodě v okolí 
školy. Laboratorní práce se uskutečňují v učebně přírodopisu (chemie) s polovičním počtem žáků. 

 

 

 

 

4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 

Kompetence k učení 
 
- vedeme k vyhledávání a třídění informací 
- podněcujeme k samostatnému pozorování, experimentování a plánování 

 

Kompetence k řešení problémů 
 
- podporujeme žáky k samostatnému rozpoznání, promyšlení a řešení problému a jeho praktické 
ověření 

 

Kompetence komunikativní 
 
- nabízíme žákům dostatek možností k porozumění textů a obrazových materiálů 
- vedeme je ke vhodnému a bezpečnému používání v praktických situacích 

 

Kompetence sociální a personální 
 
- podněcujeme ke spolupráci a respektu při práci ve skupině 
- pomáháme k vytvoření pozitivní představy o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru  
  a samostatný rozvoj 

 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 162 - 

Kompetence občanské 
 
- vedeme k zodpovědnému rozhodování v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví    
  člověka 
- učíme žáky poskytnout účinnou zdravotní pomoc dle svých možností 

 

Kompetence pracovní 
 
- vedeme žáky k bezpečnému používání pomůcek a biologického materiálu, k dodržování pravidel     
  ochrany zdraví při práci. 
 

 

 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Osobnostní a sociální výchova (6., 8., 9. ročník) 
Mediální výchova (9. ročník) 
Multikulturní výchova (8. ročník) 
 

 

6. PRÁCE S INTEGROVÁNÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní projev, 
v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje k hodnocení žáků. 
Nadaným jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva (referát, samostatná práce, soutěž). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT  
 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

BIOLOGIE 

Ročník: 6                       

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- rozlišuje základní projevy a podmínky života ,     

- orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

- popisuje základní rozdíly mezi buňkou rostlin,   

  živočichů a bakterií a objasní funkci základních    

  organel 

- vysvětluje podstatu pohlavního a nepohlavního    

  rozmnožování  

- uvádí na příkladech z běžného života význam virů a   

  bakterií v přírodě i pro člověka 

Obecná biologie a genetika 

projevy  a podmínky života 

buňka 
třídění organismů 

viry, bakterie, sinice 

 
 
 
 
 
 

Ch- 8.roč. Chemické reakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- porovnává vnější a vnitřní stavbu vybraných  

  řas a vysvětluje funkci jednotlivých orgánů 

- přiměřeně zhodnotí význam řas v přírodě i pro člověka 

Biologie rostlin 

 
jednobuněčné řasy 

mnohobuněčné řasy 

 

 

 

- rozpozná naše nejznámější jedlé i jedovaté houby   

  s plodnicemi a porovnává je podle charakteristických    

  znaků 

- vysvětluje různé způsoby výživy hub a jejich význam    

  pro člověka, v ekosystémech a místo v potravních   

  řetězcích  

- objasňuje funkci dvou organismů ve stélce lišejníku 

Biologie hub 

 
nižší houby (plísně a kvasinky) 

vyšší houby 

lišejníky 

 

 

 

 

 

Biologie živočichů 

 

F-7.roč. Síla a její vlastnosti 

F-7.roč. Mechanické vlastnosti kapalin 

F-8.roč. Změny skupenství 
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- porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných   

  živočichů a vysvětluje funkci jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů,   

  určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních   

  taxonomických skupin 

- odvozuje na základě pozorování základní projevy   

  chování živočichů v přírodě, na příkladech objasňuje   

  jejich způsob života  a přizpůsobení danému prostředí 

- přiměřeně hodnotí význam živočichů v přírodě i pro   

  člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve   

  styku s živočichy 

 

  

Jednobuněční živočichové 

prvoci 

Mnohobuněční živočichové 

žahavci 

ploštěnci 

hlísti 

kroužkovci 

měkkýši 

členovci 

ostnokožci 

 

Z-7.roč. Regiony světa 

- objasňuje vliv jednotlivých sfér Země na vznik a     

  trvání života 

 

Neživá příroda 

 
vznik a vývoj života na Zemi 

Z-6.roč. Přírodní obraz Země 

Z-9.roč. Přírodní obraz Země 

 

 

 

 

- uvádí příklady výskytu organismů v určitém prostředí     

  a vztahy mezi nimi 

- rozlišuje a uvádí příklady systémů organismů –   

  společenstva, ekosystémy a objasňuje na základě   

  příkladu základní princip existence živých a neživých   

  složek ekosystému 

- vysvětluje podstatu jednoduchých potravních řetězců   

  v různých ekosystémech a přiměřeně hodnotí jejich   

  význam 

- uvádí příklady kladných a záporných vlivů člověka na   

  životní prostředí a příklady narušení rovnováhy    

  ekosystému 

 

Základy ekologie 

 
vztahy mezi organismy 

ekosystém 

 

 

 

Z-7.roč. Regiony světa 

 

Ev-9.roč. Základy ekologie 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce  

  a chování při poznávání živé i neživé přírody 

Praktické poznávání přírody 

 
základy práce s mikroskopem 

F-6.roč. Vlastnosti těles a látek 

F-7.roč. Světelné jevy 

 

Vv-6.roč. Zvětšování, zmenšování, detail, celek 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT  
 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

BIOLOGIE  

Ročník: 7                    

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- rozpoznává, porovnává a objasňuje funkci základních     

  orgánů (orgánových soustav) rostlin a živočichů 

- třídí organismy a zařazuje vybrané organismy do říší a    

  nižších taxonomických jednotek 

 

Obecná biologie a genetika 

 

 

 

 

 

 

 

- porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných   

  živočichů a vysvětluje funkci jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů,    

  určuje vybrané živočichy a zařazuje je do hlavních   

  taxonomických skupin 

- odvozuje na základě pozorování základní projevy   

  chování živočichů v přírodě, na příkladech objasňuje    

  jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

- přiměřeně hodnotí význam živočichů v přírodě i pro    

  člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve   

  styku s živočichy 

Biologie živočichů 

 
strunatci 

pláštěnci a bezlebeční 

obratlovci 

kruhoústí 

paryby 

ryby 

obojživelníci 

plazi 

ptáci 

F-6.roč. Magnetické vlastnosti látek 

F-6.roč. Elektrický obvod 

F-7.roč. Síla a její vlastnosti 

F-7.roč. Mechanické vlastnosti kapalin 

F-8.roč. Tepelné jevy 

F-8.roč. Zvukové jevy 

 

 

Z-7.roč. Regiony světa 

Z-8.roč. Regiony světa, Česká republika 

 

Ev-9.roč. Ekosystémy 

 

 

- odvozuje  na základě pozorování uspořádání   

  rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým   

  organům 

- porovnává vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů   

  a uvádí praktické příklady jejich funkcí a vztahů   

  v rostlině jako celku 

- vysvětluje princip základních rostlinných   

  fyziologických procesů a jejich využití při pěstování    

  
Biologie rostlin 

výtrusné rostliny 

semenné rostliny 

nahosemenné rostliny 

krytosemenné rostliny 

 

 

 

F-7.roč. Světelné jevy 

F-7.roč. Práce, výkon, energie 

 

Vv-6.roč. Haptické  hry 

 

Z-7.roč. Regiony světa 
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rostlin 

- rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a 

určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

- odvozuje na základě pozorování přírody závislosti a 

přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

 

Ev-9.roč. Ekosystémy 

- uvádí příklady výskytu organismů v určitém prostředí   

  a vztahy mezi nimi 

- uvádí příklady kladných a záporných vlivů člověka na   

  životní prostředí a příklady narušení rovnováhy   

  ekosystému 

 

Základy ekologie 

 
Z-7.roč. Regiony světa 

 

Ev-9.roč. Základy ekologie 

 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce  

  a chování při poznávání živé i neživé přírody 

Praktické poznávání přírody 

 
F-7.roč. Světelné jevy 

F-7.roč. Vlastnosti těles a látek 

 

 

Vv-6.roč. Zvětšování, zmenšování, detail, celek 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT  
 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

BIOLOGIE 

Ročník: 8                   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- rozpoznává, porovnává a objasňuje funkci základních   

  orgánů (orgánových soustav) živočichů 

- vysvětluje podstatu pohlavního rozmnožování a jeho   

  význam z hlediska dědičnosti 

 

 

Obecná biologie a genetika 

 
 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 

 

MKV – etnický původ 

 

 

 

- porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných   

  živočichů a vysvětluje funkci jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů,   

  určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních   

  taxonomických skupin 

- odvozuje na základě pozorování základní projevy   

  chování živočichů v přírodě, na příkladech objasňuje   

  jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

- přiměřeně hodnotí význam živočichů v přírodě i pro   

  člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve   

  styku s živočichy 

Biologie živočichů 

 

savci 

F-7.roč. Síla a její vlastnosti 

F-8.roč. Tepelné jevy 

F-8.roč. Zvukové jevy 

 

Z-7.roč. Regiony světa 

 

Vv-8.roč. Užitá grafika 

 

Nj-6.roč. Zvířata 

 

Aj-6.9.roč. Animals (zvířata) 

 

Ev-9.roč Ekosystémy 

 

- určuje  polohu a objasňuje stavbu a funkci orgánů a   

  orgánových soustav lidského těla, vysvětluje jejich   

  vztahy 

- orientuje se v základních vývojových stupních   

  fylogeneze člověka 

- objasňuje vznik a vývin nového jedince od početí až   

  do stáří 

- aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a   

  jiném poškození těla 

 
Biologie člověka 

anatomie a fyziologie 

 

 

 

F-6.roč. Veličiny a jejich měření 

F-7.roč. Světelné jevy 

F-7.roč. Práce, výkon, energie 

F-8.roč. Zvukové jevy 

F-9.roč. Elektromagnetické záření 

 

D-6.roč. Starší doba kamenná 
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Vv-6.roč. Tvarová stylizace lidské figury 

Vv-8.roč. Proporce lidské postavy 

 

Aj-6.9.roč. Části lidského těla 

 

Ch-9.roč. Přírodní látky 

 

Tv-6.-9.roč. základy hygieny, hygiena,základní cvičení 

pro rozvoj síly, obratnosti, vytrvalosti a rychlosti, 

prevence úrazů, měření tepové frekvence 

 

Vz-6.-9.roč. Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vz-6.-9.roč. Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vz-6.-9.roč. Rizika ohrožující zdraví e jejich prevence 

  

- uvádí příklady výskytu organismů v určitém prostředí   

  a vztahy mezi nimi 

- uvádí příklady kladných a záporných  vlivů člověka na   

  životní prostředí a příklady narušení rovnováhy    

  ekosystému 

Základy ekologie 

savci a jejich prostředí 

Z-7.roč. Regiony světa 

 

Ev-9.roč. Základy ekologie 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce  

  a chování při poznávání živé i neživé přírody 

Praktické poznávání přírody 

 
F-7.roč. Světelné jevy 

F-7.roč. Vlastnosti těles a látek 

 

Vv-6.roč. Zvětšování, zmenšování, detail, celek 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT  
 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

BIOLOGIE  

Ročník: 9                

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

- rozpoznává, porovnává a objasňuje funkci základních 

orgánů (orgánových soustav) člověka 

- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a 

uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

- aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a   

  jiném poškození těla 

 

 

 

 

 

Biologie člověka 

 

nemoci, úrazy prevence 

F-6.roč. Veličiny a jejich měření 

F-7.roč. Světelné jevy 

F-8.roč. Práce, výkon, energie 

F-8.roč. Zvukové jevy 

F-9.roč. Elektromagnetické záření 

F-9.roč. Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními 

Vv-9.roč. Reflexe a vztahy zrakového vnímání 

Aj-6.9.roč. Části lidského těla 

Tv-6.-9.roč. základy hygieny, hygiena,základní cvičení 

pro rozvoj síly, obratnosti, vytrvalosti a rychlosti, 

prevence úrazů, měření tepové frekvence 

Ch-9.roč. Přírodní látky 

 

Vz-6.-9.roč. Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vz-6.-9.roč. Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vz-6.-9.roč. Rizika ohrožující zdraví e jejich prevence 

OSV – kreativita 

 

MKV – etnický původ 

 

MV – tvorba mediálního sdělení 

 

 

- vysvětluje podstatu pohlavního rozmnožování a jeho   

  význam z hlediska dědičnosti 

- uvádí příklady dědičnosti v praktickém životě a    

  příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

 

Obecná biologie a genetika 

 
 

 

 

 

- rozpoznává podle charakteristických vlastností   

 
 
Neživá příroda 

 

 

 

Z-6.roč. Přírodní obraz Země 
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  vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích   

  pomůcek 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických   

  dějů 

- porovnává význam půdotvorných činitel pro vznik    

  půdy a rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší   

  přírodě 

- rozlišuje hlavní geologická období podle   

  charakteristických znaků 

- uvádí na základě pozorování význam vlivu podnebí a   

  počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 

vznik a vývoj planety Země 

stavba planety Země 

vnitřní a vnější geologické děje 

mineralogie 

petrologie 

pedologie 

geologie 

 

F-7.roč. Magnetické vlastnosti látek 

F-7.roč. Vlastnosti těles a látek 

 

Ev-9.roč. Základní podmínky života 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce  

  a chování při poznávání živé i neživé přírody 

Praktické poznávání přírody F-7.roč. Světelné jevy 

F-7.roč. Vlastnosti těles a látek 

 

Vv-6.roč. Zvětšování, zmenšování, detail, celek 
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Průřezové téma: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vyučovací předmět : ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 

 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

Environmentální výchova je integrovaným předmětem. Propojuje v sobě témata vzdělávacích oborů Zeměpis, 
Biologie, Fyzika a Chemie. Rozšiřuje výstupy ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 
Vzdělávací obor environmentální výchova je rozdělen na tyto tematické okruhy: 
Základy ekologie 
Ekosystémy 
Základní podmínky života 
Člověk a jeho vztah k životnímu prostředí 
Úkolem environmentální výchovy je: 
Pochopit komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí 
Upozornit na význam odpovědnosti za jednání a chování společnosti i jedince 
Poukázat na souvislosti mezi lokálními, regionálními a globálními problémy 
Motivuje žáka k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí 
 

2. ČASOVÁ DOTACE 
 

9. ročník – 1 hodina týdně (čerpáno z disponibilních hodin časové dotace) 
 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 
 

  Výuka probíhá ve třídě, odborné učebně, přírodě v okolí školy, podle potřeby i v jiném prostředí 
 

4. 5KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení 
 
  - vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací 
  - zařazujeme experimentování 
  - pomáháme vyvozovat závěry a hodnotit výsledky jejich práce 

 

Kompetence k řešení problémů 
 
  - podporujeme pozitivní přístup při řešení problému 
  - umožňujeme praktické ověřování správnosti řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 
 
  - vedeme k jasnému a vystižnému vyjadřování  
  - učíme naslouchat druhým 
  - vybízíme k vhodné reakci a argumentaci při obhajobě vlastního názoru 

 

Kompetence sociální a personální 
 
  - podněcujeme k efektivní spolupráci s druhými  
  - vedeme k vzájemnému respektování 

 

Kompetence občanské 
 
- klademe důraz na respektování požadavků kvality životního prostředí v zájmu  
  podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

 

 Kompetence pracovní 
 
 - vedeme bezpečnému používání materiálů a pracovních pomůcek  
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- vedeme k dodržování pravidel bezpečnosti práce 
- klademe důraz nejen na hlediska kvality životního prostředí, ale i na ochranu zdraví  nebo života sebe 
 i ostatních 

 

 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
  Ve výuce zeměpisu jsou zařazena tato průřezová témata: 
  Environmentální výchova  
  Osobnostní a sociální výchova  
  Mediální výchova  
 

    
 
6.   PRÁCE S INTEGROVÁNÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní projev, v psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje k hodnocení žáků. Nadaným jsou 
zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva (referát, samostatná práce, soutěž). 
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PRŮŘEZOVÉ TÉMA 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT  
 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 9  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- organizuje a přiměřeně hodnotí ekologické informace  

  a data z dostupných zdrojů 

- používá s porozuměním základní ekologickou   

  terminologii 

 

Základy ekologie 

 

 

 

Čj-8.roč. Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

Bi- 6.-9.roč. Základy ekologie 

 

 

 

 

 

 

- uvědomuje si základní podmínky života a možnosti jejich    

  ohrožování 

- posoudí souvislosti v biosféře, vztahy člověka a prostředí 

- uvědomuje si život jako nejvyšší hodnotu 

 

 

 

Základní podmínky života 

 

voda 

ovzduší 

půda 

energie 

přírodní zdroje 

 

Z-6.roč. Přírodní obraz Země 

 

Bi-9.roč. Neživá příroda 

 

Ch-8.roč. Směsi 

 

 

- diskutuje o problémech ekosystémů na místní, regionální a   

  globální úrovni 

- chápe vztahy a souvislosti ve vybraných ekosystémech 

Ekosystémy 

 

les 

voda 

půda 

pole 

kulturní krajina 

Bi-7.-8.roč Biologie živočichů 

Bi-7.roč. Biologie rostlin 

- chápe důsledky lidských činů na životní prostředí 

- používá modelové příklady jednání a jejich vliv na životní   

  prostředí a trvale udržitelný rozvoj 

- přispívá k pozitivnímu přístupu k přírodnímu a kulturnímu   

  dědictví svou aktivitou, tvořivostí, tolerancí  

  a ohleduplností 

Člověk a  prostředí 

 

hospodářství a jeho vliv na životní prostředí 

odpady 

ochrana životního prostředí 

Z-6.-9.roč. Životní prostředí 

 

Ch-8.roč. Kyseliny 

Ch-9.roč. Chemie ve společnosti 

 

 

- vnímá problémy životního prostředí našeho regionu 

- diskutuje o nich a navrhuje jejich řešení  

- aplikuje své znalosti a dovednosti při rozvíjení spolupráce 

- v péči o životní prostředí na místní úrovni 

Stav životního prostředí našeho regionu a jeho 

problémy 

 

Z-8.roč. Životní prostředí 
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Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA 
Vyučovací předmět : ZEMĚPIS 
 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Zeměpis je předmět přírodovědného i společenskovědného charakteru. Navazuje vzdělávací oblast 
Člověk a jeho svět. Je rozdělen do těchto tematických okruhů: 
Obecný zeměpis 
Zeměpis světadílů 
Česká republika 
Lidé  
 
Úkolem zeměpisu je: 
  - umožnit žákům propojování teoretických poznatků s praktickým využitím 
  - seznámit žáky s přírodními procesy (jejich příčiny, souvislosti), s činnost člověka a lidské společnosti 
  - odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidské společnosti v blízkém  okolí, v regionech,  
    na území české republiky, v Evropě i ve světě 
  - orientovat se při práci s mapou 
 
 
2. ČASOVÁ DOTACE 

 

6. ročník – 2 hodiny týdně 
7. ročník – 2 hodiny týdně 
8. ročník  - 2 hodiny týdně 
9. ročník  - 1 hodina týdně 
 

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 
 

Výuka probíhá ve třídě, odborné učebně, přírodě v okolí školy 
 

 

4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení 
  - vybízíme k plánování, organizování a řízení vlastní přípravy a učení 
  - podněcujeme u  žáků vyhledávání  a třídění informací 
  - učíme operovat s obecně užívanými termíny, znaky, symboly 
 
 Kompetence k řešení problémů 
 
  - podporujeme pozitivní přístup při řešení problému 
  - vedeme k využívání vlastních vědomostí a zkušeností 
 
Kompetence komunikativní 
 
  - učíme žáky výstižnému a souvislému vyjadřování, naslouchání  druhým, vhodnému argumentování 
  - zařazujeme práci s různými druhy textů (mapa, tabulky, schémata) 
 
Kompetence sociální a personální 
 
  - motivujeme ke spolupráci ve skupině 
  - vybízíme k poskytování pomoci a nabízíme  pomoc  
  - vedeme k sebeovládání a řízení svého chování a jednání 
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Kompetence občanské 
 
  - podněcujeme k zodpovědnému chování a rozhodování v krizových situacích 
  - klademe důraz na pochopení základních ekologických souvislostí 

 

Kompetence pracovní 
 
  - učíme odpovědně používat pomůcky (mapy, buzolu apod.), plnit své povinnosti a závazky 
    a  přizpůsobovat se změnám pracovních podmínek 
  - motivujeme a nabízíme rozvíjení  podnikatelského myšlení  

 

 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
  Ve výuce zeměpisu jsou zařazena tato průřezová témata: 
  Osobnostní a sociální výchova  
  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
  Multikulturní výchova  
 
 

 

6. PRÁCE S INTEGROVÁNÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní projev, 
v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje k hodnocení žáků. 
Nadaným jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva (referát, samostatná práce, soutěž). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT  
 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

ZEMĚPIS 

Ročník: 6                       

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace   

  a data z dostupných kartografických a dalších   

  informačních zdrojů 

- pracuje s různými druhy map 

- používá s porozuměním základní geografickou,  

  topografickou a kartografickou terminologii 

- orientuje se a rozeznává geografické objekty na mapě 

Geografické informace zdroje dat, 

kartografie a topografie 
 
mapa 

určování zeměpisné polohy 

měřítko 

práce s tematickými mapami 

M-6.roč. Racionální a desetinná čísla 

M-6.roč. Rovinné útvary 

M-7.roč. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

 

F-6.roč. Magnetické vlastnosti látek 

F-6.roč.Veličiny a jejich měření 

 

D-6.-9.roč. Práce s historickou mapou 

 

Čj-6.roč. Výtah z odborného textu 

Čj-7.roč. Psaní velkých písmen 

Čj-8.roč. Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

Čj-9.roč. Skloňování cizích vlastních jmen 

 

Inf-9.roč. Práce s internetem 

 

 

 

 

 

- zhodnotí postavení Země ve vesmíru 

- srovnává planetu Zemi s ostatními vesmírnými tělesy  

- uvádí a prokáže na konkrétních příkladech tvar  

  a rozměry Země  

- charakterizuje pohyby Země a uvádí jejich důsledky 

- rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry   

jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost 

- pojmenuje a rozeznává tvary a přírodní jevy a procesy    

   na Zemi 

 

 

 

Přírodní obraz Země 
 
Sluneční soustava 

Planeta Země 

 

litosféra 

hydrosféra 

atmosféra 

pedosféra 

biosféra 

 

Antarktida a Arktida 
 

Bi-6. roč. Neživá příroda 

 

M-6.roč. Celá čísla 

M-7.roč. Procenta 

M-8.roč. Základy statistiky 

 

F- 6.roč. Veličiny a jejich měření 

F- 6.roč. Vlastnosti těles a látek 

F- 7.roč. Pohyb těles, síla a její vlastnosti 

F- 7.roč. Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 

F- 7.roč. světelné jevy 

F- 8.roč. Práce, výkon, energie 

F- 8.roč. Tepelné jevy 

 

VkO-6.roč. Rok v jeho proměnách a souvislostech 
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- využívá svých znalostí k hodnocení významu přírody 

pro člověka 

- posoudí význam přírodních podmínek pro vznik 

  a funkci lidských sídel  

- porovnává činnost člověka v jednotlivých přírodních   

  krajinách 

- diskutuje o problémech v jednotlivých přírodních   

  krajinách  

 

 

Společenské a hospodářské prostředí 

 
závislost hospodářství na přírodních podmínkách 

 

- porovnává různé krajiny jako součást pevninské části 

krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce 

- uvádí konkrétní příklady přírodních krajinných složek      

a prvků a jejich prostorové rozmístění hlavních 

ekosystémů 

 

Životní prostředí 
vztah příroda a společnost 

 

 

 

 

Ev-9.roč.Člověk a prostředí 

- ovládá základy praktické topografie a orientace   

  v terénu 

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu ve volné    

  přírodě 

Terénní geografická výuka, praxe  

a aplikace 

Tv-6.-9.roč.Turistika a pohyb v přírodě 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT  
 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

ZEMĚPIS  

Ročník: 7                      

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace  

  a data z dostupných kartografických a 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 mezi podstatnými prostorovými 

složkami v krajině 

Geografické informace zdroje dat, 

kartografie a topografie 

 
orientace na mapě 

 

M-6.roč. Racionální a desetinná čísla 

M-6.roč. Rovinné útvary 

M-7.roč. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

 

F-6.roč. Magnetické vlastnosti látek 

F-6.roč.Veličiny a jejich měření 

 

D-6.-9.roč. Práce s historickou mapou 

 

Čj-6.roč. Výtah z odborného textu 

Čj-7.roč. Psaní velkých písmen 

Čj-8.roč. Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

Čj-9.roč. Skloňování cizích vlastních jmen 

 

 

 

 

- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako 

kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 

světa  

- na mapě vymezí polohu jednotlivých světadílů,   

  oceánů, vybraných makroregionů a států 

- jednotlivé světadíly, oceány,  vybrané makroregiony 

  a státy porovnává a přiměřeně hodnotí  podle 

zvolených kritérií (poloha, rozloha, přírodní, 

společenské, politické a hospodářské poměry) a  

srovnává jejich postavení  ve světě 

- vyvozuje vzájemné souvislosti mezi přírodními   

  poměry, stylem života obyvatel a způsobem  

  hospodaření 

Regiony světa 

 
Afrika 

Austrálie a Oceánie 

Amerika 

Asie 

Bi-6.roč. Základy ekologie 

Bi -6.roč. Biologie živočichů 

Bi -7.roč. Základy ekologie 

Bi -7.roč. Biologie živočichů 

Bi -7.roč. Biologie rostlin 

Bi -8.roč. Biologie živočichů 

Bi -8.roč. Základy ekologie 

 

F-6.roč. Magnetické vlastnosti látek 

 

D-6.roč. Oblasti starověkého východu 

D-7.roč. Objevné plavby 

D-8.roč. Vznik USA 

 

Aj-7.roč. USA 
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- zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 

nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

 

 

 

 

 

 

 

Aj-8.roč. Kanada 

 

Rj-8.roč. Reálie Ruska 

 

 

OSV - kreativita 

-  seberegulace a sebeorganizace 

-  komunikace 

MV  -  multikulturalita 

 

- diskutuje o závažných problémech ve vybraných   

  regionech a uvádí jejich důsledky a rizika 
Životní prostředí 
vztah příroda a společnost 

Ev-9.roč. Člověk a prostředí 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT  
 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

ZEMĚPIS  

Ročník: 8                    

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace  

  a data z dostupných kartografických a dalších  

  informačních zdrojů 

- používá s porozuměním základní geografickou,   

  topografickou a kartografickou terminologii 

- vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a 

myšlenkové mapy pro orientaci v konkrétních regionech 

a pro prostorové vnímání a hodnocení míst 

- rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými  

  složkami v krajině 

- orientuje se a rozeznává geografické objekty na mapě 

- pracuje s různými druhy map 

 

Geografické informace zdroje dat, 

kartografie a topografie 
 

orientace na mapě 

M-6.roč. Racionální a desetinná čísla 

M-6.roč. Rovinné útvary 

M-7.roč. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

 

F-6.roč. Magnetické vlastnosti látek 

F-6.roč.Veličiny a jejich měření 

 

D-6.-9.roč. Práce s historickou mapou 

 

Čj-6.roč. Výtah z odborného textu 

Čj-7.roč. Psaní velkých písmen 

Čj-8.roč. Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

Čj-9.roč. Skloňování cizích vlastních jmen 

 

 

 

 

 

 

- vymezí polohu kontinentu 

- porovnává a přiměřeně hodnotí rozlohu, přírodní,  

  společenské, politické a hospodářské poměry  

  jednotlivých regionů kontinentu 

- vyvozuje vzájemné souvislosti mezi přírodními  

  poměry, stylem života obyvatel a způsobem  

  hospodaření 

- popíše zvláštnosti a zajímavosti regionů Evropy 

- přiměřeně hodnotí životní úroveň obyvatel v Evropě  

  posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci  

  populace Evropy 

- porovnává hospodářskou činnost jednotlivých regionů 

kontinentu 

Regiony světa 

 
regiony Evropy 

 

Bi -7.roč. Biologie živočichů 

Bi -7.roč. Biologie rostlin 

Bi -7.roč. Základy ekologie 

 

F-6.roč. Magnetické vlastnosti látek 

 

Nj-8.-9.roč. Německy mluvící země 

 

Aj-6.roč. Spojené království 

 

Rj-9.roč. Reálie Ruska 

 

D-6.-9.roč. Dějiny evropských zemí 

 

VkO-9.roč. Člověk hledá svůj svět 
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- vysvětluje význam hospodářských seskupení   

  (Evropské unie) 

- přiměřeně hodnotí základní příčiny současných  

  problémů vybraných regionů 

- přiměřeně zvažuje historické události, současný stav 

  a budoucí vývoj vybraných regionů 

 

 

 

 

Vv-7.roč. Románské umění a gotika v Evropě 

Vv-8.roč. renesanční a barokní umění v Evropě 

Vv-9.roč. Umění 20.stol. ve světě 

 

VMEGS 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu 

Jsme Evropané 

 

 

 

 

- vymezí a lokalizuje polohu ČR a místní region podle 

bydliště 

- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu,   

  přírodní poměry a zdroje České republiky 

-  přiměřeně hodnotí a porovnává vybrané údaje České  

  republiky s vybranými státy Evropy i světa a postavení  

  Česka v Evropě i ve světě 

- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci  

  populace ČR, její rozložení, strukturu, růst pohyb 

 a dynamiku růstu a pohybů 

- uvádí a lokalizuje na mapách důležité surovinové 

  a energetické zdroje a  hlavní průmyslové  

  a zemědělské regiony 

- uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve světových  

  organizacích a mezinárodních a nadnárodních  

  institucích 

- lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní 

jádrové a periferní oblasti 

- hodnotí na přiměřené úrovni přírodní hospodářské  

  a kulturní poměry místního regionu a možnosti dalšího  

  rozvoje 

Česká republika 

 
regiony ČR 

místní region 

D-9.roč. Moderní doba 

 

F-8.roč. Elektrický proud 

F-9.roč. Jaderná energie 

 

VkO-6.roč. Domov 

VkO-7.roč. Vlast 

 

Ch-8.roč. Úvod (chemický průmysl) 

 

VMEGS 

Objevujeme Evropu a svět 

 

MV – etnický původ 

 

 

 

- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a 

rizika přírodních a společenských vlivů na životní 

prostředí  

- diskutuje o závažných problémech ve vybraných  

Životní prostředí 

 
vztah příroda a společnost 

Ev-9.roč.Člověk a prostředí 

Ev-9.roč. Stav životního prostředí našeho regionu a 

jeho problémy 
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  regionech a uvádí jejich důsledky a rizika 

- objasňuje způsoby ochrany přírody v ČR 

 

 

-  aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,  

   zobrazování a hodnocení krajiny 

 

 

Terénní geografická výuka, praxe 

 a aplikace 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT  
 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

ZEMĚPIS  

Ročník: 9                     

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace   

  a data z dostupných kartografických a dalších  

  informačních zdrojů 

- používá s porozuměním základní geografickou,  

  topografickou a kartografickou terminologii 

- využívá osobní myšlenková schémata a myšlenkové  

  mapy pro orientaci v konkrétních regionech a pro  

  prostorové vnímání a hodnocení míst 

- rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými  

  složkami v krajině 

- orientuje se a rozeznává geografické objekty na mapě 

- pracuje s různými druhy map 

 

Geografické informace zdroje dat, 

kartografie a topografie 

 

orientace na mapě 

M-6.roč. Racionální a desetinná čísla 

M-6.roč. Rovinné útvary 

M-7.roč. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

 

F-6.roč. Magnetické vlastnosti látek 

F-6.roč.Veličiny a jejich měření 

 

D-6.-9.roč. Práce s historickou mapou 

 

Čj-6.roč. Výtah z odborného textu 

Čj-7.roč. Psaní velkých písmen 

Čj-8.roč. Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

Čj-9.roč. Skloňování cizích vlastních jmen 

 

 

 

- porovnává působení vnitřních a vnějších procesů  

  v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou  

  činnost 

Přírodní obraz Země 
krajinná sféra 

Bi - 6.roč. Neživá příroda 

Bi - 9.roč. Neživá příroda 

 

- vymezí polohu vybraných makroregionů a států 

- porovnává je dle zvolených kritérií a  srovnává jejich  

  postavení ve světě 

- porovnává a přiměřeně hodnotí společenské  

  a politické poměry vybraných  makroregionů a států 

- popíše zvláštnosti regionů  

- uvádí základní příčiny současných politických  

  problémů vybraných regionů a lokalizuje je na mapách 

- porovnává státy světa a jejich integraci na základě  

  společných znaků 

 

 

Regiony světa 

 
makroregiony světa 

modelové regiony světa 

 

VkO-8.roč.  Právní základy státu 

VkO-9.roč. Člověk hledá svůj svět 
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- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizace  

  světové populace, její rozložení, strukturu, růst pohyb 

  a dynamiku růstu a pohybů 

 

- uvádí a přiměřeně zhodnotí na vybraných příkladech  

  pojem multikulturního světa 

- objasňuje souvislost přírodních podmínek se vznikem  

  a funkcí lidských sídel 

- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 

světového hospodářství, lokalizuje na mapách 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 

- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 

aktuální geopolitické změny a politické problémy 

v konkrétních světových regionech 

Společenské a hospodářské prostředí 
obyvatelstvo světa 

světové hospodářství 

globalizační, společenské, politické a hospodářské 

procesy 

 
 

 

 
 

F-9.roč Jaderná energie 

 

VkO-9.roč. Člověk hledá sám sebe 

 

D-9.roč. Dějiny 2.pol. 20. století 

 

 

Ch-8.roč. Úvod (chemický průmysl) 

 

 

- uvádí konkrétní příklady problémů a jejich vliv na  

  přírodní i kulturní krajinu 

- diskutuje o závažných problémech ve vybraných  

  regionech a uvádí jejich důsledky a rizika 

 

Životní prostředí 
vztah příroda a společnost 

Ev-9.roč.Člověk a prostředí 
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Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 
Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA  
1. STUPEŇ 
 
1.   OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a  hudebně pohybových 
činností i poznáváním základů hudební nauky k porozumění hudebnímu umění. 
Klademe důraz na: 
návaznost znalostí získaných v nižších ročnících, 
pěvecké činnosti, 
instrumentální činnosti, 
poslechové činnosti doplněné pohybovými aktivitami, 
dodržování hlasové hygieny, 
pozitivní i negativní vlivy médií na kulturu. 
Je realizována v 1. - 5. ročníku  - 1 hod. týdně.     
Hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura.  
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyřech oblastí. 
 
 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Časová dotace je jedna hodina týdně v každém ročníku. 
 

3.   ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

Žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem 
s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 
 

4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení 
 
- vedeme žáky  k tvůrčí činnosti 
- vedeme žáky  ke kultivovanému projevu 
- umožňujeme žákovi zažít osobní úspěch    
                    
Kompetence k řešení problémů  
 
- vedeme žáky ke zdolávání problémů 
- vedeme žáky k vzájemnému naslouchání 
 
Kompetence komunikativní  
 
- vedeme žáky ke komunikaci mezi sebou 
- umožňujeme žákům vyjádřit vlastní názor 
 
Kompetence sociální a personální  
 
- vedeme žáky k podpoře sebedůvěry 
- motivujeme žáky ke spolupráci ve skupině 
 
Kompetence občanská  
 
- vybízíme žáky k aktivnímu zapojování do kulturního dění 
 
Kompetence pracovní 
 
- vedeme žáky k ochraně kulturního dědictví             
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5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce hudební výchovy jsou zařazena tato průřezová témata:  EGS, MKV, EV, MDV, MV. 
 

6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 

Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní projev, v psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje k hodnocení žáků. Nadaným žákům jsou 
zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 1.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- uplatňuje správné dýchání a držení těla 

- provádí hlasová a dechová cvičení 

- zřetelně vyslovuje 

 

- rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený  a zpěvní 

- dovede vytleskat rytmus podle vzoru 

 

 

 

 

- využívá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením  

  a hudebnímu doprovodu 

- rozpoznává některé hudební nástroje 

 

 

 

- reaguje pohybem na hudbu 

 

 

 

- sluchem rozlišuje některé vlastnosti tónu(vysoký-nízký,   

  dlouhý-krátký, silný-slabý) 

- rozpoznává v proudu znějící hudby některé hudební   

  nástroje 

 

Vokální činnosti 

 správné dýchání, nástupy, výslovnost, nasazení a tvorba   

 tónu 

 zpěv písní ve 2/4a 3/4 taktu 

 

 

 

 

 

 

Instrumentální činnosti 
 hra na hudební nástroje  pomocí nástrojů z Orffova  

 instrumentáře 

 rytmizace krátkých celků, hudební hry (ozvěna) 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

 hudebně pohybové hry, hra na tělo 

 

 

Poslechové činnosti 

hudba vokální, instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 

 

 

 

MKV - lidské vztahy 

EV- vztah člověka k prostředí  

  

ČJ, M (Jedna, dvě ..)   

Prv (Prší, prší) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 2.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě, rytmizuje   

  a melodizuje jednoduché texty (říkadla) 

 

 

 

 

 - užívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

 

 

 

 

 

 

- pohybem vyjadřuje metrum, tempo 

 

 

 

 

 

- rozpoznává v proudu znějící hudby některé hudební   

  nástroje, rozlišuje hudbu vokální a instrumentální 

 

Vokální činnosti 

správná tvorba tónu  

zpěv písní ve 2/4,  3/4 a 4/4 taktu v jednohlase 

změny tempa (rychle-pomalu) 

 

 

Instrumentální činnosti 
nota jako grafický záznam pro tón 

hra na  nástroje  z Orffova instrumentáře 

 

rytmizace, melodizace, hudební hry  

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

taktování, pohybový doprovod písní a znějící hudby  

hudebně pohybové hry 

 

 

 

Poslechové činnosti 

rytmus, melodie, barva 

pochod, tanec, ukolébavka 

 

 

 

 

Vv - ilustrace 

Tv – pochod 

taneční krok 

Čj – říkadla 

Prv – lidové zvyky a tradice 

 

MV- fungování a vnímání médií ve společnosti 

MKV – lidské vztahy 

OSV- komunikace 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 3.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 

  a  rytmicky přesně v jednohlase 

 

- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a uvede   

  příklad 

-doprovází na rytmické nástroje 

 

 

 

- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře,   

- vyjadřuje dynamiku 

 

 

 

 

 

 

 

- pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr   

  melodie 

 

 

 

 

- rozpoznává výrazné tempové a dynamické změny   

  v proudu znějící hudby 

- rozlišuje hudbu vokální, instrumentální a vokálně   

  instrumentální 

 

Vokální činnosti 

správná tvorba tónů, rozšiřování hlasového rozsahu 

zpěv  písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

počátky dvojhlasu, kánon 

 

 

 

 

Instrumentální činnosti 
nota jako grafický záznam pro tón 

hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře 

předehra, mezihra, dohra 

rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), rytmická 

improvizace 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

taktování, hudebně pohybové hry, jednoduché taneční 

doprovody písně, hra na tělo 

 

 

 

Poslechové činnosti 

Rytmus, melodie, barva, dynamika 

poslouchá instrumentální a vokální skladby 

 

 

Vv - ilustrace 

Tv – pochod 

taneční krok 

Vv – Vánoce 

Pč – vánoční výzdoba 

Čj – vypravování 

Prv – lidové zvyky a tradice          

 

 

EGS - jsme Evropané  

MKV- etnický původ 

OSV - sebepoznání a sebepojetí 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 4.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě  

  a  rytmicky přesně v dur i moll, v jednohlase i dvojhlase 

 

 

 

 

- realizuje podle svých individuálních schopností 

  a dovedností (doprovodnou hrou, zpěvem) jednoduchou    

- melodii či píseň zapsanou pomocí notového zápisu 

 

 

 

 

- vyjadřuje pohybově hudbu s využitím tanečních  kroků 

 

 

 

 

 

- vnímá v proudu znějící hudby některé z užitých   

  hudebních výrazových prostředků  

Vokální činnosti 

správná tvorba tónů, vázání tónů, práce s dechem 

jednoduché formy dvojhlasého zpěvu  (kánon a lidový 

dvojhlas) 

 

 

Instrumentální činnosti 
reprodukce motivů pomocí jednoduchých nástrojů 

z Orffova instrumentáře 

čtení rytmického schématu jednoduchého motivku  

  

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

taktování,  pohybové vyjádření hudby (pantomima a 

pohybová improvizace) 

orientace v prostoru  

 

 

 

Poslechové činnosti 

rytmus, melodie, barva, dynamika, tempo (forma písňová) 

 

 

Vv - ilustrace 

Tv – pochod 

taneční krok 

Vv – Vánoce 

Pč – vánoční výzdoba 

Čj – vypravování 

Prv – lidové zvyky a tradice 

VL - státní symboly 

 

 

 

 

 

MKV - kulturní diference 

OSV- mezilidské vztahy 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 5.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- zpívá na základě svých dispozic, při zpěvu využívá   

   získané   

  pěvecké dovednosti, rozeznává hudební formu jednoduché    

  lidové písně 

 

 

 

 

 

 

- využívá na základě svých hudebních schopností 

  a dovedností jednoduché  hudební nástroje k doprovodné   

  hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní, 

- vytváří jednoduchou předehru, mezihru a dohru podle   

  svých individuálních dispozic 

 

 

 

- ztvárňuje podle svých individuálních schopností  

  a dovedností jednoduchou píseň či skladbu pohybem   

  s využitím tanečních kroků 

 

 

- vnímá v proudu znějící hudby některé z užitých   

  hudebních výrazových prostředků, upozorní na   

  metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelně harmonické   

  změny  

Vokální činnosti 

pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 

tónu) 

hudební hry 

zpěv v durových a mollových tóninách 

 

 

 

Instrumentální činnosti 
hra na nástroje  z Orffova instrumentáře 

rytmizace, melodizace (tvorba hudebního doprovodu, 

hudební hry) 

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby –dvoudobý, 

třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché 

lidové tance 

 

Poslechové činnosti 

rozvíjení získaných poznatků z minulých ročníků 

hudební styly a žánry  

hudební formy (opera, rondo, koncert, variace) 

 

Vv - ilustrace 

Tv – pochod 

taneční krok 

Vv – Vánoce 

Pč – vánoční výzdoba 

Čj – vypravování 

Prv – lidové zvyky a tradice 

VL - státní symboly 

 

MV- vnímání autora mediálních sdělení 

MKV- multikulturalita 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 
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Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 
Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA  
2. STUPEŇ 
 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU 
 
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně 
pohybových činností i poznáváním základů hudební nauky k porozumění hudebnímu umění. 

 
Klademe důraz na: 

 
návaznost znalostí  získaných v nižších ročnících 
pěvecké činnosti 
instrumentální činnosti 
poslechové činnosti doplněné hudebně pohybovými aktivitami 
dodržování hlasové hygieny 
orientaci vývoje umění, lidové zvyky, tradice 
pozitivní i negativní vlivy medií na kulturu 

 

     
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Časová dotace je jedna hodina týdně v každém ročníku 

      
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
 Výuka zpravidla probíhá v učebně hudební výchovy, ale i ve třídě nebo v aule školy 

 
4. KLÍČOVÉ  KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení  
 
  vedeme žáky:                                                          
- k tvůrčí činnosti 
- ke kulturnímu projevu 
- k pozitivnímu vztahu k učení 
                                            
 Kompetence k řešení problémů 
 
 Podněcujeme žáky: 
- k pochopení souvislostí 
- k překonávání nezdaru při jednotlivých činnostech 
 
Kompetence komunikativní 
 
Vybízíme žáky:    
- ke kultivovanému projevu 
- k tvořivému využívání informací a aktivnímu zapojení do společenského dění 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Motivujeme žáky: 
- k účinné spolupráci ve skupině 
- k ohleduplnosti při práci 
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- k podpoře sebedůvěry 
 
 
Kompetence občanské 
 
  vybízíme žáky: 
- k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a tradicím 
- k aktivnímu zapojování do kulturního dění 

              
 
 Kompetence pracovní 
 
  vedeme  
- k ochraně kulturních a společenských hodnot 

 

 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 

Ve výuce hudební výchovy jsou zařazena tato průřezová témata: 
osobnostní a sociální výchova - OSV 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - EGS 
mediální výchova - MV 
 
 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI  A NADANÝMI  ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní projev, 
v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje k hodnocení žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva (referát, samostatná práce, soutěž) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 6.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

Pro 6. až 9. ročník 

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě, rytmicky  

  přesně v jednohlase i vícehlase  

 

 

 

 

 

- osvojuje si tradice, lidové zvyky, všímá si  

  rozdílnosti kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vytváří k písním jednoduché doprovody na melodické  

  nebo rytmické hudební nástroje 

 

 

 

 

- rozpoznává některé z tanců různých  vývojových   

  období 

Vokální činnosti : 

Zpěv na základě  pěveckých dispozic žáka. Intonační 

čistota, rytmická přesnost, správná výslovnost, 

frázování, brumendo a měkké nasazení tónu, 

rozšiřování hlasového rozsahu. Výběr písní je ovlivněn 

složením třídy a používaných učebnic  

a zpěvníků. 

Poslechové činnosti: 

Život a dílo skladatelů se zaměřením na operu (árie, 

recitativ, předehra, libreto). Epizody  ze života 

skladatelů poslouchané hudby. Pojmy: hudba vokální,  

instrumentální, písňová forma, melodram, tanec, 

opereta. 

 

Hudební nauka: 

Notová osnova, stupnice, tónina, předznamenání, 

melodie - rytmus, tempo, dynamika, barva, tónová řada 

– akord, melodie – harmonie. 

 

Instrumentální činnosti: 

Jednoduché doprovody na orffovské  hudební nástroje 

rytmické i melodické. Předehra, mezihra, dohra. 

Jednoduché písně na zobcovou flétnu. 

 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

Vnímání kontrastu v hudbě, rozlišení dynamiky  

a tempa. Pochod, polka, valčík. Využívání tzv. her na 

tělo. Nepravidelné rytmy – mateník. Spojení hudby  

a slova – melodram. Spojení hudby a pohybu – balet. 

Jednoduchá dirigentská gesta  2/4, 3/4 , 4/4 takt. 

 

OSV  

 

 

 

 

 

 

 

 

JČ – literární výchova- ústní lidová    slovesnost – 6. 

roč. 

Ov  - lidové zvyky – 6.roč. 

Vv  - lidová tvořivost – 6.roč.   
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 7.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

.  

- žák si upevňuje pěvecké návyky 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- žák dle svých schopností rozpoznává hudební  styly  

  minulosti i současnosti 

- seznamuje se s hudebními formami 

- orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů 

  a žánrů 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- žák respektuje instrumentální projev  spolužáků 

 

 

 

- žák zvládá dle svých schopností jednoduché pohybové   

  prvky 

 

Vokální činnosti: 

Upevňování osvojených pěveckých dovedností, 

rozšiřování hlasového rozsahu, intonační čistota, 

rytmická přesnost a hlasová hygiena. Zpěv písní: české, 

moravské, písně jiných národů i písně složené 

skladateli. Lidový dvojhlas, dvojhlas volný i polyfonní. 

Výběr písní je ovlivněn  schopnostmi žáků  

a používanými učebnicemi. 

 

Poslechové činnosti: 

Na vzniku a vývoji hudebních forem se žák seznamuje 

s novými skladbami a jejich autory. Hudba duchovní a 

světská. Hudba vokální a instrumentální. Lidová hudba, 

lidová píseň, lidový tanec. Nejstarší česká hudební 

historie. Hudební slohy. 

 

Hudební nauka: 

Stupnice, tónina, durová - mollová stupnice, hudební 

posuvky, synkopa,  složitější rytmy – nota osminová, 

tečka u noty, tempo, dynamika. 

 

Instrumentální činnosti: 

Jednoduchý doprovod  na orffovské hudební nástroje 

rytmické i melodické. Předehra, mezihra, dohra. 

Zobcová flétna – jednoduchá píseň nebo doprovod. 

Hudebně pohybové činnosti: 

Pohybové vyjádření hudebního kontrastu. Taktování. 

Vyjádření hudby pohybem – lidový tanec, dobový 

tanec, společenský tanec, balet. Využití  jednoduchých 

tanečních kroků. 

 

MKV  

 

 

 

 

 

 

 

 
JČ - Národní obrození – 7. roč. 

Ov – České státní symboly – 7. roč.   
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 8.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- žák dodržuje hlasovou hygienu a upevňuje pěvecké  

  návyky 

 - využívá své individuální schopnosti a dovednosti při  

  hudebních aktivitách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- žák se orientuje v dějinách hudebního umění  

- vnímá užité hudebně výrazové prostředky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokální činnosti: 

Zdokonalování osvojených pěveckých návyků, 

rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová  hygiena 

(mutace), správné tvoření tónu – hlavový tón. Zpěv  

jednohlasé,  dvojhlasé lidové i umělé písně. Reprodukce 

zapsané melodie, rozvoj hudebního sluchu a hudební 

představivosti. Výběr písní závisí na úrovni pěveckých 

schopností žáků a zároveň respektuje zastoupení písní  

z typických oblastí naší vlasti a také písní umělých  

v různém období svého vzniku.  

 

Poslechové činnosti: 

Orientace v hudebních slohových obdobích, získávání 

vědomostí o skladatelích a jejich dílech. Seznámení   

s největšími světovými  i českými  autory.Vztahy mezi 

hudbou lidovou a tzv. vážnou, hudbou vážnou a jazzem. 

Nejstarší období hudebních dějin – kultura pravěká a 

starověká. 

Hudba středověku, hudba renesance – polyfonie, hudba 

vokální. 

 Hudba baroka – vznik a vývoj opery, rozvoj hudby 

orchestrální. 

 Hudba klasicismu – hlavní představitelé, hudební 

formy, hudební nástroje, hudba orchestrální a komorní. 

Hudba romantismu – Národní školy, programní hudba, 

hudební formy. 

 Vznik  a vývoj jazzu – afroamerická hudba, tradiční 

jazz, moderní jazz. Pracovní písně,  spirituál, blues, 

ragtime, synkopický orchestr.  

 

 

 

EGS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JČ – literární výchova – Mozart v Praze – 8. roč.. 

JČ – umělecký směr romantismus – 8.roč. 

Vv – klasicismus a romantismus ve výtvarném umění – 

8. roč. 

D – středověká kultura , renesance – 7.roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – zvukové jevy , tón, zvuk – 8. roč. 
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- žák reprodukuje na základě svých individuálních  

  schopností a dovedností jednoduché motivy částí  

  skladeb vokálně, nebo instrumentálně 

 

 

 

 

- žák respektuje hudebně pohybový projev spolužáků 

 

 

 

 

 

Hudební nauka: 

Opakování  a upevňování vědomostí, orientace 

v notovém záznamu, zvládání složitějších rytmů – 

synkopa, triola. Interval v hudbě, tonika, dominanta, 

subdominanta, staccato, legato, tóny akordické, 

jednoduché seznámení s vývojem notace. 

 

Instrumentální činnosti: 

Nástrojová reprodukce melodií, tvoření jednoduchých 

doprovodů  na orffovské hudební nástroje rytmické i 

melodické. U talentovanějších žáků možnost dvojhlasé 

hry na zobcovou flétnu. 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

Jednoduchý pohybový projev  ke znějící hudbě, 

základní taneční kroky, orientace v prostor, pohybové 

ztvárnění výrazů hudby, nebo reprodukce prováděných 

pohybů. Taktování. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 198 - 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 9.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- žák oceňuje a toleruje  vokální projev spolužáků a dle  

  svých  schopností zpívá intonačně čistě a rytmický  

  přesně 

 

 

 

 

 

 

 

 

- žák  rozlišuje pozitivní a negativní vlivy medií na   

  kulturu 

 - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy  

  umění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokální činnosti: 

Zdokonalování osvojených pěveckých návyků, 

rozšiřování  hlasového rozsahu, dodržování hlasové 

hygieny, správné tvoření tónů, frázování, možnost 

transpozice. Zpěv jednohlasé, dvojhlasé, případně 

jednoduché trojhlasé lidové písně i písně umělé 

v durových i mollových tóninách. Reprodukce zapsané 

melodie, rozvoj hudebního sluchu a představivosti. 

Zpěv písní různých národů a vhodných písní skladatelů, 

se  kterými se žáci průběžně seznámili. 

 

Poslechové činnosti: 

Orientace v hudebních slohových obdobích a analýza  

hudebních skladeb. Poznávání a doplňování  vědomostí 

o největších osobnostech světové i české hudební 

literatury v jednotlivých uměleckých  obdobích od 

nejstaršího období  po současnost. Rozpoznávání  

hudebních forem těchto období. Charakteristické znaky 

a souvislosti s jinými obory – historie,  literatura, 

výtvarné umění. 

Shrnutí a opakování vývoje hudby s důrazem na české 

dějiny hudby artificiální a nonartificiální  od nejstaršího 

období. 

Renesance – rozvoj všeho umění, význam. 

Baroko – osobnosti, formy 

Klasicismus – osobnosti, česká emigrace  

Romantismus – národní hudba, zakladatelé 

Hudba 20. století – impresionismus, expresionismus 

 

 

hudba nonartificiální, jazz a jeho odnože, rock, heavy 

metal, folk, elektronická  a aleatorní hudba 

 

Mediální výchova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JČ – Osvobozené divadlo – 8. roč. 

D – Impresionismus, expresionismus 8.roč. 

Vv – umělecké směry  20. století -9.roč. 
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- žák se orientuje v základních hudebních pojmech,  

  v jednoduchém  notovém zápise 

 

 

 

- žák provádí jednoduché improvizace 

 

 

 

 

 

- žák zvládá dle svých pohybových schopností  

  jednoduché taneční kroky, případně  ucelený taneční    

  projev 

 

 

 

 

 

Hudební  nauka: 

Opakování a upevňování všech získaných vědomostí. 

Intervaly v hudbě, historický vývoj tónových řad, 

kontrapunkt, coda. 

 

Instrumentální činnosti: 

Nástrojová reprodukce melodií,  tvoření jednoduchých 

doprovodů na orffovské hudební nástroje rytmické i 

melodické. Upevňování  dovedností hry na zobcovou 

flétnu. 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

Jednoduchý pohybový projev, základní taneční kroky, 

orientace v prostoru, pohybové ztvárnění hudby – 

kontrast, reprodukce  tanečních kroků. Vlastní ztvárnění  

moderních tanců. Základy dirigování. 
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Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 
Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ   VÝCHOVA  
1.stupeň 
 

 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 
Vzdělávání  ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova 
směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění, 
vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově, 
seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik, 
učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace, 
učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění.  

 

 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 
 Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět  
v 1. až 5. ročníku následovně: 
 
1. ročník -  1hodina týdně 
2. ročník -  2 hodiny týdně 
3. ročník -  2 hodiny týdně 
4. ročník -  1 hodina týdně 
5. ročník -  1 hodina týdně 
 
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
    
Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty  všech vzdělávacích oblastí. 
Výuka probíhá většinou ve třídě. Někdy je možné ji realizovat formou vycházky a tvorbou dětí venku. 

 

 
4 . KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení 

 
- žáci jsou vedení ke samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů 
- učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 
- žáci využívají poznatky  v dalších výtvarných činnostech 
- žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

 
Kompetence k řešení problémů 

 
- učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 
- žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření 
- žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj   
  postoj 
- žáci využívají získaná poznání  při vlastní tvorbě 
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Kompetence komunikativní  
 
- žáci se zapojují do diskuse 
- respektují názory jiných 
- žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření 
- učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti  

 

 
Kompetence sociální a personální 

 
- žáci umí tvořivě pracovat ve skupině 
- učitel vede žáky  ke kolegiální pomoci 
- žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu  

 
Kompetence pracovní 

 
- žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky 
- žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla 
- učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 

 
Kompetence občanské 

 
- žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí 
- učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 
 

 

 

5. ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY 
 
Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata:  
Výchova demokratického občana ( VDO ) 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS ) 
Enviromentální výchova ( EV)  

Mediální výchova ( MDV ) 

Osobnostní a sociální výchova ( OSV ) 
 

6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 

 
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, jsou zohledňovány specifické nedostatky. 
Individuálně se přistupuje k pomoci žákům jak ze strany učitele, tak ze strany spolužáků. Zohledňuje se 
jejich hodnocení. 
U nadaných žáků se podporuje jejich talent. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 1. – 3.    

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

-zvládá techniku malby vodovými barvami,  temperami,  

 suchým pastelem, voskovkami 

-dokáže míchat barvy 

-používá různé druhy štětců,dle potřeby rozpoznává         

 a pojmenovává prvky vizuálně  obrazného vyjádření   

  ( barvy, objekty, tvary)  

-zvládá prostorovou techniku a rozfoukávání barev 

-rozlišuje teplé a studené barvy 

- v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti 

 

-zvládá kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí),  

 perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem 

- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

  vyjádření (linie, tvary, barvy apod.), porovnává je a 

  třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 

  zkušeností a představ 

 

-modeluje z plastelíny, moduritu 

-tvaruje papír 

- vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly 

  a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 

  prostředky 

 

 

- zvládá koláž, frotáž 

- výtvarně zpracovává přírodní materiály - nalepování,  

  dotváření, tisk, otisk apod. 

- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 

   obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se 

   svojí dosavadní zkušeností 

 

 

 

malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy : 

barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a 

jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev 

 

 

 

 

 

 

 

kresba - rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové 

vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, 

uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti 

 

 

 

 

techniky plastického vyjádření - reflexe a vztahy 

zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - 

hmatové, pohybové podněty 

 

 

 

 

techniky plastického vyjádření – reflexe a vztahy 

zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – 

hmatové, pohybové podněty  

 

 

 

 

 

 

 

VDO – Občanská společnost a škola-  výchova 

k samostatnosti a sebekritice, ohleduplnost 

EGS – Evropa a svět nás zajímá -poznávání evropských 

kultur 

EV -  Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí -výchova 

k životnímu prostředí 

MDV –Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - 

kritický přístup k výtvarnému umění a vést k všeobecné 

informovanosti a orientaci ve výtvarném umění 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka, pracovní činnosti. 

Např. – pocit chladu a tepla pro teplé a studené barvy, 

vyjádření rytmu … 

 

 

 

 

OSV - kreativita 
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- seznamuje se se známými ilustracemi knih pro děti 

 

- vytváří si škálu obrazně vizuálních elementů  

  k vyjádření osobitého přístupu k realitě 

-porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako  

  ke zdroji inspirace 

- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace 

  zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 

  samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

 

 

ilustrátoři dětské knihy 

 

 

utvářet osobní postoj v komunikaci v rámci skupin  

spolužáků, rodinných příslušníků apod., vysvětlování 

výsledků tvorby, záměr tvorby 

 

 

Čj - čtení 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 4. – 5.   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

-prohlubuje si a zdokonaluje techniky malby z 1. období 

-zvládá malbu štětcem, rozlévání barev a kombinaci  

  různých technik 

- vyjadřuje barvou  své pocity a nálady, pojmenovává  

  a  porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty 

  a  proporční vztahy 

- komunikuje o obsahu svých děl 

 

 

 

 

 

- prohlubuje si a zdokonaluje techniky kresby z 1.  

  období 

- kresbou vystihuje tvar, strukturu materiálu 

-zvládá obtížnější práce s linií 

-užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v  

  plošném vyjádření linie, v prostorovém vyjádření  

  a  uspořádání prvků 

-zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních  

  zkušeností v návaznosti na komunikaci 

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě,              

  svobodně volí a kombinuje prostředky 

 

-rozeznává některé grafické techniky, zobrazuje svoji                                          

  fantazii  

 a životní zkušenosti 

-vyhledává a nalézá vhodné prostředky pro svá   

  vyjádření na základě smyslového vnímání,které  

  uplatňuje pro vyjádření nových prožitků  

- pro vyjádření nových a neobvyklých pocitů a prožitků                

  svobodně volí prostředky 

malba – hra s barvou, emocionální malba, míchání 

barev 

 

 

 

  

ověřování komunikačních účinků  

osobní postoj v komunikaci 

proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby   

a proměny obsahu vlastních děl 

 

 

kresba – výrazové vlastnosti linie,kompozice v ploše, 

kresba různým materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš, 

rudka, uhel, např.  kresba dle skutečnosti, kresba 

v plenéru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafické techniky – tisk z koláže, ze šablon, otisk, 

vosková technika 

uspořádání objektů do celků 

 

 

 

 

 

EV-ekosystémy 

-základní podmínky života 

-lidské aktivity a problémy životního prostředí 

-vztah člověka k prostředí 

  (prolíná výukou Vv během celého období) 

 

MKV- kulturní diference 

-lidské vztahy (empatie) 

-etnický původ 

 

 

 

MDV-stavba mediálních sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - kreativita 
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- prohlubuje si znalosti z 1. období, získává cit pro  

  prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a   

  hmatem 

- výtvarně zpracovává přírodní materiály - nalepuje,   

  dotváří apod. 

- nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje     

  obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně     

  vytvořil, vybral či upravil 

 

 

- poznává ilustrace známých českých ilustrátorů           

  dětských knih 

- vytváří si škálu obrazně vizuálních elementů  

  k vyjádření osobitého přístupu k realitě 

- porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako  

  ke zdroji inspirace 

 

 

 

 

techniky plastického vyjadřování – modelování 

z papíru, hlíny, sádry, drátů 

 

další techniky – koláž, frotáž, základy ikebany 

 

 

 

 

 

 

ilustrátoři dětské knihy       
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Vzdělávací oblast :    UMĚNÍ A KULTURA 
Vyučovací předmět : VÝTVARNÁ VÝCHOVA  
2.stupeň 
 
 

 

1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ 
 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova 
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazným vyjadřováním, 
rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslové vnímání a citlivost, uplatňování subjektivity, kreativitu a představivost, 
učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky, včetně nejnovějších informačních   
a komunikačních technologií pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání. 
K uměleckému procesu přistupuje v jeho celistvosti a učí jej  chápat jako způsob poznání a komunikace, 
vede k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění, prohlubuje vztah ke kultuře. 
Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty  všech vzdělávacích oblastí. 
 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku následovně: 
6. ročník – 2 hodiny týdně 
7. ročník – 1 hodiny týdně 
8. ročník – 1 hodina týdně 
9. ročník – 2 hodiny týdně 
 

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v případě potřeby také v jiných učebnách nebo 
mimo budovu školy. 
 

 

 

4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení 
 
- učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost 
- učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 
- žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a dokáží si zpětně uvědomit problémy s realizací 
 

Kompetence k řešení problémů 
 
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů. Předkládá žákům dostatek  
  námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky,  
  materiálů a pomůcek 
- při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 
 

Kompetence komunikativní 
 
- učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami, dohlíží na dodržování  
  etiky komunikace 
- žák dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 
  

Kompetence sociální a personální 
 
- učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků, podle potřeby žákům 
  v činnostech pomáhá 
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- žáci respektují pravidla při práci ve skupině a svou pracovní činností kladně ovlivňují kvalitu práce 
 

 

 

 

Kompetence občanské 
 
- učitel podporuje občanské cítění žáků  
- žáci respektují názory druhých, prezentují výsledky své práce 
 

Kompetence pracovní 
 
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů a pomůcek 
- žáci si vytvářejí pozitivní vztah k manuálním činnostem, při práci dodržují hygienická a bezpečnostní   
  pravidla 
 

 

5. ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY 
 
Vyučovacím předmětem se prolínají tato průřezová témata: 
OSV - osobnostně sociální rozvoj, EGS - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
EV - enviromentální výchova, MDV - mediální výchova, MKV - multikulturní výchova 
 
 

 

 

6. PRÁCE S NADANÝMI A INTEGROVANÝMI ŽÁKY 
 

Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, jsou zohledňovány specifické nedostatky. 
Individuálně se přistupuje k pomoci žákům jak ze strany učitele, tak ze strany spolužáků. Zohledňuje se 
jejich hodnocení. 
U nadaných žáků se podporuje jejich talent. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 6.   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání  

  podnětů z představ a fantazie, k zaznamenání   

  vizuálních zkušeností a k zachycení zkušeností  

  získaných ostatními smysly 

 

 

 

- vybírá a kombinuje výtvarné prostředky pro vlastní  

  osobité vyjádření 

 

 

linie, tvar, objem, jejich vlastnosti, rozvržení v ploše, 

objemu a prostoru, jejich vztahy, podobnost, kontrast, 

rytmus. 

 

rozvíjení smyslové citlivosti, souvislost zrakového 

vnímání s vjemy ostatních smyslů.  

 

subjektivní vyjádření fantazijních představ za využití 

různorodých materiálů a postupů, kombinování technik. 

 

základy dějin výtvarné kultury v pravěku a starověku 

 

OSV – kreativita, komunikace, rozvoj schopností 

poznávání 

EV–problémy životního prostředí 

D – 6. dějiny starověku 

Čj – 6. lidová slovesnost, báje starověkého Egypta, 

Řecka a Říma 

Hv – 6. lidová hudba 

Ov – 6. lidové zvyky 

M 6. – 9. objem těles 

Př 6. – 9. –praktické poznávání přírody 

Z 7. – 8. regiony světa 

Env 9. –Člověk a prostředí 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 7.   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

-  vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků  

   vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů 

 - uplatňuje je při vyjadřování vlastních zkušeností  

   vjemů, představ a poznatků 

 

- rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině    

  smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku  

  a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

světlo, barva, jejich vlastnosti, rozvržení v ploše, vztahy 

odstín, sytost, harmonie, kontrast 

struktura, textura 

 

 

využití netradičních materiálů a postupů, experimentální 

činnosti 

 

dekor 

zvětšování, zmenšování, detail, celek 

stylizace 

výtvarné umění ve středověku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – rozvoj schopností poznávání, kreativita, 

poznávání lidí, sebepoznání, sebepojetí 

EV – vztah člověka k prostředí 

MKV – multikulturalita 

EGS – Evropa a svět 

D-dějiny středověku 

Čj –  literární texty, středověká literatura 

Ov – státní symboly 

F – 7. světelné jevy, barvy 

Ev – 9. ekosystémy 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 8.   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- porovnává na konkrétních příkladech různé  

  interpretace uměleckých děl a vlastní tvorby  

  a vysvětluje své postoje k nim 

 

- zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích 

 

- využívá různých vlastností prvků vizuálně obrazného  

  vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých  

  výsledků ve své tvorbě 

 

- ověřuje komunikační účinky 

  vizuálně obrazných vyjádření 

- nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 

 

 

 

 

 

práce s uměleckým dílem, experimenty a reprodukování 

uměleckých děl 

 

 

vyprávění výtvarnými prostředky, událost 

 

hieratická perspektiva 

lineární perspektiva 

horizontála, vertikála, střed, symetrie, asymetrie, zlatý 

řez 

barevná perspektiva 

 

instalace, prezentace 

 

základní rozdíly mezi uměleckými směry v 14. – 19. 

století v Evropě 

OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 

kooperace a kompetice, 

sebepoznání a sebepojetí 

MDV – fungování a vliv médií ve společnosti 

MKV – lidské vztahy 

D, Čj, Hv – 8 renesance, baroko, klasicismus, 

romantismus, národní obrození 

D – 8. historické souvislosti přelomu 19. a 20. století 

Z - 8.  kartografie 

Ev – 8. lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 9.   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného  

  umění 

 

- rozlišuje obsah vizuálně obrazných vyjádření  

  uměleckých projevů současnosti a minulosti, vychází  

  přitom ze svých znalostí historických souvislostí  

  i z osobních zkušeností a prožitků. 

 

 

 

- zpracovává, upravuje a přizpůsobuje elektronické   

  formáty vizuálně obrazného vyjádření (video,   

  fotografie, animace) a dokáže je kombinovat 

 

- dokáže uplatnit subjektivní nebo propagačně-reklamní  

  interpretaci svého díla a dokáže jej prezentovat     

  elektronicky nebo klasickou výstavní formou 

 

 

 

 

 

užitá grafika, písmo 

instalace 

 

práce s uměleckým dílem, jeho proměny, popisnost, 

experiment, alegorie, symbolika 

abstrakce 

 

základní rozdíly v uměleckých směrech 20. století 

 

 

Digitální úpravy fotografií (práce s vrstvami, filtry, ) 

Pořizování digitální videozáznamů a jejich úpravy 

Krátké animace, 

Seznámení s reklamní a propagační grafikou 

 

OSV – hodnoty, postoje, sebepoznání a sebepojetí, 

komunikace 

EV – vztah člověka k prostředí 

EGS – Evropa a svět 

MDV – práce v realizačním týmu, vliv médií ve 

společnosti, tvorba mediálního sdělení 

D –  9. dějiny 20. století 

HV – 9. impresionismus 

Čj – 9. literatura 20. století 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  
2. stupeň 
 
 
 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU  

 

Vzdělávací obor výchova ke zdraví je rozdělen na tyto okruhy: 
 
-  preventivní ochrana zdraví ,uplatňování zdravého způsobu života 
-  základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky 
-  dovednosti odmítat škodlivé látky 
-  předcházení úrazům 
-  získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního   
   chování 
-  upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 
-  orientaci se v konfliktních a krizových situacích 
-  uvědomování si základních potřeb a problémů rodinného života 
-  vypěstování si kultivovaného chování, které povede k navazování zdravých partnerských vztahů 

 

                   

Úkolem výchovy ke zdraví je: 
           

 -  poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu 
 -  pochopit zdraví jako vyvážený stav tělesné,duševní a sociální pohody 
 -  chápat člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu   
    vlastního jednání a rozhodování,na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

6.ročník  -    1 hodina týdně 
7.ročník  -    1 hodina týdně 
9. ročník  -   1 hodina týdně 
 
 
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 -     třídy, učebny výpočetní techniky 
 

 

 4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
              

 Kompetence  komunikativní     
 

- vede žáky k výstižnému,souvislému a kultivovanému projevu 
- podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi nimi 
- vytváříme příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů 
- zadáváme úkoly ,při kterých žáci mohou spolupracovat 
 
 Kompetence k řešení problémů 
           
- vedeme žáky k vnímání,rozpoznání a pochopení problémových situací a promýšlení způsobů jejich  
  řešení   
- pomáháme prakticky ověřit správnost řešení problémů 
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Kompetence k učení 
  

- zajímáme se o náměty, názory, zkušenosti žáků 
- zadáváme úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 
- zařazujeme metody, při kterých žáci  docházejí k závěrům , řešením 
- sledujeme při hodině pokrok všech žáků 
          

 Kompetence občanské 
              

- vedeme žáky k vytváření základních principů,na nichž spočívají zákony a společenské normy, 
  k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo ni 
- vytváříme prostor k zodpovědnému rozhodování podle dané situace,poskytování účinné pomoci 
  a zodpovědnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožující život a zdraví člověka 
- podporujeme návrhy požadavků na kvalitní životní prostředí a rozhodování se v zájmu podpory  
  a ochrany zdraví 
- směřujeme k respektování přesvědčení druhých lidí,k úctě jejich vnitřních hodnot,odmítání útlaku  
  a hrubého zacházení,vedeme k povinnosti postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. 
           

 Kompetence sociální a personální 
                  

-  přispíváme k účinné spolupráci ve skupině,možnosti se podílet společně       
   s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu vedoucí ke zkvalitnění práce 
-  ukazujeme na nutnost utváření příjemné atmosféry v týmu,ohleduplnost,úctu při    
   jednání s druhými lidmi,upevňování dobrých mezilidských vztahů 
 - pomáháme vytvářet si pozitivní představu o sobě samém,která podporuje    
   sebedůvěru,sebeúctu,sebeuspokojení 
 

 5. Průřezová témata 

              

MV(Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení) 
VDO -  angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování 
OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání 
ve specifických rolích a situacích 
MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i 
politické reklamy 
EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí  
EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické myšlení,… 
MV – schopnost využívat informace z televize, rozhlasu, tisku, internetu, podílení se na vytváření 
školního časopisu 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 6.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- respektuje přijatá pravidla soužití mezi v rodinném  

  životě,pravidla chování mezi vrstevníky a přispívá  

  k pozitivní komunikaci a utváření dobrých   

  mezilidských vztahů v širším společenství 

- chápe důležitost harmonického prostředí  

  v rodině, odhaluje negativní vlivy   

- rozlišuje užší i širší příbuzenecké vztahy 

- popíše základní funkce v rodině 

- zná rozdělení rolí v rodině,vysvětlí jejich význam 

- projevuje úctu k rodinným tradicím a zvyklostem 

- uvede konkrétní příklady pravého kamarádství 

- respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky 

 

Rodina 

postavení a role muže a ženy 

vliv rodiny na rozvoj osobnosti člověka, 

komunikace 

kamarádství,přátelství ,láska 

         vznik manželství, znalost partnera, 

        zákon o rodině, 

        rodina nukleární, široká 

faktory ovlivňující stabilitu rodiny 

uzavření manželství 

 

 

OV 

OSV  

přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve 

třídě a mimo ni 
učit dovednostem seberegulace, učit sociálním 

dovednostem, utvářet postoje a hodnotové orientace 

optimální pro zvládání provozu každodenní existence 

v jejich běžných i náročnějších formách 

 

- usiluje v rámci svých možností a zkušeností  

  o aktivní podporu zdraví 

- jedná ohleduplně s nemocnými a jinak   

  handicapovanými lidmi 

- vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje  

  o něm v kruhu vrstevníků, rodiny a nejbližšího okolí 

- uvede příklady pozitivních a negativních vlivů na  

  člověka,na jeho zdraví a způsob života 

- uplatňuje pravidla osobní hygieny v denním režimu 

- popíše,jak pečovat o hygienu základních oděvních  

  součástí 

- rozlišuje, kolik času je potřebné věnovat aktivnímu  

  pohybu 

- sestaví vlastní týdenní(denní) rozvrh činností  

  a diskutuje ho z hlediska zásad zdravého způsobu   

  života 

- zařazuje do denního režimu činnosti vhodné z hlediska  

  zdraví(odpočinek,spánek, pohybová aktivita) 

 

Člověk ve zdraví a nemoci 

péče o nemocné 

civilizační choroby 

duševní a tělesné zdraví 

faktory ovlivňující zdravotní stav 

vliv dědičnosti 

negativní vlivy(nevhodné stravování,kouření pití 

alkoholu,zneužívání drog) 

vliv životního prostředí 

zdravotní péče preventivní a léčebná 

režim dne školáka 

hygiena tělesná a duševní 

osobní hygiena,hygiena odívání 

pohybové činnosti v denním režimu 

volný čas a podpora zdraví,bezpečné trávení 

volného času 

OSV 

sebepoznávání, sebepojetí,péče o dobré vztahy, rozvoj 

sociálních dovedností 

obecné modely řešení problémů 

zvládání rozhodovacích situací 

poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a 

situacích 

 

MK 

jedinečnost každého člověka 

respektování zvláštností druhého člověka 

tolerantní vztahy a rozvoj spolupráce s jinými lidmi 

 

MKV – schopnost zapamatovat si podstatná fakta, 

pojmy, vědomosti, zařazovat je do    systému 

učí objevovat vzájemné vztahy a příčiny společens. jevů 

schopnost zapojovat se do diskuse, vyhodnocovat 

průběh diskuse 
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- vysvětlí pravidla zdravé výživy 

- rozlišuje mezi zdravými a méně zdravými potravinami 

- rozlišuje mezi potravinami s vysokým a nízkým  

  obsahem tuku,cukru a soli 

- argumentuje proti nepřiměřené konzumaci  

  sladkých,tučných,slaných výrobků 

- orientuje se v údajích na obalech potravinářských  

  výrobků 

- rozlišuje mezi čerstvými,starými a zkaženými   

  potravinami 

- posoudí,.do jaké míry se děti stravují zdravě 

- zná výživovou hodnotu potravin. 

 

Zdravá výživa 

zásady zdravé výživy(pestrá strava) 

potraviny rostlinného a živočišného  

původu,nápoje 

denní stravovací a pitný režim 

nákup a skladování potravin 

pyramida výživy 

        výživová hodnota potravin 

způsoby technologie zpracování potravin 

PČ 

 

OSV 

rozvoj schopností poznávání 

rozvoj dovedností pro kooperaci 

komunikace v různých situacích 

 

- reaguje na situace spojené se zneužíváním  

  návykových látek 

- uvede rizika spojená s kouření,alkoholem,drogami 

- bezpečně manipuluje s mycími a čistícími prostředky 

-uvede na konkrétních příkladech lživost reklamních  

  triků souvisejících s propagací cigaret a alkoholu 

- používá způsoby odmítání návykových látek  

  v modelových situacích 

- argumentuje ve prospěch zdraví 

 

Prevence a zneužívání návykových látek 

rizika ohrožující zdraví 

kouření,pití alkoholu-škodlivé účinky na zdraví 

pravidla správného užívání léků 

rizika při neodborném zacházení s chemickými 

látkami v domácnosti 

HIV/AIDS –cesty přenosu 

odmítání návykových látek,komunikace v různých 

situacích 

reklamní vlivy 

návykové látky a zákon 

pozitivní životní cíle a hodnoty 

 

OV 

OSV – prevence sociálně-patologických jevů  

a škodlivých případně nevhodných způsobů chování 

angažovaný přístup k druhým 

zásady slušnosti, tolerance 

odpovědné chování 

 

 

- rozpoznává rizika ohrožující zdraví 

- projevuje bezpečné způsoby chování v sociálním   

  kontaktu s vrstevníky 

- projevuje ochotu respektovat svobodu druhého dítěte 

- projevuje účelné způsoby chování v simulovaných  

  situacích osobního i cizího ohrožení 

 

Osobní bezpečí 

bezpečné chování při různých činnostech 

s vrstevníky 

způsoby chování,které podporují dobré vztahy 

projevy násilí – agresivita,šikanování 

týrání a sexuální zneužívání dětí 

brutalita a jiné formy násilí v médiích 

přivolání pomoci v situaci osobního nebo cizího 

ohrožení 

linky důvěry,krizová centra 

MKV  

schopnost zapamatovat si podstatná fakta, pojmy, 

vědomosti, zařazovat je do systému 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 7.   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- rozpoznává své emoce 

- uvědomuje si vhodnost(nevhodnost) své  

  reakce,akceptuje pocity druhých 

- dodržuje zásady společenského chování při  

  pozdravu,představování i při běžné komunikaci ve    

  škole 

- používá pro sdělování vhodné prostředky verbální 

  i  neverbální komunikace 

 

Osobnostní a sociální rozvoj,vztahy mezi lidmi, formy 

soužití  

rozvoj   

osobnosti(sebepoznávání,sebepojetí,,sebekontrola,sebeovládání 

kultura osobního projevu 

chování podporující dobré vztahy, empatie, respektování se 

komunikace verbální a neverbální               

společenské chování, zásady při představování, 

pozdravu,chování na veřejnosti 

práva a povinnosti členů domácnosti 

komunikace v rodině 

ekonomika domácnosti 

 

OSV 

sebepoznávání,zdravé sebepojetí 

vzájemné poznávání ve třídě,rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem 

 

- vyjadřuje vlastní názor k problematice  

  zdraví,diskutuje o něm v kruhu vrstevníků 

- popíše nároky rodiny na zdravé bydlení z hlediska    

  činností provozovaných v bytě 

- objasní hygienické požadavky na oslunění  

  a osvětlení bytu 

- zhodnotí každodenní obvyklé činnosti jednotlivých  

  členů rodiny z hlediska ochrany zdraví 

- uvede příklady pozitivních a negativních vlivů  

  životního prostředí na zdraví člověka 

- zdůvodní nutnost ochrany před škodlivými vlivy  

  vnějšího prostředí(sluneční záření,cigaretový    

  kouř,smog) 

-objasní význam vody pro život 

člověka(zdraví.hygiena,rekreace) 

 

 

Zdravý způsob života,péče o zdraví, hodnota 

a podpora  zdraví 

podpora zdraví v rodině 

zdravé bydlení,vliv obytného prostředí na                              

zdraví (osvětlení,teplota, kvalita ovzduší), hygienické        

požadavky na bydlení 

zásady ochrany zdraví při činnostech v domácnosti 

vliv životního prostředí na zdravotní stav člověka  

ovzduší, ochrana pře zhoršenou kvalitou ovzduší 

voda v přírodě ,pitná voda,voda pro domácnost, odpadní voda 

hlučnost, působení hluku na zdraví 

sluneční záření, účinky na zdraví člověka 

provoz domácnosti a životní prostředí (domácí ekologie) 

 

OSV – obecné modely řešení problémů 

zvládání rozhodovacích situací 

poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických 

rolích a situacích 

 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 217 - 

- umí posoudit stravovací zvyklosti s ohledem   

  k zásadám zdravé výživy 

- vyjmenuje základní složky potravy a vysvětlí jejich  

  význam pro zdraví 

- vyhodnotí složení potravinářských výrobků 

- diskutuje o propagaci potravinářských  

  výrobků (reklamy) 

- zhodnotí rozpory v současném způsobu stravování  

  se zásadami zdravé výživy 

- posoudí vhodnost jednotlivých technologických  

  úprav v souvislosti se zdravím 

- sestaví jídelníček pro rodinné stravování, který bude  

  vyhovovat zásadám zdravé výživy. 

- vyjmenuje pravidla sestavování jídelníčku 

- dává do souvislosti složení stravy a způsob  

  stravování s rozvojem civilizačních chorob  

  a v rámci svých možností uplatňuje zdravé    

  stravovací návyky 

        Zdravá výživa 

výživová hodnota potravin,složky potravy – živiny 

(bílkoviny,sacharidy,tuky,minerální látky,vitamíny) 

sestavování jídelníčku a výživová doporučení 

metody sestavování jídelníčku, posuzování jídelníčků 

potraviny, způsoby technologického zpracování 

nabídka a propagace potravinářských výrobků 

stravovací a pitný režim 

 

OSV 

rozvoj schopnosti poznávání 

rozvoj dovednosti pro kooperaci 

komunikace v různýcjh situacích 

 

EV 

zemědělství a životní prostředí 

 

MV 

kritický přístup k reklamě na potravinářské výrobky 

 

- uvědomuje si rizika zneužívání návykových látek Prevence a zneužívání návykových látek 

drogy a jejich účinky 

drogy a legislativa 

VDO   

zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým 

projevovat se v jednání i v řešení problémů 

samostatně a odpovědně 

- učí se projevovat odpovědné chování v situacích  

  ohrožení zdraví,osobního bezpečí, při mimořádných    

  událostech 

- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení   

  zdraví,osobního bezpečí 

- žáci jsou připraveni na efektivní jednání 

  a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku   

  mimořádné události  

- jsou seznámeni s úlohou státu   

  při ochraně životů a zdraví obyvatel, majetkových  

  hodnot a životního prostředí při vzniku    

 mimořádných událostí 

Osobní bezpečí 

nebezpečné situace 

ochrana člověka za mimořádných situací 

bezpečnost silničního provozu 

agresivita,nebezpečí 

OSV 

komunikace v různých situacícch 

aktivní rozvíjené sociálních dovedností 

-  optimálně reaguje na fyziologické změny  v období 

dospívání 
Sexuální výchova 

Vývojové etapy v životě člověka, dětství, puberta, 

dospívání 

OSV 

sebepoznávání, sebepojetí – moje tělo,moje 

psychika 

moje vztahy k druhým lidem a dospívání 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 9   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- vysvětlí rozdíly mezi přátelstvím.zamilovaností 

  a rozvinutou láskou 

- pojmenuje povahové vlastnosti partnera-dědičné  

  choroby, negativní rysy osobnosti, alkoholismus 

Rodina 

psychologické rodičovství, rizika při volbě partnera 

biologické rodičovství matriarchální a patriarchální      

rodina 

životní minimum 

rozvodovost v ČR a ve světě 

zákon o rodině       

OSV  

přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve 

třídě a mimo ni 

 

 

 

 VDO  

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování   

 lidských práv a svobod 

 

- rozlišuje choroby běžné, infekční,civilizační aktivně  

  se proti nim brání 

- vyhledá v případě potřeby lékaře a popíše své zdrav.  

  problémy 

- uplatňuje základní zásady pro užívání a ukládání  

  léků 

- zná techniky pro zvládání stresu 

- rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými  

  poraněními 

- samostatně zvládá základní postupy 1. pomoci,   

  včetně základů obvazové techniky 

- poskytne nezbytnou 1. pomoc i při vážnějších   

  poraněních 

 

Péče o zdraví 
duševní stav člověka 

duševní rovnováha 

duševní zdraví 

duševní hygiena 

 psychické napětí 

 relaxace, meditace, jóga 

 hygiena domácnosti 

 prevence civilizačních chorob 

 preventivní lékařské prohlídky 

 očkovací průkaz 

          první pomoc 

 EV  

 vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí   

 na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí 

 

- snaží se uplatňovat zásady zdravého způsobu života 

- dává do souvislosti složení stravy a způsob  

  stravování s rozvojem civilizačních chorob a v rámci   

  svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

 

Zdravá výživa 

 stravovací návyky, přirozená forma výživy 

 umělá výživa, porucha stravovacích návyků 

 obecné základy stravování  

výběr a příprava pokrmů 

zpracování a využívání potravin 

reklama a hygiena potravin 

alternativní strava 

PČ 

OSV 

cviěení sebekontroly,sebeovládání  

prevence soc. patologických jevů a škodlivých 

způsobů chování 

 

EGS 

životní styl v evropských rodinách 
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 nemocných,  globalizace ve výživě 

 cizorodé látky v potravním řetězci 

 kvalita výživy obyvatelstva 

 druhy reklamy 

 

EV 

utváření zdravého způsobu života 

vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí 

na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí 

VDO - projevovat se v jednání i v řešení problémů 

samostatně a odpovědně 

 

- dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika    

  spojená se zneužívání návykových látek a životní  

  perspektivu mladého člověka 

- uvede zdravotní rizika spojená  s kouřením,  

  alkoholem, drogami a   argumentuje ve prospěch    

  zdraví 

- používá způsoby odmítání návykových látek  

  v modelových situacích a ve styku s vrstevníky 

- orientuje se v zákonech omezujících kouření  

  a alkohol 

- vysvětlí psychosociální rizika spojená se   

  zneužíváním návykových látek 

- obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot  

  jako protiargument zneužívání návykových látek 

- orientuje se v trestně právní problematice     

  návykových látek 

 

Prevence návykových látek 

            zneužívání návykových látek 

            zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových  

            látek    

            legalizace drog; 

            znaky závislosti; 

            sekta 

            prevence závislosti 

            protidrogové instituce 

            druhy dopingu 

            první pomoc při otravě  návykovými látkami 

            patologické hráčství 

           závislost 

    závislost na počítačích 

OSV  

 učit dovednostem seberegulace, učit sociálním 

dovednostem, utvářet postoje a hodnotové orientace 

optimální pro zvládání „ provozu „ každodenní 

existence v jejich běžných i náročnějších formách 

komunikace v různých situacích odmítání, 

vysvětlování, přesvědčování 

aktivní rozvíjení sociálních dovedností 

 MV 

kritické vnímání mediálních sdělení-kouření,alkohol 

v mediiích 

- uplatňuje účelné modely chování v případě  

  šikanování,  týrání a zneužívání dítěte 

- kriticky se vyjadřuje k projevům násilí  

- samostatně vyhledá v případě potřeby služby   

  specializované pomoci 

- žáci jsou připraveni na efektivní jednání  

  a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku   

  mimořádné události 

 -jsou seznámeni s úlohou státu při ochraně životů 

 a zdraví obyvatel majetkových hodnot a životního  

  prostředí při vzniku mimořádných událostí 

 

Osobní bezpečí 

            podoby násilí 

            katastrofy a hromadná neštěstí 

            chování obyvatelstva při  mimořádných událostech 

            úrazy v silničním provozu 

            první pomoc 

 

OSV 
zvládání rozhodovacích situací 

poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických 

rolích a situacích 
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- zná základní informace o sexualitě 

- pojmenuje tělesné , fyziologické a psychické změny  

  dospívání 

- osvojí si pojmy z oblasti sexuality 

- zná a respektuje základní pravidla hygieny pro  

  každý den , při menstruaci  

- zná základní pravidla hygieny pohlavního styku  

- uvede argumenty pro odložení pohlavního života do   

  doby plné zralosti a vysvětlí, proč organismus   

  dospívající dívky není biologicky zralý pro  
   těhotenství a porod 
- orientuje se v rozdílech sexuálního chování  

  jednotlivců ( homosexuální, bisexuální,…) 

 - v souvislosti se zdravím,etikou,morálkou a   

životními  

  cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné    

  sexuální chování 7 

- pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému  

  těhotenství a orientuje se v možnostech i ve   

  vhodnosti jejich použití 

- vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku 

  a střídání partnerů 

- v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou  

  a životními cíli mladých lidí přijímá zodpovědnost za   

  bezpečné sexuální chování 

- použije v případě problémů kontakty na odbornou   

  pomoc 

- zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit o svých   

  intimních záležitostech 

- vyjádří svůj názor k pořadům v médiích, které   

  ukazují lásku a rodičovství ve zkreslené podobě 

- respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné   

  odlišnou kulturou a vírou 

- orientuje se v zákonech , které se vztahují na  

  sexuální život jedince a v právní problematice    

  zneužívání dítěte 

 

Sexuální výchova 

     plánované  rodičovstí, osobní  vlastnosti  

     sociální a rodinné prostředí 

    vzory pro partnerství 

    Reprodukční zdraví 

     Plánované rodičovství 

VDO  

v samostatném  a 

odpovědném řešení problémů 

angažovaný přístup k druhým 

zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování 

 

OSV  
obecné modely řešení problémů 

zvládání rozhodovacích situací 

poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických 

rolích a situacích 

obecné modely řešení problémů 

zvládání rozhodovacích situací 

poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických 

rolích a situacích 

 

EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda 

lidské vůle, humanismus, morálka, osobní 

zodpovědnost, kritické myšlení, tvořivá lidská 

aktivita 
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Vzdělávací oblast:    ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA  
1. stupeň 
 
 

 
1.   OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické okruhy: 
 
-činnosti ovlivňující zdraví 
-význam pohybu pro zdraví 
-příprava organismu 
-zdravotně zaměřené činnosti 
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace     
 pohybu 
-hygiena při TV 
-bezpečnost při pohybových činnostech 
 

-činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
-pohybové hry 
-základy gymnastiky 
-rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 
-průpravné úpoly 
-základy atletiky 
-základy sportovních her 
-turistika a pobyt v přírodě 
-plavání 
-lyžovaní, bruslení 
-další pohybové činnosti 
 

-činnosti podporující pohybové učení 
-komunikace v TV 
-organizace při TV 
-zásady jednání a chování 
-pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností 
-měření a posuzování pohybových dovedností 
-zdroje informací o pohybových činnostech 
              
                     

 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

1. ročník – 2 hodiny 
2. ročník – 2 hodiny 
3. ročník – 2 hodiny 
4. ročník – 2 hodiny 
5. ročník – 2 hodiny 

 

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu, ve volné přírodě 
nebo v plaveckém bazénu. V úvodu vyučovací hodiny  všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se 
věnují v hlavní části vyučovací hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému 
zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a vhodné obuvi. Učitel ve vyučovacích 
hodinách  využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a 
nářadí.  
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4.  KLÍČOVÉ KOMPETENCE K UČENÍ 
 
 
Kompetence k učení 
 
- žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví  
- žáci se učí cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení  
- žáci změří základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími 
- žáci se orientují v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích 
- učitel umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky  
 

 

Kompetence k řešení problémů 
 
- žáci uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu   
  spolužáka 
- žáci řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím  
  a  nevhodným sportovním náčiním a nářadím 
- učitel dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá  
 

 

Kompetence komunikativní 
 
- žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 
- žáci se učí reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají 
- žáci zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty 
 
 

Kompetence sociální a personální 
 
- žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair – play  - dodržují pravidla, označí přestupky 
- žáci respektují opačné pohlaví 
- žáci zvládají pohybové činnosti ve skupině 
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
  

 

Kompetence občanské 
 
- žáci se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost  
  a vůli pro zlepšení své zdatnosti 
- žáci spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní   
  cvičení 
- žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, učí se být ohleduplní a taktní 
- učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 
 

 

Kompetence pracovní 
 
- žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových  
   činnostech v běžném životě 
- žáci se učí užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní a také je udržovat v pořádku  

 

 

5.   PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
 Ve výuce tělesné výchovy jsou zařazena tato průřezová témata :  
Enviromentální výchova ( EV ) 
Mediální výchova ( MDV ) 
Osobnostní a sociální výchova  ( OSV ) 
Multikulturní výchova ( MKV ) 
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6.  PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
V tělesné výchově je uplatňován individuální přístup především k žákům  tělesným handicapem. 
Zohledňuje se hodnocení těchto žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány obtížnější úkoly tak, aby měli své nadání možnost neustále rozvíjet. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 1  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou   

  aktivitou 

- provádí protahovací a napínací cviky, cviky pro  

  zahřátí a uvolnění 

 

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost 

  se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech 

   i provádění cviků  

- dbá na správné dýchání 

- provádí kompenzační a relaxační cviky 

- zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu                 

 

- užívá základní tělocvičné pojmy - názvy   

  pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

- rozumí pojmům z pravidel sportů a soutěží  

- reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro  

  organizaci činnosti  

 

 

- dodržuje pravidla bezpečnosti  a hlavní zásady  

  hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti,   

  v přírodě 

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

 

 

 

- spolupracuje při jednoduchých týmových                     

  a pohybových činnostech a soutěžích 

 

- jedná v duchu fair-play 

- seznámí se se základními pravidly her 

příprava ke sportovnímu výkonu - příprava organismu, 

zdravotně zaměřené činnosti 

 

 

 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro 

děti - jednoduché tanečky, základy  

estetického pohybu 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV, organizace při TV 

 

 

 

 

 

 

bezpečnost při pohybových činnostech, hygiena při TV 

 

 

 

 

 

 

základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, 

pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení,  

 

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností  

her a soutěží, zásady jednání a chování 

 

 

 

 

 

HV - rozvíjení rytmického cítění 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ - přesné vyjadřování  při cvičení 

M - vyjadřovaní počtu a pořadí při cvičení 

 

 

 

 

 

PRV - Člověk a zdraví, bezpečnost a hygiena  

EV - Vztah člověka k prostředí (při cvičení 

v přírodě) 

 

 

 

 

MKV - Lidské vztahy (ohleduplnost, spolupráce) 
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- je schopen soutěžit v družstvu 

- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe         

  i družstvo  

 

 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady  

  jednoduché pohybové činnosti jednotlivce a usiluje      

  o jejich zlepšení 

 

 

 

 

 

- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,   

  samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové   

  dovednosti 

- učí se respektovat zdravotní handicap                                                                                                                                   

- zhodnotí význam sportování pro zdraví 

 

 

 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, 

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a 

pohyblivosti a koordinace pohybu 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 

odpovídající  velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a 

úpoly 

 

 

význam pohybu pro zdraví - pohybový režim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VV - výtvarné vyjádření sportovních činností 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 2  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou  

  aktivitou 

- provádí protahovací a napínací cviky, cviky pro  

  zahřátí a uvolnění 

 

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost   

  se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech 

   i provádění cviků  

- dbá na správné dýchání 

- provádí kompenzační a relaxační cviky 

- zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu 

 

- užívá základní tělocvičné pojmy - názvy   

  pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

- rozumí  pojmům z pravidel sportů a soutěží  

 

- dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady   

  hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti,   

  v přírodě 

- reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro  

  organizaci činnosti 

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

 

- spolupracuje při jednoduchých týmových  

  a pohybových činnostech a soutěžích 

- jedná v duchu fair-play 

- dodržuje základní pravidla her 

- je schopen soutěžit v družstvu 

- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe   

  družstvo  

 

 

příprava ke sportovnímu výkonu - příprava organismu, 

zdravotně zaměřené činnosti 

 

 

 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro 

děti - jednoduché tanečky, základy  

estetického pohybu 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV, organizace při TV 

 

 

 

bezpečnost při pohybových činnostech, hygiena při TV  

 

 

 

 

 

základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, 

pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, 

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností  

her a soutěží, zásady jednání a chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV - rozvíjení rytmického cítění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRV - Člověk a zdraví, bezpečnost a hygiena 

EV - Vztah člověka k prostředí (při cvičení 

v přírodě) 

 

 

 

MKV - Lidské vztahy (ohleduplnost, spolupráce) 
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- zvládá v souladu s individuálními předpoklady     

  jednoduché pohybové činnosti jednotlivce a usiluje      

  o jejich zlepšení 

 

 

 

 

 

 

- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,   

  samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové  

  dovednosti 

- učí se respektovat zdravotní handicap 

- uvědomuje si význam sportování pro zdraví 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, 

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a 

pohyblivosti a koordinace pohybu 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 

 

 

 

 

význam pohybu pro zdraví - pohybový režim 

vztah ke sportu - zásady jednání a chování - fair-play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základní plavecká výuka organizovaná Plaveckou 

školou Bruntál 

 

VV - výtvarné vyjádření sportovních činností 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 3  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou  

  aktivitou 

- provádí protahovací a napínací cviky, cviky pro   

  zahřátí a uvolnění 

 

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost   

  se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech  

  i provádění cviků  

- dbá na správné dýchání 

- provádí kompenzační a relaxační cviky  

- uplatňuje zásady pohybové hygieny 

 

- užívá základní tělocvičné pojmy - názvy   

  pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

- rozumí pojmům z pravidel sportů a soutěží  

- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně  

  reaguje  

 

- dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady   

  hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti,  

  v přírodě, ve vodě 

- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro   

  organizaci činnosti 

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

 

- spolupracuje při jednoduchých týmových  

  a pohybových činnostech a soutěžích 

- uplatňuje cviky na zdokonalení obratnosti  

  a pohotovosti 

- je schopen soutěžit v družstvu                                    

  dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice    

příprava ke sportovnímu výkonu - příprava organismu, 

zdravotně zaměřené činnosti 

 

 

 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro 

děti - jednoduché tanečky, základy  

estetického pohybu 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV, organizace při TV 

 

 

 

 

 

bezpečnost při pohybových činnostech, hygiena při TV 

 

 

 

 

 

 

základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, 

pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, 

organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností - her a soutěží, zásady jednání a 

chování 

 

 

 

 

 

 

HV - rozvíjení rytmického cítění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRV - Člověk a zdraví, bezpečnost a hygiena 

EV - Vztah člověka k prostředí (při cvičení 

v přírodě) 

 

 

 

 

MKV - Lidské vztahy  

(ohleduplnost a spolupráce) 

OSV – kooperace a kompetice 
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  družstva a dodržuje ji 

 

- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe  

  družstvo  

- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům  

  a adekvátně na ně reaguje 

 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady   

  jednoduché pohybové činnosti jednotlivce 

 

 

 

 

 

 

 

 

- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,  

  samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové   

  dovednosti 

- respektuje zdravotní handicap 

- uvědomuje si  význam sportování pro zdraví 

  

 

 

 

 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, 

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a 

pohyblivosti a koordinace pohybu 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 

odpovídající  velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a 

úpoly 

  

 

 

 

význam pohybu pro zdraví, vztah ke sportu - zásady jednání 

a chování - fair-play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRV, M - měření délky, hmotnosti, výšky, času, 

bodové hodnocení 

 

 

 

 

 

základní plavecká výuka organizovaná Plaveckou 

školou Bruntál 

 

VV - výtvarné vyjádření sportovních činností 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 4  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou  

  aktivitou 

- provádí protahovací a napínací cviky, cviky pro  

  zahřátí a uvolnění 

 

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového  

  režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti      

- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,  

  především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo   

  vlastním svalovým oslabením 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech 

   i provádění cviků                                                           

- projevuje přiměřenou samostatnost  a vůli po  

  zlepšení úrovně své zdatnosti  

- dbá na správné dýchání 

- provádí kompenzační a relaxační cviky  

 

- užívá základní tělocvičné pojmy - názvy  

  pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

- rozumí pojmům z pravidel sportů a soutěží  

- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně    

  reaguje  

 

- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování  

  v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě              

- reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro   

  organizaci činnosti 

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

- uplatňuje zásady pohybové hygieny, bezpečnosti  

  chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně   

  reaguje v situaci úrazu spolužáka 

příprava ke sportovnímu výkonu - příprava organismu, 

zdravotně zaměřené činnosti 

 

 

 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro 

děti - tanečky, základy  

estetického pohybu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV, organizace při TV 

 

 

 

 

 

bezpečnost při pohybových činnostech, hygiena při TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV- rozvíjení rytmického cítění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV - Vztah člověka k prostředí (při cvičení 

v přírodě) 
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- spolupracuje při jednoduchých týmových  

  a pohybových činnostech a soutěžích,                        

  vytváří varianty osvojených pohybových her               

- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové   

  činnosti 

- je schopen soutěžit v družstvu 

- dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice  

  družstva a dodržuje ji 

- jedná v duchu fair-play, je si vědom porušení  

  pravidel a následků pro sebe a družstvo, označí  

  zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně   

  reaguje 

 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady  

  osvojované pohybové dovednosti 

 

 

 

 

 

 

- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,  

  samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové  

  dovednosti 

- respektuje zdravotní handicap 

- uvědomuje si význam sportování pro zdraví 

- dovede získat informace o pohybových aktivitách 

   a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště 

- dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho  

  s předchozími výsledky 

 

 

 

 

 

základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, 

pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, 

organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností - her a soutěží, zásady jednání a 

chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, 

rozvoj různých forem rychlosti,  vytrvalosti, síly a 

pohyblivosti a koordinace pohybu 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 

odpovídající  velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a 

úpoly 

 

 

vztah ke sportu - zásady jednání a chování - fair-play 

význam pohybu pro zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV - Lidské vztahy (ohleduplnost, spolupráce) 

OSV - Seberegulace a sebeorganizace 

(sebeovládání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV - výtvarné vyjádření sportovních činnosti 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 5  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou  

  aktivitou 

- provádí protahovací a napínací cviky, cviky pro  

  zahřátí a uvolnění 

 

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového  

  režimu 

- zařazuje do pohybového režimu korektivní  

  cvičení,především v souvislosti s jednostrannou   

  zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech  

   i provádění cviků                                                      

- projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po  

  zlepšení úrovně své zdatnosti  

- dbá na správné dýchání 

- provádí kompenzační a relaxační cviky  

 

- užívá základní tělocvičné pojmy - názvy  

  pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

- řídí se pravidly sportů a soutěží  

- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně  

  reaguje  

- cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

 

- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování  

  v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 

- reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro    

  organizaci činnosti 

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

- uplatňuje zásady pohybové hygieny, bezpečnosti  

   

příprava ke sportovnímu výkonu - příprava organismu, 

zdravotně zaměřené činnosti 

 

 

 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro 

děti - tanečky, základy  

estetického pohybu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV, organizace při TV 

 

 

 

 

 

 

bezpečnost při pohybových činnostech, hygiena při TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV - rozvíjení rytmického cítění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV - nákresy jednoduchého cvičení 

ČJ - jednoduchý popis cvičení 

 

 

 

 

 

EV - Vztah člověka k prostředí (při cvičení 

v přírodě) 

PŘ - Člověk a zdraví 
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  chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně    

  reaguje v situaci úrazu spolužáka  

- respektuje při pohybových činnostech opačné   

  pohlaví 

 

- spolupracuje při jednoduchých týmových  

  a pohybových činnostech a soutěžích, vytváří  

  varianty osvojených pohybových her, zorganizuje    

  nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni  

  třídy, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka    

  a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení  

  pohybové činnosti 

- je schopen soutěžit v družstvu 

- dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice  

  družstva a dodržuje ji 

- jedná v duchu fair-play, je si vědom porušení   

  pravidel a následků pro sebe družstvo,  pozná a  

  označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně   

  na ně reaguje 

 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady   

  osvojované pohybové dovednosti 

- změří základní pohybové výkony a porovná je  

  s předchozími výsledky 

 

 

 

 

- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,   

  samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové   

  dovednosti 

- respektuje zdravotní handicap 

- uvědomuje si význam sportování pro zdraví 

- samostatně získá potřebné informace o pohybových   

  aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě   

  bydliště 

 

 

 

 

 

 

 

 

základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, 

pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, 

organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, 

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a 

pohyblivosti a koordinace pohybu 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 

odpovídající  velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a 

úpoly činností - her a soutěží, zásady jednání a chování 

 

 

vztah ke sportu - zásady jednání a chování - fair-play 

význam pohybu pro zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV - Lidské vztahy (ohleduplnost, spolupráce) 

OSV - Seberegulace a sebeorganizace 

(sebeovládání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV - Fungování a vliv médií ve společnosti 

(zpravodajství ve sportu) 

INF - práce s internetem (vyhledávání informací o 

sportu) 

ČJ - práce s tiskem (zpráva a oznámení o sportu) 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 
2. stupeň  
 

 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
   
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků prostřednictvím 
vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná 
výchova. 
Tělesná výchova plní ve vzdělávání především funkci regenerace a kompenzace jednostranné zátěže 
ve škole. Učí žáky rozvíjet a chránit zdraví fyzické, sociální i psychické, vede k upevňování 
hygienických, stravovacích, pracovních a jiných zdravotních návyků. 
Je kladen důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i 
v každodenním životě školy. 
Charakteristické pro základní vzdělávání je rozpoznání a rozvíjení pohybových předpokladů žáků a 
korekce zdravotních oslabení vhodnými formami pohybu. 
Úkolem tělesné výchovy je: 
umožnit žákům poznat význam tělesné a duševní zdatnosti pro život 
získat základní orientaci v názorech na zdraví a jeho prevenci 
chápat zdatnost, dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu jako významného předpokladu pro život 
vytvořit předpoklady pro rozvoj pohybových dovedností a estetiky pohybu 
vést žáky k uspokojení vlastních pohybových potřeb a zájmů 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
6. ročník – 2 hodiny 
7. ročník – 2 hodiny 
8. ročník – 2 hodiny 
9. ročník – 2 hodiny 
Vyučovací hodiny tělesné výchovy se nespojují do dvouhodin, ale rovnoměrně se rozkládají do 
týdenního rozvrhu. 

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Vyučovací předmět probíhá ve dvou tělocvičnách školy a na  školním hřišti, jehož součástí jsou kurty 
s umělým a asfaltovým povrchem. Výuka je podle možností doplněna návštěvami krytého bazénu, 
kluziště či posilovny. Součástí výuky je zařazení lyžařského výchovně vzdělávacího zájezdu žáků v 7. 
ročníku. 

 
4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE K UČENÍ 
 
Kompetence k učení 
 
- vedeme žáky k samostatnému plánování a organizování sportovních aktivit 
- motivujeme žáky ke kladnému vztahu ke sportu a tělesné výchově 
- umožňujeme žákům odhadnout své pohybové schopnosti a dovednosti  
 
Kompetence k řešení problémů 
 
- vedeme žáky k pochopení a promyšlení herních a cvičebních kombinací v hodinách 
- pomáháme žákům uvědomit si a přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí 
 
Kompetence komunikativní 
 
- umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor 
- vedeme k tvořivému využívání textů, záznamů, informačních prostředků a k jejich porozumění 
- podněcujeme k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotné spolupráci s ostatními lidmi 
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Kompetence sociální a personální 
 
- podněcujeme žáky ke spolupráci  na utváření příjemné atmosféry ve skupině 
- vedeme žáky v případě potřeby k poskytnutí pomoci nebo o schopnost o pomoc požádat 
- motivujeme žáky k respektování a ocenění různých hledisek 
- podporujeme sebedůvěru a samostatný pohybový rozvoj  žáka 
 
Kompetence občanské 
 
- vedeme žáky k empatii k ostatním a povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí 
- vedeme k zodpovědnosti v různých situacích v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 
Kompetence pracovní 
 
- podněcujeme k bezpečnému používání  tělocvičného vybavení 
- vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel a k uvědomělému přístupu k výsledkům své práce  
- z hlediska ochrany zdraví svého i zdraví druhých  
 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
 Ve výuce tělesné výchovy jsou zařazena tato průřezová témata: 
osobnostní a sociální výchova 
výchova demokratického občana 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
multikulturní výchova 
enviromentální výchova 
mediální výchova 

 

6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován individuální přístup k žákům se zdravotním oslabením  a jejich korekce 
v běžných i specifických formách výuky vhodným využitím speciálních vyrovnávacích cvičení. 

 

Tv – 6. -  9.ročník 
 

Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Hygiena a bezpečnost 

 

Výstupy: 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí sportovišť i přírody 
- samostatně se připraví na pohybovou činnost  
- aktivně se podílí na přípravě svého pohybového režimu a usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti   
  prostřednictvím vhodně zvolených cvičení 
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti , aplikuje je ve hře  
  a posoudí jejich provedení ve hře 
- volí odpovídající pohybovou činnost při korekci zdravotního oslabení, zařazuje do svého pohybového  
  režimu speciální cvičení svým tempem 

 

gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení na nářadí a s náčiním 
rytmická a kondiční cvičení 
úpoly 
atletika – běh, skok, hod 
pohybové a netradiční hry 
sportovní hry – házená, fotbal, basketbal, volejbal, florbal 
lyžování 
bruslení 
plavání 
turistika a pobyt v přírodě 
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Výstupy : 
- užívá osvojované názvosloví v různých rolích, jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti  
  spolužáka, poskytuje dopomoc a záchranu při osvojovaných cvicích 
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje   
  v situaci úrazu spolužáka 
- jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla her a soutěží, pozná přestupky proti pravidlům vyplývající     
  z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 
- změří základní sportovní výkony, vyhodnotí je a porovná s předchozími výsledky 
- orientuje se v informačních zdrojích o sportovních aktivitách a akcích ve škole i v místě bydliště 
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy nebo školy a podílí se na jejich  
  prezentaci 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 6. – 9.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- rozlišuje podle svých schopností základní způsoby   

  rozvoje pohybových předpokladů 

- zvládá podle svých předpokladů samostatně se   

  připravit pro různou pohybovou činnost 

- zvládá podle svých schopností si vytvořit vhodné     

  relaxační prostředí s využitím vhodných cvičebních   

  prvků 

 

 

 

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování   

  v běžném sportovním prostředí 

- posle svých možností si uspořádá svůj pohybový   

  režim a využije svou tepovou frekvenci pro další   

  tělesnou zátěž 

- reaguje vhodnými postupy v situaci úrazu spolužáka 

- dodržuje pravidla her a soutěží a různé sociální role   

  soutěží 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná 

cvičení 
 

 
 

  

 

Hygiena a bezpečnost 

 

Př. 8 – 9. roč.  Biologie člověka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vz 6. – 9. roč.  Zdravý způsob života 

Vz 6. – 9. roč.  Rizika ohrožující zdraví 

- užívá osvojované názvosloví  

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady   

  osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je   

  aplikuje při gymnastickém cvičení i s využitím   

  hudebního nebo rytmického doprovodu 

- zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při   

  osvojovaných cvičeních 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady cviky   

  na sportovním nářadí podle slovního i grafického   

  návodu 

 

 

 

 

Gymnastika 
akrobacie 

přeskoky 

      cvičení na nářadí a s náčiním 
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- dovede s osvojených cviků připravit jednoduché   

  sestavy, zacvičit je a využít cviky pro správné držení   

  těla 

- zvládá podle vlastních předpokladů základy cvičení   

  náčiním i s jednoduchým hudebním doprovodem 

- zvládá jednoduché aerobní cvičení s hudbou (dívky) 

 

 

- uvědomuje si význam sebeobranných činností a své   

  možnosti pro praktické situace 

- zvládá základní úchopy, postoje a vyproštění   

  z držení 

 

 

- zvládá podle svých předpokladů základy techniky   

  rychlého běhu do 400m 

- podle svých možností zlepšuje úroveň výkonů   

  v běžecké rychlosti, vytrvalosti a odrazové   

  schopnosti v bězích a skocích 

- zvládá zapojení startu na signál 

- zvládá podle svých předpokladů techniku a taktiku   

  rychlého běhu a vytrvalého běhu v terénu i na dráze 

 

- podle svých předpokladů zvládá techniku hodu   

  míčkem a granátem z rozběhu a základy vrhu koulí 

 

- podle svých předpokladů zvládá techniku skoků do    

  dálky a do výšky z individuálního rozběhu 

- individuálně využívá jednoduchých  startovních  

povelů při sportovních soutěžích a zvládá   

  jednoduchý záznam ze sportovního výkonu 

 

 

- snaží se o jednání fair play při jednotlivých hrách 

- uvědomuje si význam jednotlivých her jako   

  prostředku pro navazování a upevňování   

  mezilidských vztahů 

 

 

Rytmická  

     a kondiční cvičení 

 

 
     
 

Úpoly 

 

 

 
Atletika 
rychlý a vytrvalý běh 

speciální a průpravná běžecká cvičení 

základy překážkového běhu a běh terénem do 

3 000m 

skoky a hody 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pohybové a netradiční hry  
hry bojové, soutěživé a kontaktní 

hry pro rozvoj tvořivosti, pohybových dovedností, 

kondice a koordinace 

hry se specifickým účinkem 
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- rozpozná základní rozdíly mezi sportovními hrami    

  (kolektivní – individuální) 

- porozumí základním pravidlům jednotlivých her 

- přijímá jednotlivé role v družstvu a jedná v duch fair   

  play 

- zvládá podle svých schopností základní herní   

  činnosti jednotlivce a jednoduché kombinace a   

  uplatňuje je při hře 

- zaponoví spolužáků a učitele si volí taktiku hry 

 

 

 

- uvědomuje si význam kondičně náročné činnosti na   

  lyžích a jejího vlivu na zdravotní stav organismu 

- ovládá pravidla bezpečného pohybu v zimním terénu     

  a na sjezdovce  

- uvědomuje si význam a důsledky chování na m    

  společných zařízeních – vleky, sjezdovky, chaty 

 

- zvládá podle svých možností základy dovedností na   

  lyžích 

- pochopí význam a způsob ochrany zdraví a krajiny   

  při zimních sportech 

  

- plavání a bruslení je zařazeno do výuky pouze podle   

  momentálních možností 

 

 

- turistika a pobyt v přírodě souvisí se školními výlety    

  a školními sportovními akcemi 

 

Sportovní hry 
házená, fotbal, basketbal, volejbal, florbal 

 

 

 
 

 
 
 
 

Lyžování 

Bruslení 

Plavání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turistika a pobyt v   přírodě 

 

 

OSV – kooperace a kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 6. – 9. roč.  Terénní geografická výuka, praxe 

                       a aplikace 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI  
1. STUPEŇ 
 

 

 

1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1.stupni rozdělen do čtyř 

tematických okruhů: 

 

práce s drobným materiálem 
vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů                                                                  
funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 
jednoduché pracovní postupy a organizace práce 
lidové zvyky, tradice a řemesla 
 

konstrukční činnosti  
práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 
sestavování modelů 
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 
 
pěstitelské práce 
základní podmínky pro pěstování rostlin 
péče o nenáročné rostliny 
pěstování rostlin ze semen 
pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 
 
příprava pokrmů 
pravidla správného stolování 
příprava tabule pro jednoduché stolování  
 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
1.ročník – 1 hodina 
2.ročník – 1 hodina 
3.ročník – 1 hodina 
4.ročník – 1 hodina 
5.ročník – 1 hodina 

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Žáci z každého ročníku se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní dovednosti a návyky. 
Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. 

 
4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení 
 
- žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat   
  vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci v běžném životě - učitel umožňuje žákům používat různé     
  materiály, vhodné nástroje a nářadí 
- učitel pozoruje pokrok u všech žáků 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
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- žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů 
- učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů 
 

 

Kompetence komunikativní 
 
- žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup  
  práce 
- učitel vede žáky k užívání správné terminologie 
 

 

Kompetence sociální a personální 
 
- učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 
- žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat   
  nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 
 
Kompetence občanské 
 
- učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných   
  výsledků práce 
- učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
 

Kompetence pracovní 
 
- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných   
  pracovních prostředků 
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 
- učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech   
  pomáhá 
- žáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 
 
 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce jsou zařazena průřezová témata: 
výchova demokratického občana (VDO) 
enviromentální výchova (EV) 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 
 
 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci v pracovních činnostech je uplatňován individuální přístup k žákům s SPU. Zohledňuje se 
pracovní tempo a hodnocení těchto žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány obtížnější úkoly a dostávají přiměřené množství práce. 
  
 
 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 242 - 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 1.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá            

  papír 

- vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru 

 

- navléká, aranžuje, třídí při sběru přírodní materiál 

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

 

- stříhá textil a lepí textilii 

 

 

- sestavuje stavebnicové prvky 

- montuje a demontuje stavebnici 

 

- pečuje o pokojové květiny – otírání listů, zalévání 

 

- chová se správně při stolování a dodržuje pravidla   

  společenského chování 

 

práce s  drobným materiálem – papír 

 

 

 

práce s  drobným materiálem – přírodniny 

 

 

práce s drobným materiálem – textil 

 

 

konstrukční činnosti 

 

 

pěstitelské činnosti 

 

příprava pokrmů 

 

 

 

 

 

 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne nebo zajistí první pomoc při úrazu (dle 

svých schopností a možností) – VDO, EV 

 

 

 

 

 

 

 

kolektivní práce 

 

 

práce ve skupinách 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 2.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá   

  papír 

- vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru 

 

- navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při   

  sběru přírodní materiál 

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

 

- navléká jehlu, udělá uzel, stříhá textil 

- slepí textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek 

 

- sestavuje stavebnicové prvky 

- montuje a demontuje stavebnici 

 

- pečuje o pokojové květiny – otírání listů, zalévání,   

  kypření 

- zaseje semena 

- provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování 

 

- chová se vhodně při stolování 

- připraví tabuli pro jednoduché stolování 

- připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) 

 

práce s drobným materiálem – papír, karton 

 

 

 

práce s drobným materiálem – přírodniny 

 

 

 

práce s drobným materiálem – textil 

 

 

konstrukční činnosti 

 

 

pěstitelské práce 

 

 

 

 

příprava pokrmů 

 

 

 

 

VDO – Občanská společnost a škola - dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne nebo 

zajistí první pomoc při úrazu (dle svých schopností a 

možností) 

 

 

 

 

 

 

EV – Základní podmínky života 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 3.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- mačká, trhá, lepí, polepuje, stříhá, vystřihuje,  

- překládá a skládá papír 

- vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru 

 

 

 

- navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při   

  sběru přírodní materiál 

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

 

- navléká jehlu, udělá uzel, stříhá textil 

- šije se zadním stehem 

- přišije knoflíky 

- slepuje textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek 

 

- sestavuje stavebnicové prvky 

 

 -montuje a demontuje stavebnici 

 

- pečuje o pokojové květiny - otírání listů, zalévání,   

  kypření, 

- zaseje semena 

- provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování 

 

-orientuje se v základním vybavení kuchyně 

 

 -chová se vhodně při stolování 

- připraví tabuli pro jednoduché stolování 

- připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) 

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 

papír a karton 

práce s drobným materiálem – vlastnosti materiálů, funkce a 

využití pracovních pomůcek 

a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a 

lidových zvyků. 

 

přírodniny 

 

 

textil   

 

 

 

 

 

konstrukční činnosti – práce se stavebnicemi. 

 

 

 

pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování rostlin 

(i pokojových), pěstování ze semen v místnosti. 

 

 

 

příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr a 

nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 

stolování. 

 

 

 

 

 

 

 

MKV - lidské vztahy 

           - etnický                  

              původ 

 

Vv , prvouka   

 

 

 

EV – vztah člověka k ŽP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 4.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

 

 

 

- vyřezává, děruje, polepuje, tapetuje 

- vytváří prostorové konstrukce 

 

- seznámí se se základy aranžování a využití   

  samorostů 

- seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky   

  lidových tradic 

- udržuje pořádek na pracovním místě 

 

- zvládne různé druhy stehu – přední, zadní, ozdobný 

 

- udržuje pořádek na svém pracovním místě, zásady   

  hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc   

  při úraze 

 

 

- montuje a demontuje stavebnici 

- sestavuje složitější stavebnicové prvky-pracuje podle 

  slovního návodu, předlohy 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti  

  práce, poskytne první pomoc při úraze 

 

 

- pečuje o pokojové květiny 

- rozlišuje mezi setím a sázením 

Práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu, 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových 

zvyků 

 

papír a karton 

 

 

přírodniny 

 

 

 

 

 

textil 

 

 

 

 

 

 

konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi                                                

plošnými, konstrukčními, prostorovým 

práce s návodem 

 

 

 

Pěstitelské činnosti – základní podmínky pro pěstování 

rostlin, pěstování pokojových rostlin, pěstování rostlin ze 

kolektivní práce 

 

 

 

 

MKV – lidské vztahy 

-etnický původ 

 

 

 

Vv, přírodověda 

 

 

 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu (dle svých 

schopností a možností) 

Vv 
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- množí rostliny odnožemi a řízkováním 

 

 

 

- zvolí podle druhu pěstitelských činností správné   

  pomůcky,nástroje a nářadí 

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a   

  jiné rostliny                                                                 -  

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti   

  práce, poskytne první pomoc při úraze 

 

 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně 

- seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů   

  studené kuchyně 

- chová se vhodně při stolování a dodržuje pravidla  

  společenského chování 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti   

   práce, poskytne první pomoc při úraze 

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 

semen v místnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr a 

nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 

stolování  

 

 

 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 5.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

 

 

 

 

- vyřezává, děruje, polepuje, tapetuje 

- vytváří prostorové konstrukce 

 

- aranžuje a využívá samorostů 

- seznamuje se při činnosti s různým materiálem     

  a prvky lidových tradic 

 

 

- šije různými druhy stehu - přední, zadní, ozdobný 

- seznamuje se s látáním a tkaním 

- udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje   

  zásady hygieny a bezpečnosti práce 

- poskytuje první pomoc při úraze 

 

 

- montuje a demontuje stavebnici 

- sestavuje složitější stavebnicové prvky 

- pracuje podle slovního návodu, předlohy nebo  

  jednoduchého schématu 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti   

  práce, poskytne první pomoc při úraze 

 

 

- pečuje o pokojové květiny 

- rozlišuje mezi setím a sázením 

 

Práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu, 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových 

zvyků 

 

práce s papírem a kartonem 

 

 

práce s přírodninami 

 

 

 

 

práce s textilem 

 

 

 

 

 

 

konstrukční činnosti 

práce se stavebnicí 

(plošnými, konstrukčními, prostorovými) 

práce s návodem 

práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem 

 

 

 

pěstitelské činnosti 

základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování  

 

 

 

 

kolektivní práce 

 

 

 

MKV - lidské vztahy 

- etnický původ 

 

 

 

 

 

 

EV - vztah člověka k prostředí 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu (dle svých 

schopností a možností) 

Vv 
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  množení rostliny odnožemi a řízkováním 

- seznamuje se s rostlinami jedovatými, rostliny 

  jako drogy, alergiemi 

- vede pěstitelské pokusy a pozorování 

- zvolí podle druhu pěstitelských činností správné   

  pomůcky, nástroje a nářadí 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti   

  práce, poskytne první pomoc při úraze 

 

 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně 

- seznamuje se s přípravou jednoduchých pokrmů   

  studené i teplé kuchyně 

- chová se vhodně při stolování a dodržuje pravidla   

  společenského chování 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti  

  práce, poskytne první pomoc při úraze 

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 

pokojových rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příprava pokrmů 

základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, 

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 
2.stupeň 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 2.stupni rozdělen na čtyři 
tematické okruhy (Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, 
Pěstitelství a chovatelství řešíme projektově v jarních a letních měsících). Povinný okruh Svět práce – 
„Volba povolání“ realizujeme v 8. ročníku. 
  
 
 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
6. ročník – 1 hodina 
7. ročník – 1 hodina 
8. ročník – 1 hodina  

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
 
Pracovní činnosti v  6. - 8. ročníku jsou realizovány v laboratoři fyziky a biologie, v žákovské kuchyni, ve 
třídě a v prostorách parků a zahradnictví.  
 

4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE žáka v Pracovních činnostech v  6. – 7. ročníku  
 
Kompetence k učení  
 
- žáky vedeme k samostatnému pozorování, provádění různých měření, pokusů, vyhodnocování  
  a zpracovávání jejich výsledků 
- podporujeme rozvoj logického a tvůrčího myšlení 
- žáky vedeme k vhodnému zvolení pracovních postupů  
 
Kompetence k řešení problémů  
 
- podporujeme k využívání získaných vědomostí a dovedností k řešení různých problémů 
- vedeme žáky k vytrvalosti a tvořivosti 
 
Kompetence komunikativní  
 
- dbáme na správné vyjadřování svých myšlenek 
- vedeme žáky k naslouchání názorů jiných a k vhodnému reagování na ně 
 
Kompetence sociální a personální  
 
- motivujeme ke spolupráci  ve skupině 
- podněcujeme žáky k ochotě poskytnout  pomoc a schopnosti o pomoc požádat 
 
 
Kompetence občanské  
 
- podporujeme pozitivní přístup k životnímu prostředí 
- dbáme na zásady zdravé výživy a správného stolování 
 
 
 

Kompetence pracovní  
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- dbáme na dodržování pravidel a zásad bezpečnosti při práci 
- vedeme k chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci 
- vedeme k bezpečnému používání a údržbě pracovních pomůcek a nástrojů  
 
 
4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE žáka ve Volbě povolání v 7. ročníku  
 
Kompetence k učení  
 
- podněcujeme k samostatnému vyhledávání, třídění a zpracovávání  informací 

 
 

Kompetence k řešení problémů  
 
- podporujeme pozitivní přístup při řešení problému 
- učíme žáky obhájit svůj způsob řešení daného problému 
 

 

Kompetence komunikativní  
 
- vedeme žáky k tomu, aby představili výsledky své práce formou prezentace 
- učíme žáky pracovat s různými druhy textů 
 

 

Kompetence sociální a personální  
- motivujeme k zapojování do diskuze 

 
  
Kompetence občanské 
 
- vedeme k sebeovládání a řízení svého chování a jednání 
  
 

Kompetence pracovní  
 
- podněcujeme rozvoj podnikatelského myšlení 
 
 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce jsou zařazena průřezová témata: 
výchova demokratického občana (VDO) 
environmentální výchova (EV) 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 
 
 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci v pracovních činnostech je uplatňován individuální přístup k žákům s SPU. Zohledňuje se 
pracovní tempo a hodnocení těchto žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány obtížnější úkoly a dostávají přiměřené množství práce. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 6. – 7. Tématický okruh: Práce s laboratorní technikou 

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- vybere a prakticky používá správné pracovní  

  postupy 

- používá správné měřidlo nebo přístroj 

- zpracovává protokol 

- využívá různé informační zdroje, nákresy  

  k usnadnění práce  

- dodržuje pravidla bezpečnosti práce 

- v případě potřeby poskytuje první pomoc 

 

 

měření základních fyzikálních veličin 

praktické ověřování jednoduchých fyzikálních  

zákonů a zákonitostí 

mikroskopické pozorování v biologii 

 

 

 

 

 

 

F6,7,8,9- „fyzikální veličiny“ 

OSV – Rozvoj schopností poznávání 

        - Seberegulace a   

             sebeorganizace 

        - Kreativita 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT  
 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI   

Ročník: 6. –7. Tématický okruh: Pěstitelství a chovatelství (projektové dny) 

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- volí vhodné pracovní postupy při pěstování rostlin 

- používá vhodné pracovní pomůcky 

- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a    

  bezpečnost práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

- prokáže základní znalost chovu drobných domácích  

  zvířat 

základní podmínky pro pěstování rostlin 

okrasné a léčivé rostliny 

 

 

 

chovatelství 

EV – 9.roč. Vztah člověka k prostředí 

Bi – 7. roč. Biologie rostlin 

 

OSV – kreativita 

- seberegulace a sebeorganizace 

- kooperace a kompetice 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 6. – 7. Tématický okruh: Příprava pokrmů 

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- používá  základní kuchyňský inventář, bezpečně  

  obsluhuje základní spotřebiče 

 

- dodržuje pravidla společenského chování, zásady   

  hygieny a bezpečnosti práce, v případě potřeby - -  

- poskytne první pomoc při úraze 

 

- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami  

  zdravé výživy 

základní vybavení kuchyně 

 

 

úprava stolu a stolování 

 

 

 

příprava pokrmů za studena,tepelná úprava 

      OSV 

 

 

      EV-Lidské vztahy 

            Základní podmínky života    

            Zdravý způsob života 

  

     Práce v realizačním týmu 

     Popis pracovního postupu 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 6. – 7. Tématický okruh: Provoz a údržba domácnosti 

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

  

- provádí jednoduché operace,týkající se   

  financí,provozu a údržby domácnosti 

 

 

- orientuje se v návodech k obsluze domácích   

  spotřebičů,správně zachází s pomůckami a zařízením 

 

  

Platby,ekonomika domácnosti 

Údržba oděvů.Úklid domácnosti,postupy,prostředky a jejich 

dopad na životní prostředí. 

 

Spotřebiče v domácnosti- funkce,ovládání,údržba a 

bezpečnost 

 

  

OSV-modely řešení problémů 

        -jednání v situacích 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI - VOLBA POVOLÁNÍ 

Ročník:  7.   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- orientuje se v prac. činnostech vybraných profesí 

 

 

 

 

- posoudí své možnosti při volbě povolání 

- posoudí vlivy na volbu profesní orientace 

 

 

 

- seznámí se s náplní učebních a studijních oborů 

- vyhledá na internetu požadavky přijímacího řízení 

- dokáže získat potřební informace k profesím, o které                    

  se zajímá 

 

- posoudí pracovní příležitosti v regionu 

- seznámí se s právy a povinnostmi zaměstnanců a  

  zaměstnavatelů 

- uvede nejčastější formy podnikání v regionu 

 

 

 

 

 

- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede   

  jejich příklady 

 

 

- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a  

  služeb, uvede příklady 

 

 

trh práce 

 

 

 

 

volba profesní orientace 

 

 

 

 

možnosti vzdělávání 

 

 

 

 

zaměstnání, podnikání 

 

 

 

 

 

Finanční gramotnost 

 

majetek , vlastnictví 

 

 

 

 

koloběh zboží a služeb 

 

 

 

Z – Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj – životopis 

Z – Česká republika 

 

 

 

 

7. roč. VkO Hospodářský život 
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- objasní podstatu fungování trhu na příkladu chování  

  kupujících a prodávajících 

 

- provádí jednoduché operace platebního styku a   

  domácí účetnictví 

- dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům  

  hospodaření s penězi 

- popíše a objasní vlastní způsoby zacházení a se svým  

  i svěřeným majetkem 

 

tržní hospodářství 

 

 

finance  



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 257 - 

 
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
Vyučovací předmět: ZÁKLADY OBCHODNÍ KORESPONDENCE 

2.stupeň 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Předmět Základy obchodní korespondence patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 
2.stupni realizován v 8. ročníku. 
 
 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
8. ročník – 1 hodina  

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Výuka probíhá v počítačové nebo multimediální učebně. 
 
 
 4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE žáka v Základech obchodní korespondence v  8. ročníku  
 
- žáky vedeme ke zvládnutí počítačové klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou 
- při výuce desetiprstové hmatové metody mimo osvojení prstokladu vedeme žáky ke správnému   
  způsobu sezení, držení rukou, základní poloze, psaní naslepo a technice stisku kláves 
 
Kompetence k učení  
 
Žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky při práci s klávesnicí. 

 
Kompetence k řešení problémů  
 
Žáci promýšlejí postup vyhotovení zadané dokumentace. 
 

 

Kompetence komunikativní  
 
Žáci si rozšiřují základní terminologii z oblasti obchodní korespondence. 
  
 

 

Kompetence sociální a personální  
 
Žák je veden k osobní zodpovědnosti a cílevědomosti. 
  
 
Kompetence občanské  
 
Učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých  výsledků práce. 
Žák je veden k sebehodnocení a motivaci k soustavné činnosti. 
 
 

Kompetence pracovní  
 
Žák je veden  k dodržování hygienických pravidel při dlouhodobém psaní. 
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5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce jsou zařazena průřezová témata: 
výchova demokratického občana (VDO) 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 
 
 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci v předmětu Základy obchodní korespondence je uplatňován individuální přístup k žákům 
s SPU. Zohledňuje se pracovní tempo a hodnocení těchto žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány obtížnější úkoly a dostávají přiměřené množství práce. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

ZÁKLADY OBCHODNÍ KORESPONDENCE 

Ročník: 8.   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- píše a ovládá základní znaky klávesnice paměťovou   

  desetiprstovou hmatovou metodou 
Desetiprstová hmatová metoda informatika – klávesnice 

- dodržuje pravidla rytmického psaní 

 
Rytmické psaní  
 

  

- ovládá techniku efektivního psaní na klávesnici. 

 
Držení rukou, správné sezení  
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Vzdělávací oblast : JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
Vyučovací předmět : ANGLICKÝ JAZYK 
(volitelný předmět) 
 

 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU  
 

- přispívá k chápání a objevování skutečností  
- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 
- snižuje jazykové bariéry 
- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice  
- prohlubuje mezinárodní porozumění 
 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

- 7. ročník – 2 hodiny 
- 8. ročník – 2 hodiny 
- 9. ročník – 2 hodiny 

 
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU  

 
- jazykové učebny, učebny VT, knihovna, multimediální učebna a učebny s interaktivní 

tabulí 
 
4. KLÍČOVÉ KOMPE¨TENCE 
 
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 
 
Formy a metody realizace 
vyučovací hodina  - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, 
ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, 
soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty 
příležitostné akce - návštěva studentů z USA, Velké Británie a Německa do rodin. 
 
 
 
Kompetence k učení 
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 
- žáci propojují získané poznatky do širších celků 
- žáci poznávají smysl a cíl učení 
 
Postup: - vedení žáků k ověřování výsledků 
             - zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
- žáci jsou schopni pochopit problém 
- žáci umí vyhledat vhodné informace 
 
Postup: - kladení vhodných otázek 
             - umožnění volného přístupu k informačním zdrojům 
 
Kompetence komunikativní 
 
- žáci komunikují na odpovídající úrovni 
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 
 
Postup:  - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu 
              - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 
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              - vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, … 
 
 
Kompetence sociální a personální 
- žáci spolupracují ve skupině 
- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- žáci jsou schopni sebekontroly 
 
Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  
 - vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 
 - podněcování žáků k argumentaci 
 
Kompetence občanské 
 
- žáci respektují názory ostatních 
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 
 
Postup: - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 
 - vedení žáků k diskuzi 
 - vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si 

 
Kompetence pracovní 
 
- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 

 
Postup: - napomáhání při cestě ke správnému řešení 
 - zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 
           
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
- OSV (Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice,  Komunikace) 
- VDO (Občan, společnost a stát, Principy demokracie) 
- EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 
- MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference) 
- EV (Základní podmínky života) 
- MDV (Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu) 
 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 

 
  Při práci s integrovanými žáky: 
 

- uplatňujeme individuální přístup  
-     zaměřujeme se na zvukovou podobu jazyka   
- tolerujeme pomalé pracovní tempo 
- hodnotíme,to co dítě stačilo vypracovat  
- upřednostňujeme ústní projev 
- tolerujeme grafický projev 
- motivujeme pochvalou a povzbuzením 
- častěji opakujeme učivo 
- používáme názorné obrázky, pracovní listy 

 
  Při práci s nadanými žáky: 
 

- zadáváme náročnější samostatné úkoly 
- umožňujeme prácovat na počítači ( vzdělávací programy) 
- umožňujeme pracovat individuálně ( tajenky, kvízy, texty ) 
- umožňujeme návštěvu vyučovací hodiny ve výšších ročnících 
- umožňujeme prezentovat znalosti 
- pověřujeme žáky vedením a řízením skupin 
- vedeme žáky k ochotě pomáhat druhým
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-  
 

VZDĚLAVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PREDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYKK 

Ročník: 7.  

Výstupy  Přesahy a vazby (MV, PT) 

pojmenuje jednotlivé části těla 

používá sloveso mít, počítá do 100 

pojmenuje předměty a vyjádří jejich polohu pomocí 

předložek 

pojmenuje ovoce a zeleninu, používá sloveso chci 

pojmenuje dopravní prostředky 

vyjmenuje běžné potraviny 

pojmenuje domácí zvířata 

formuluje otázky a odpovídá na ně 

umí sdělit základní informace o sobě, své rodině a 

bydlišti 

písemně formuluje otázky a odpovědi na ně 

má zákl. poznatky o zemích dané jazykové oblasti 

 

moje tělo,číslovky 

názvy hraček, předložky 

ovoce, zelenina 

sloveso chci 

dopr. prostředky, potraviny 

min. čas slovesa "být" a pravidelných sloves 

přítomný čas průběhový a prostý 

rozkazovací způsob 

příslovce frekvenční, způsobová a místa. 

popsání každodenních zvyků a činností 

přídavná jména 

vyjádření povinnosti 

vyjádření povinnosti pomocí "going to" 

zájmena neurčitá (somebody, nobody,…) 

Český jazyk 

OSV – mezilidské vztahy 

VDO – společnost a stát 

 EGS – Evropa a svět nás                  

                     zajímají 

MKV – kulturní diference 

MDV – tvorba   

           multimediálního sdělení 

 

4/ Time 

5/ Places 

6/ People 
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VZDĚLAVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 8.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

Umí pracovat se slovníkem, informační technologií 

Je schopen porozumět textu v cizím jazyce-hlavní 

myšlenka 

dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým 

počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže 

odhadnout. 

dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně 

důležitých detailů 

rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i 

konverzaci dvou a více osob. 

umí vyhledat zákl. informace a hlavní myšlenky. 

 

 

 

 

 

 

práce s texty v originále 

popis osob a objektů 

otázky a odpovědi – osobní data 

nakupování v obchodech /číslovky/ 

modální slovesa (can/can´t) 

popis zvířat, /this, these, that, those/ 

nemoci, lékař, (past simple) 

 

Zeměpis,Český jazyk 

Hudební výchova, Dějepis 

OSV – kooperace a kompetice 

MDV – tvorba mediálního sdělení 

EGS – Evropa a svět 

MKV – mezilidské vztahy a kulturní diference 

VDO – občan,  společnost, stát 

EV – zákl. podm. života 

1/ My life 

2/ Animals 

3/ Doctor, doctor 
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VZDĚLAVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 9.   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

Rozumí souvislým projevům vyučujícího. 

umí vyhledat zákl. informace a hlavní myšlenky. 

využívá slovníky 

tvořivě se zúčastní rozhovoru dvou i více osob 

vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích 

umí jednoduše vyjádřit svůj názor 

umí přednést krátkou zprávu či sdělení 

umí napsat stručný osobní dopis 

má základní poznatky o angl. mluvících zemích. 

je schopen zvládnout text v ciím jazyce (bez doslovného 

překladu) 

je schopen domluvit si setkání, společný program 

vyplní běžný formulář a dotazník 

umí napsat stručný životopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

vedení telefonického rozhovoru 

práce s texty v originále 

objednávání v restauraci /going to/ 

státy světa, pohlednice /as..as/ 

stupňování, /have to../ 

popis situace 

PC- e-mail:dopisování s vrstevníky mluvícími anglicky 

práce ve skupině-snaha o vyjádření svého názoru 

 

Zeměpis,Český jazyk 

Hudební výchova, Dějepis 

OSV – kooperace a kompetice, komunikace 

MDV – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním 

týmu 

EGS – Evropa a svět 

MKV – mezilidské vztahy a kulturní diference 

VDO – občan,  společnost, stát 

EV – zákl. podm. Života 

4/ Food 

5/ Do you know? 

6/ Entertaiment 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK 
(volitelný předmět) 

                              
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
-ve volitelném předmětu německý jazyk: 
-výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle 
Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky,proto je kladen velký důraz na dialogy,čtení 
s porozuměním,poslech s porozuměním,samostatný ústní projev a psaní. 
 
hlavní cíle: 
- motivovat žáky k zájmu o cizí jazyk 
- poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci     
  s počítačem 
- klást důraz na rozvoj komunikačních dovedností  
- vést. k rozvoji logického myšlení 
- umožnit žákům osvojit si strategie učení  
- postupně začít chápat význam znalosti cizího jazyka pro život 
- získávat  poznatky o zemích, kde se cizím jazykem mluví 
- poznávat a prakticky používat pravidla výslovnosti 
- vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním cizojazyčné texty  přiměřené jejich věku  

 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

Povinně volitelné předměty 
 
7. ročník  -  2 hodiny týdně 
8. ročník  -  2 hodiny týdně 
9. ročník  -  2 hodiny týdně 
 
 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
    

Výuka probíhá v jazykových učebnách, odborné učebně informatiky, multimediální učebně, podle 
potřeby i v jiném prostředí. 
Výuka probíhá vždy v celém ročníku najednou.  Žáci mají možnost ověřit si své znalosti prakticky při 
každoročně organizovaných zájezdech do cizích zemí. 
 
 

4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
 

Kompetence k učení  
 
- vedeme žáky k pochopení důležitosti umět komunikovat v cizím jazyce pro další studium i praktický  
  život, k samostatnému vyhledávání nástrojů k odstraňování problémů při komunikaci v cizím jazyce 
- pomáháme žákům organizovat a řídit vlastní učení a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby  
  a metody 
- klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací 
- motivujeme žáky k dalšímu vzdělávání v cizích jazycích 
 

 
Kompetence komunikativní 
 
- vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci 
- motivujeme žáky k využití dovedností osvojených v cizím jazyce k navázání kontaktu  
- klademe důraz na umění zformulovat jednoduché myšlenky a na porozumění promluvě 
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  i přiměřenému textu v cizím jazyce 
- učíme žáky využívat moderní komunikační technologie pro komunikaci s cizojazyčným prostředím 

 

Kompetence k řešení problémů 
 
- podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- vedeme žáky k tomu, aby se nebáli mluvit s cizinci a dokázali řešit jednoduché problémové situace  
  v cizojazyčném prostředí 

 

Kompetence sociální a personální 
  
- vedeme žáky k dovednosti vyžádat a poskytnout pomoc,radu 
- učíme žáky dodržovat zásady slušného chování 
- podněcujeme žáky ke spolupráci ve skupině na jednoduchém úkolu 
 

Kompetence občanské  
  
-vedeme žáky k získání představy o zvycích v německy mluvících zemích, porovnávat  
 je s našimi zvyky  
 

Kompetence pracovní 
 
- motivujeme žáky k práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 
- podněcujeme je k využití cizího jazyka k získávání informací z různých oblastí 

 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 
  Ve výuce cizích jazyků jsou zařazena tato průřezová témata : 
  Rozvoj schopností poznávání ( Osobnostní a sociální výchova ) 
  Evropa a svět nás zajímá ( Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ) 
  Multikulturalita ( Multikulturní výchova ) 
  Stavba mediálních sdělení ( Mediální výchova ) 

    
 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 

 
  Při práci je uplatňován individuální přístup k žákům s SPU, zaměřujeme se na zvukovou podobu    
  jazyka, tolerujeme pomalé pracovní tempo,hodnotíme,to co dítě stačilo vypracovat, při ověřování   
  znalostí upřednostňujeme ústní formu zkoušení. 
  
  Nadaným žákům zadáváme náročnější  úkoly ( projekt,čtení literatury v originále,vyhledávání     
  doplňujících informací z různých zdrojů ). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMÉT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK  

 

Ročník: 7. – 8.   

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

  Poslech 

- rozumí některým  

  známým slovům a jednoduchým větám,které se týkají   

  žáka,rodiny a bezprostředního okolí,mluví-li lidé   

  pomalu a zřetelně 

 

 

  Čtení 

- rozumí některým známým názvům,slovům a velmi   

  jednoduchým větám, např. v oznámeních, na   

  plakátech,v katalozích 

 

 

  Konverzace 

- dospěje  k jednoduchému způsobu konverzace za   

   předpokladu,že protějšek je připraven věci opakovat   

   v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými   

   slovy 

-  postupně se učí klást a zodpovídat jednoduché otázky   

   o bezprostředních záležitostech nebo o velmi    

   známých   

   tématech 

 

 

  Souvislý mluvený projev 

- vypráví  jednoduchým způsobem o sobě, své    

  rodině,kamarádech a svých koníčcích. 

 

 

 abeceda, pozdravy v německy mluvících zemích,  

 dny  v týdnu, čísla do 20, německá   

 jména, internacionalismy…        

 téma: „ jmenuji se“, „ bydlím“  

 

 

 

 

otázky a odpovědi, jednoduchý dotazník, vykání, 

stručné sdělení, prosba o opakování, zápor „nicht“, 

souhlas, nesouhlas, otázky zjišťovací  

 reálie: základní seznámení   

 s Německem,Rakouskem,Švýcarskem a Českem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

téma „ moje rodina“ 

přivlastňovací zájmena, sloveso v přítomném  čase, 

jednotném čísle, představení členů  rodiny, vyprávění  

o rodině 

vazba „ ich mag“        

prostorová orientace 

Český jazyk: 

Internacionalismy,jména a příjmení v češtině… 

 

 

 

Zeměpis: 

Země, ve kterých se mluví německy. 

 

 

 

Rodinná a občanská výchova: 

Organizace času v průběhu týdne, koníčky… 

 

 

Informatika: 

Psaní na počítači, vyhledávání informací na internetu… 

 

 

Biologie: 

Popis zvířete, péče o zvíře… 
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  Psaní: 

- napíše  krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení 

 

 

 

projekt „ moje rodina“ 

 

téma: „ kamarádi a mé nejbližší okolí “ 

Předložka „ um“ 

  popis osoby 

„rád- nejraději“ 

 

  téma  „ škola“ 

  školní potřeby 

  člen určitý, zápor“žádný“, příkaz 

  rozkazovací způsob 

  otázka  „ Jak se to řekne německy ?“ 

 

  téma  „ koníčky “ 

  telefonování, dopis 

  reálie:  Základní informace o Vídni 

 

  práce se slovníkem-využití knižní elektronické    

  podoby 

  projekt: „ hobby“ 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník: 8. – 9.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- popíše místo,  kde bydlí 

- vyjádří představu o bydlení 

 

 

- orientuje se podle plánu, ptá se na směr cesty,podá   

  informaci 

 

 

- vypravuje o průběhu dne,  povinnostech a koníčcích 

- informuje o činnostech ve škole i mimo ni, porozumí   

  číselným údajům. 

 

 

 

- vyjádří bolest, popíše problém, části těla 

  formou rozhovoru 

 

 

-  popisuje situace na ulici, vyžádá informaci,  orientuje   

   se podle plánu města, dopravní prostředky 

 

 

- charakterizuje počasí,roční období, svátky 

- popisuje oblečení 

- poblahopřeje-ústní i písemnou formou 

 

- hovoří o prázdninových plánech, oblíbených   

  činnostech, cestování 

 

U nás… 

Dům snů… Pokoj snů… 

 

 

Jak se dostanu k ……? 

 

 

 

Můj den… 

 

 

Můj týden… 

 

 

Co tě bolí ? 

 

 

 

Ve městě,  na vesnici… 

 

 

 

 

 

 

Počasí… 

 

 

Prázdniny 

 

Rodinná a výchova k občanství : 

Bydlení 

 

 

 

 

 

Rodinná a výchova k občanství: 

Režim dne 

 

 

 

 

 

 

Biologie: 

Lidské tělo 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis: 

Počasí. 

Jazyk český: 

Popis.Rozhovor.Vyprávění. 

Charakteristika. 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
Vyučovací předmět: RUSKÝ JAZYK   
(volitelný předmět) 
  
 
 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU  

 

Vzdělávací obor ruský jazyk je rozdělen na tyto okruhy: 
             
            -  řečové intence a situace 
            -  gramatické jevy 
            -  slovní zásoba 
            -  reálie                                                                                                              
 
Úkolem ruského jazyka je: 
           
           -  prohlubovat mezinárodní porozumění 
           -  snižovat jazykové bariéry 
           -  umožňovat poznávání života lidí a jejich kulturních tradic 
           -  poskytovat jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa  

 
 
Cílem vyučovacího předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby 
a rozvíjení schopností žáků dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích.Tento předmět  chce také 
prohlubovat faktografické znalosti žáků týkající se Ruské federace a upevňovat vědomí existence 
rozlišných kultur. 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

7. ročník  -    2 hodiny 
8. ročník  -    2 hodiny 
9. ročník  -    2 hodiny 
      

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
     
                  -     žáci pracují ve třídě nebo v učebně výpočetní techniky 
 

4.  KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
              

   Kompetence  komunikativní     
 

- zadáváním samostatné domácí práce učitel stimuluje žáky k práci s různými informačními zdroji (tisk,    
  internet), k jejich zpracovávání, třídění a využívání získaných informací pro svoji práci (referáty,    
  samostatné práce, projekty) 
- učitel simuluje situace, do nichž se mohou žáci v rusky mluvícím prostředí dostat (běžné situace:     
  v obchodě, při cestování, na úřadě, v restauraci, apod.), rozvíjí jejich komunikační schopnosti v páru   
  nebo ve skupině 

 
  Kompetence k řešení problémů 

 

 
- učitel spolu s žáky pracuje s poslechovými (čtecími) texty, rozvíjí schopnost texty reprodukovat pro   
  ostatní a informace v nich obsažené předávat,  v ústním, ale i písemném projevu sdělovat informace,   
  zážitky, své názory. 
- vedeme žáky ke vhodné verbální a neverbální komunikaci 
- podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi nimi 
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- zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- zajímáme se o náměty a názory žáků 
 

 

      Kompetence k učení   

       
- učitel učí žáky orientovat se v nabídce informačních zdrojů (tisk, internet), samostatně vyhledávat  
  a zpracovávat potřebné informace pro svoji práci (referáty, samostatné práce, projekty) 
- žáky vedeme k sebehodnocení, podněcujeme jejich tvořivost 
- během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem,vyhledávání 
  a třídění informací 
- vytváříme takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos 
 

    Kompetence sociální a personální 

  
 - ve společné týmové práci učitel sleduje rozdělení rolí a usměrňuje žáky tak, aby společně dosáhli   
   vytyčeného cíle, respektovali ostatní ve skupině a sami se realizovali.  
           
    Kompetence občanské 
              
- žáci chrání a oceňují naše i ruské kulturní tradice 
- vytváříme prostor , aby žáci reflektovali společenské dění 
 

 

 

 

 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
OSV (Sociální rozvoj) 
EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu) 
MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

RUSKÝ JAZYK   

Ročník: 7.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- napodobuje fonetické jevy 

 

- dává důraz na přízvuk, redukuje samohlásky 

 

- vyslovuje měkké a tvrdé slabiky 

- zvládá intonační konstrukce 

 

Předazbukové, fonetické období-  

imitace slovní zásoby tematických  okruhů:         

rodina, škola, barvy, zvířata, jídlo 

          pozdrav, přivítání, rozloučení, poděkování       

          omluva, souhlas, nesouhlas 

 

       

imitace gramatických jevů 

 

 

ČJ, AJ, NJ 

 

 

OSV  

 

 

 

 

 

- orientuje se v azbuce, jednotlivé písmena čte 

  a píše, postupně je spojuje v slova a věty 

 

- používá jednoduché větné fráze  

 

- rozumí jednoduchým poslechovým textům 

 

- užívá jednoduché gramatické jevy ve větách 

 

- recituje a zpívá ruské básně a písně  

 

Azbukové období 

  nácvik čtení a psaní písmen, slov a vět azbuky 

Řečové intence a situace 

  dotaz a odpověď, vyjádření přání, vykání 

  jednoduché věty oznamovací, tázací, rozkazovací    

  s hlavním zřetelem k strukturám odlišným od    

  češtiny 

Gramatické jevy 

  praktické užívání tvarů podstatných jmen,  

  seznámení se s tvary přídavných jmen 

  užívání osobních, přivlastňovacích, ukazovacích   

  zájmen  

  základní číslovky 1-20 

  frekventované tvary sloves 

 Reálie 

  přednes básní a zpěv písní 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ, AJ, NJ, 

 

ČJ, HV 

 

MKV 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

RUSKÝ JAZYK  

Ročník: 8.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

 

- opakuje a doplňuje slovní zásobu 

 

 

 

- reaguje na důležité řečové situace 

 

 

 

 

 

 

 

 Řečové intence a situace 

 

vyjádření  omluvy, poděkování, přání, překvapení, 

radosti, časových údajů, domluvení si 

schůzky,vykání 

popis osoby, orientace ve městě, dopisování přes 

internet 

oslovení v ruštině, oslavy, přání 

 

 

 

 

 

 

ČJ, NJ, AJ 

 

 

OSV 

 

- vyjadřuje se jak formou monologu ,tak i dialogu o    

  běžných životních událostech 

 

Slovní zásoba  

město, záliby, škola, svátky, blahopřání, dotazník, 

časové údaje 

 

 

ČJ, AJ, NJ 

 

 

- zařazuje gramatické jevy do systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramatické jevy 

pravidla užívaní i, y 

skloňování podstatných a přídavných jmen 

/frekventovaný  1. a 4. pád/ 

skloňování  zájmen dle komunikativní             

potřeby 

základní a řadové číslovky 1- 1 000 000 

slovesa 1.a 2.časování, zvratná slovesa, pohyblivý 

přízvuk 

 

ČJ, NJ, AJ 
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- rozlišuje jednoduchou větu a v ní pořádek slov        

 

záporná  částice u sloves, 

slovesa se změnou kmenové souhlásky 

věta jednoduchá a složená 

 

- užívá folkloristické prvky a zeměpisné údaje  

- nacvičuje odhad slov na základě kontextu, podobnosti   

  s češtinou                                                                                                                              

- internacionalismy, ověřuje význam slov ve slovníku  

- člení souvislou řeč (pauza ,frázování) 

 

- pokračuje ve výcviku techniky čtení, čte   

  s porozuměním,využívá syntetického čtení 

- zvládá techniku psaní azbuky, a to i tiskací 

 

Reálie 

ruský folklor, lidové tradice, pohádky, písně, básně 

mapa a symboly Ruska, Petrohrad 

 

 

HV, D, Vv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program    - 275 - 

 
VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

RUSKÝ JAZYK  

Ročník: 9.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- reaguje na formulované dotazy,  zapojí se do   

  rozhovoru 

 

- napíše sled frází a vět o běžných jevech svého okolí 

 

 

- píše osobní dopisy vyjadřující poděkování, omluvu 

 

 

- rozumí  frázím a výrazům, které se vztahují    

  k nejdůležitějším tématům 

 

Řečové intence a situace 

vyjádření omluvy, zjišťování příčiny 

 

frekventované struktury vyjadřující nutnost, 

možnost, potřebnost 

 

pozvání ke společenské činnosti, přijetí  

a odmítnutí, žádost, prosba o pomoc 

 

systém  nakupování v ruských obchodech, ruské 

peníze 

 

psaní dopisu, obálky, oslovení a ukončení dopisu 

 

 

 

ČJ, AJ, NJ 

 

OSV 

 

- dokáže podat jednoduchou charakteristiku   

  lidí,životních podmínek, každodenních  

  zvyklostí, hovoří o své rodině, škole 

 

- má dostačující slovní zásobu k tomu, aby fungoval   

  v běžném denním styku v rámci známých situací  

  a témat 

 

- ovládá užívání každodenních výrazů, pomocí nichž   

- vyjadřuje jednoduché potřeby 

  konkrétní povahy (osobní data, denní    

  režim, potřeby, informace) 

 Slovní zásoba 

cestování, povolání, počasí, doprava, časové údaje, 

oblékání, vizáž, stolování, obchody, 

nákupy, oblékání 

 

ČJ, AJ, NJ 

 

 

 

 

 

 

ČJ, AJ, NJ 
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- ovládá základní gramatické jevy 

 

 

 

 

 

 

 

 

- užívá základní typy vět a komunikuje o sobě a jiných   

  lidech 

 

 

Gramatické jevy 

           

      Slovní druhy 

 

upevnění a prohloubení znalostí o skloňování 

podstatných a přídavných jmen, tvary 2. a 3. stupně 

přídavných jmen 

upevnění a prohloubení  znalostí o skloňování 

zájmen  

časování sloves, nepravidelná slovesa a slovesa se 

z měnou kmenové souhlásky, minulý a budoucí čas 

sloves , frekventované slovesné vazby odlišné od 

češtiny 

základní typy vět 

 

- čte s porozuměním, užívá slovanskou intuici, pracuje  

   se slovníkem. 

 

- orientuje se v základní ruské kultuře a umění 

Reálie 
Evropa, názvy států 

Ruské památky 

Ruští spisovatelé 

Ruští hudební skladatelé 

 

 

 

HV, D, Vv 

 

EGS 

MKV 
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TECHNICKÉ KRESLENÍ  
(volitelný předmět) 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
 
Úkol technického kreslení : 
 
- umožnit žákům zvládnout základy technického kreslení nejen pro další studium, ale především pro   
  praktický život  
- naučit se používat pomůcky a materiály pro rýsování, používat šablony a popisovat technickým   
  písmem 
- umět zobrazovat tělesa do roviny a naopak modelovat tělesa ze zadaných obrazů 
- umět využívat poznatků z matematiky k zobrazování pomocí technických výkresů a naopak umět číst   
  technické výkresy 
- předmět vede žáky k přesnosti, pečlivosti, výrazně přispívá k rozvoji prostorové představivosti 
- zapsat a graficky znázornit závislostí jevů 

 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
7. ročník – 2 hodiny týdně 
8. ročník – 2 hodiny týdně 
9. ročník – 2 hodiny týdně 

 

 
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Výuka probíhá ve třídách vybavených kombinovanou tabulí, dále v učebnách s interaktivní tabulí a také 
v multimediální učebně. 
 
Základy rýsování. 
Pomůcky a materiály pro rýsování a jejich užití. 
Druhy čar a jejich užití. 
Technické písmo – od ruky i s použitím šablony. 
Rýsování rovnoběžek a kolmic, trojúhelníků, čtverců a obdélníků, pravidelných mnohoúhelníků. 
Volné rovnoběžné promítání – základní pravidla, zobrazení krychle, kvádru a jiných hranolů, náčrty. 
Druhy a formáty technických výkresů. 
Měřítko zobrazení. 
Kótování ve stavebnictví a strojírenství. 

 

 
4. KLÍČOVÉ KOMPEPENCE 
 
Kompetence k učení  
 
Žák: 
 
- učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematického jazyka včetně symboliky   
- zdokonaluje grafický projev, rozvíjí abstraktní myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci 
- využívá prostředků výpočetní techniky   
- motivujeme k pozitivnímu vztahu z učení 
 
Učitel: 
- umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činnosti nebo jejich výsledků 
- srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit 
- stanovuje dílčí  vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu, vede žáka k ověřování   
  výsledků 
- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 
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- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučujících předmětech a v reálném životě 
 
    
Kompetence k řešení problémů 
 
Žák : 
 
- učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti, k sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 
- učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, volbě správného postupu, vyhodnocování   
  správnosti výsledků  
- zjišťuje, že realita je složitější než matematický model, provádí rozbor problému a plán k řešení 
 
Učitel: 
- zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků, klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování  
  cíle činnosti 
- vede žáky k plánování úkolů a postupů 
- podle potřeby pomáhá žákům v činnostech, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí ukázat cestu ke  
  správnému pochopení 
     
Kompetence komunikativní 
 
Žák : 
 
- učí se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním vhodného jazyka včetně symboliky 
- komunikuje na odpovídající úrovni    
 
Učitel : 
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vede žáky k užívání správné terminologie 
   
Kompetence sociální a personální 
 
Žák : 
 
- je veden ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci 
- je veden tak, aby prostřednictvím řešení problému pomáhal ostatním 
- učí se pracovat v týmu, spolupracuje ve skupině 
- podílí se na příjemné atmosféře v týmu    
 
Učitel : 
 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch, podněcuje žáky k argumentaci 
- hodnotí žáka způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
- zadává úkoly, při nichž mohou žáci spolupracovat 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
  
Kompetence občanské 
 
Žák : 
 
- je při zpracování informací veden ke kritickému myšlení nad obsah sdělení, učí se hodnotit svoji  
  práci a práci ostatních 
- je veden k ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat složitosti světa, respektuje názory ostatních 
 
Učitel: 
 
- podle potřeby žákům pomáhá v činnostech a umožňuje jim, aby na základě jasných kriterií hodnotili  
  své činnosti nebo výsledky 
- pedagog se zajímá, do jaké míry žákovi vyhovuje způsob výuky     
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Kompetence pracovní 
 
Žák : 
 
- učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech při vytváření výkresů 
- zdokonaluje si grafický projev, je veden k efektivitě při organizování vlastní práce 
 
Učitel : 
 
- zadává úkoly, při kterých žák vyhledává a kombinuje informace z různých předmětů 
- vede žáky ke správným způsobům užití, techniky a pomůcek¨ 
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a termínů   

 
 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce matematiky jsou zařazena tato průřezová témata: 
osobnostní a sociální výchova  
OSV 
 
Lze rozvíjet pozornost, soustředění, tvořivost, cvičení paměti, sebekontroly, sebeovládání, řešit 
praktické problémy, zlepšit komunikaci, pěstovat odpovědnost, spolehlivost, vzájemné respektování a 
vést žáky k sebehodnocení. 
MKV 
 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, posiluje principy slušného chování, 
tolerance, empatie a komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. 
 
Enviromentální výchova 
 
Vytváření grafů, přehledů a diagramů realizovat témata, která se zabývají energií, přírodními zdroji. Při 
realizaci má předmět úzkou vazbu s předměty matematika, fyzika a zeměpis. 
 
 
6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na  
slovní projev, v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se  
přistupuje k hodnocení žáků. Nadaným žákům jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího  
učiva (referát, samostatná práce, soutěž). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

VOLITELNÝ PŘEDMĚT 

TECHNICKÉ KRESLENÍ 

Ročník: 7. – 9.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

-správně používá rýsovací potřeby 

-dodržuje správnou úpravu rysu 

-používá různé druhy čar 

-dodržuje základní pravidla kótování 

-zobrazuje rovinné útvary 

-zobrazuje ve volném rovnoběžném promítání 

-zobrazuje jednoduchá i složitější tělesa na průmětnu a     

 nárysnu 

-pracuje s technickou dokumentací, čte technické    

 výkresy, používá technické normy, vyjadřuje se  

 graficky, umí načrtnout jednoduché strojní součásti 

-využívá moderní metody prostřednictvím programu 

„cabri“ 

-hodnotí se správnost provedení i estetická úroveň  

  řešení 

- hodnotí se získávání informací z jiných zdrojů 

 

Druhy čar a jejich užití 

Úprava rysu, kótování 

Kótování ve strojírenství a stavebnictví 

Technický výkres a normalizace písma 

Volné rovnoběžné promítání 

 Základy pravoúhlého promítání 

 Využití nejmodernějších počítačových programů a užití   

 v technickém kreslení 

 Řezy těles 

 Tolerance rozměrů, tvarů, a polohy 

 

M6,7,8,9- „správné rýsování“ 

OSV – Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a  sebeorganizace 
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Vzdělávací oblast : INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Vyučovací předmět:  INFORMATIKA  
(volitelný předmět) 

 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

  

Žáci ve volitelném předmětu informatika získávají hlubší teoretický i praktický základ v oblasti ICT. 
Rozšiřují si tak své poznání z povinného předmětu o vybrané kapitoly. Vycházejí přitom také ze 
základu programového balíku MS Office. Dále získávají detailnější informace o správě počítače jak 
v hardwarovém, tak i softwarovém slova smyslu. Jsou vedeni ke komplexnímu poznání světa 
výpočetní techniky a její aplikace v každodenní praxi. Žáci ukončují tento předmět v 9. ročníku prací, 
která je syntézou získaných znalostí i dovedností ze všech předchozích ročníků.    

 

Úkolem informatiky a její aplikace je: 
 

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a motivovat je pro celoživotní učení 
- velkým úkolem informatiky je řešení úloh z praxe, se kterou je informatika úzce provázána 
  zvládnout detailní práci s textovým procesorem 
- zvládnout detailní práci s tabulkovým kalkulátorem 
- zvládnout detailní práci s prezentačním softwarem 
- zvládnout editaci videa a grafiky na elementární úrovni 
- ovládat internet a jeho základní služby 
- orientovat se ve vývoji světa IT a znát jeho základní trendy 
 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

7. ročník – 2 hodiny 
8. ročník – 2 hodiny 
9. ročník – 2 hodiny  
 
 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Výuka probíhá v odborné učebně informatiky, resp. v multimediální učebně s interaktivní tabulí.   
 
4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE  
 
Kompetence k učení 

 

- klademe důraz na objevování možností využití informačních a komunikačních technologií     
  v praktickém životě  
- s žáky pořizujeme účelné a v praxi aplikovatelné poznámky 

 

 

Kompetence k řešení problémů 
 

- žáky vedeme zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 
- žáky vedeme nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 
 

Kompetence komunikativní 
 

- klademe důraz na vhodné  komunikační technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím    
  elektronické pošty 
- vedeme k užívání konvencí a pravidel (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 
- kultivujeme projev v moderních komunikátorech 
 

Kompetence sociální a personální 
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- motivujeme ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit  
  a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 
- umožňujeme žákům hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

 

 
Kompetence občanské 

 

- seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon,     
  ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) 
- vybízíme při zpracovávání informací  ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení 

 

Kompetence pracovní 
 

- klademe důraz na bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 
- podněcujeme využití prostředků ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Ve výuce informatiky jsou zařazena tato průřezová témata: 

 

mediální výchova 
výchova demokratického občana  
osobnostní a sociální výchova  
environmentální výchova 

 

 

6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován diferenciovaný přístup k žákům s SPU, je kladen důraz na slovní projev, 
v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje k hodnocení žáků. 
Nadaným žákům jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva (referát, samostatná práce, soutěž). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

INFORMATIKA  

Ročník: 7.                        

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- ovládá převody jednotek ve výpočetní technice 

- orientuje se v průměrných kapacitách záznamových  

   médií 

Soustava jednotek ve výpočetní technice 
Základní převody, dvojková soustava 

CD, DVD, flash disky, externí záznamová média 
 

 

 

- rozpoznává jednotlivé hardwarové komponenty 

- určuje význam jednotlivých komponent v návaznosti  

  na funkčnost a výkon počítače 

 

Hardwarová konfigurace 

Základní deska – jednotlivé části, harddisky, monitory, 

tiskárny a jejich dělení… 

 

 

- orientuje se ve světě obchodu s výpočetní technikou 

- porovnává ceny dílčích komponent 

- vnímá principy internetových obchodů 

- uvědomuje si rizika i výhody e-obchodování 

Svět výpočetní techniky očima obchodu 

E-shopy, elektronický platební styk… 

 

 

- provádí náročnější formátování text a novinovou sazbu 

- pracuje se styly 

- propojuje soubory Office hypertextovými odkazy 

- provádí úpravy automatického formátování 

- vytváří dokumenty hromadné korespondence 

- formátuje složitější a členitější tabulky 

MS Word pro pokročilé  
Word jako DTP nástroj 

Odkazy. 

Automatické opravy a formátování 

Hromadná korespondence a její využití v praxi 

Tabulky a jejich úprava 

 

 

- pracuje s multimediálními aplikacemi  
Multimédia  
Multimediální prostředky a jejich využití v praxi. 

 

 

- chápe rizika a nebezpečí počítačových virů 

- dokáže identifikovat a rozlišit vir, spyware a spam 

- provádí účinnou ochranu počítače a antivirovou   

  prevenci 

Svět počítačových virů 
Viry, spyware a spam 

Antivirový software a jeho aplikace 
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- rozlišuje antivirové programy dostupné na trhu 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

INFORMATIKA  

Ročník: 8.   

      

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- vnímá vývoj výpočetní techniky v historických   

   souvislostech 

Dějepis jednoho zázraku 

Historie výpočetní techniky, současné trendy 

 

 

- pracuje a monitoruje síť a spravuje její síťové prvky 

- sdílí prostředky na síti a administruje ji 

Počítačové sítě pro pokročilé 

Síťová komunikace, síťové protokoly, aktivní prvky na 

síti, druhy síťové komunikace, topologie sítě… 

 

 

- sestavuje náročnější vzorce v Excelu a provádí   

   analytická šetření v grafech 

Excel pro pokročilé 

Logicky podmíněné funkce, podmíněné formátování, 

funkce statistické… 

Matematika – statistika a jiné početní operace 

 

 

- odstraňuje běžné problémy výpočetní techniky  

- provádí diagnostiku poruch 

Diagnostika hardwarových a softwarových 

komplikací 
Instalace operačních systémů, instalace a její 

problematika obecně, systémové úpravy a údržba, 

diagnostika poruch a jejich odstraňování,  

Hardwarové a softwarové komplikace 

 

 

- prezentuje svou práci 

- ovládá pokročilejší techniky prezentačního softwaru 

 

- upravuje digitalizovaný zvuk ve freewarových   

  aplikacích a vkládá jej do své prezentace 

Power Point pro pokročilé  
Využití importovaných šablon v Power Pointu, 

MovieMaker,  

Editace zvuku 

Základní editace zvuku, program Gold wave,  Práce 

s freewarovým prezentačním softwarem 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

INFORMATIKA  

Ročník: 9.   

      

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

 

- uvědomuje si historii vzniku internetu  

- rozlišuje, příp. spravuje internetové domény 

- rozlišuje základní webové termíny (FTP, www…) 

Internet a jeho teoretické pojmy 
Vznik internetu v dějinných souvislostech 

Domény  

Internetové protokoly 

MDV – kritický přístup k informacím, ověřování zdrojů 

EGS – vyhledávání a komunikace informací o světě 

MKV – komunikace s lidmi z různých kultur 

 

- správně a efektivně využívá elektronickou poštu  

- nastavuje e-mailového klienta (MS Outlook) 

- rozlišuje poštovní protokoly 

E-mail – jeho pokročilá správa 
Správa e-mailu přes webové rozhraní a poštovního 

klienta 

OSV – pravidla komunikace 

 

- při vyhledávání používá logické operátory 

- kombinuje informační zdroje a kriticky je posuzuje 

Internet – největší studnice informací světa 
Význam logických operátorů ve vyhledávání  

Web jako informační zdroj o tématech probíraných i 

v jiných předmětech. 

VDO – svoboda slova (i nebezpečí), pluralita názorů 

 

- používá ostatní dostupné komunikátory (chat, Skype,  

   ICQ, Facebook) 

Komunikátory 
Práce s nejrozšířenějšími komunikátory současnosti. 

OSV – pravidla komunikace  

- orientuje v zásadách bezpečnostních politik a 

zabezpečených serverů 
Bezpečnost na síti 
Https protokoly, internetové bankovnictví… 

  

- aktivně se spolupodílí na vytváření obsahuje školního   

   webu a zná elementární pravidla jeho interní správy 
Školní web a jeho správa 
Vnitřní správa a tvorba školního webu 

 

 

- využívá veškerých možností programového balíku MS   

  Office a na jeho základě tvoří závěrečnou práci 

MS Office – Word, Excel a Power Point – 

závěrečná práce 
Tvorba závěrečné práce při komplexním využití 

nabytých znalostí celé programové skupiny MS Office. 

 

 

- komplexně spravuje počítač zejména po softwarové   

   stránce  

Komplexní (softwarová) správa počítače 
Komprimace, instalace, zálohování, defragmentace, 

operace se složkami a soubory, pokročilé techniky 

vnitřní správy, dělení a formátování disků, systémová 

údržba 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
Vyučovací předmět: SPORTOVNÍ HRY 
(nepovinný předmět – 2. stupeň)  

 
 

1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
   
Nepovinný předmět Sportovní hry jsou úzce spjaty s vyučovacími předměty Tělesná výchova a Výchova 
ke zdraví, tudíž má úzký vztah k Vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Ta je vymezena a realizována 
v souladu s věkem žáků prostřednictvím výše zmíněných vyučovacích předmětů a je zde zahrnuta i 
zdravotní tělesná výchova. 
Stejně tako jako Tělesná výchova, plní i Sportovní hry ve vzdělávání funkci regenerace a kompenzace 
jednostranné zátěže ve škole. Učí žáky rozvíjet a chránit zdraví fyzické, sociální i psychické, vede 
k upevňování hygienických, stravovacích, pracovních a jiných zdravotních návyků.  
Je kladen důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích, 
v každodenním životě školy i podmínkách konkrétní soutěže. 
Charakteristickým cílem je také rozpoznání a rozvíjení pohybových předpokladů žáků a korekce 
zdravotních oslabení vhodnými formami pohybu. 
Úkolem Sportovních her je: 
umožnit žákům poznat význam tělesné a duševní zdatnosti pro život 
získat základní orientaci v názorech na zdraví a jeho prevenci 
chápat zdatnost, dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu jako významného předpokladu pro život 
vytvořit předpoklady pro rozvoj pohybových dovedností a estetiky pohybu 
respektovat pravidla konkrétní soutěže, pravidla fair play, soupeře jako rovnocenného jedince 
vést žáky k uspokojení vlastních pohybových potřeb a zájmů 

 

2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
6. ročník až 9. ročník – 2 hodiny (spojení ročníků) 
Vyučovací hodiny sportovních her je možné spojit do dvouhodin, ale také je možné využít rozdělení do 
dvou samostatných jednotek. 

 

3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Vyučovací předmět probíhá ve dvou tělocvičnách školy a na školním hřišti, jehož součástí jsou kurty 
s umělým a asfaltovým povrchem. Výuka je podle možností doplněna návštěvami krytého bazénu, 
kluziště či posilovny.  

 
4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE K UČENÍ 
 
Kompetence k učení 
 
- vedeme žáky k samostatnému plánování a organizování sportovních aktivit 
- motivujeme žáky ke kladnému vztahu ke sportu a jeho jednotlivým odvětvím s ohledem na individualitu 
žáka 
- umožňujeme žákům odhadnout své pohybové schopnosti a dovednosti  
 
Kompetence k řešení problémů 
 
- vedeme žáky k pochopení a promyšlení herních a cvičebních kombinací v hodinách 
- pomáháme žákům uvědomit si a přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí 
 
Kompetence komunikativní 
 
- umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor 
- vedeme k tvořivému využívání textů, záznamů, informačních prostředků a k jejich porozumění 
- podněcujeme k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotné spolupráci s ostatními lidmi 
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Kompetence sociální a personální 
 
- podněcujeme žáky ke spolupráci na utváření příjemné atmosféry ve skupině 
- vedeme žáky v případě potřeby k poskytnutí pomoci nebo o schopnost o pomoc požádat 
- motivujeme žáky k respektování a ocenění různých hledisek 
- podporujeme sebedůvěru a samostatný pohybový rozvoj žáka 
 
Kompetence občanské 
 
- vedeme žáky k empatii k ostatním a povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí 
- vedeme k zodpovědnosti v různých situacích v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 
Kompetence pracovní 
 
- podněcujeme k bezpečnému používání tělocvičného vybavení 
- vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel a k uvědomělému přístupu k výsledkům své práce  
- z hlediska ochrany zdraví svého i zdraví druhých  
 
5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
 Ve výuce sportovních her jsou zařazena tato průřezová témata: 
osobnostní a sociální výchova 
výchova demokratického občana 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
multikulturní výchova 
enviromentální výchova 
mediální výchova 

 

6. PRÁCE S INTEGROVANÝMI A NADANÝMI ŽÁKY 
 
Při práci je uplatňován individuální přístup k žákům se zdravotním oslabením a jejich korekce v běžných 
i specifických formách výuky vhodným využitím speciálních vyrovnávacích cvičení. 

 

Sportovní hry – 6. -  9.ročník 
 

Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení. 
Hygiena, bezpečnost a spolupráce 

 

Výstupy: 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí sportovišť i přírody 
- samostatně se připraví na pohybovou činnost  
- aktivně se podílí na přípravě svého pohybového režimu a usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti   
  prostřednictvím vhodně zvolených cvičení 
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je ve hře  
  a posoudí jejich provedení ve hře 
- volí odpovídající pohybovou činnost při korekci zdravotního oslabení, zařazuje do svého pohybového  
  režimu speciální cvičení svým tempem 

 

gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení na nářadí a s náčiním 
rytmická, kondiční a relaxační cvičení – aerobik, posilování, masáže, meditace 
úpoly – sebeobrana  
atletika – běh, skok, hod, vrh 
pohybové a netradiční hry 
sportovní hry – házená, fotbal, basketbal, volejbal, florbal, baseball, korfball,  
 
Výstupy : 
- užívá osvojované názvosloví v různých rolích, jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti  
  spolužáka, poskytuje dopomoc a záchranu při osvojovaných cvicích 
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- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje   
  v situaci úrazu spolužáka 
- jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla her a soutěží, pozná přestupky proti pravidlům vyplývající     
  z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 
- změří základní sportovní výkony, vyhodnotí je a porovná s předchozími výsledky 
- orientuje se v informačních zdrojích o sportovních aktivitách a akcích ve škole i v místě bydliště 
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy nebo školy a podílí se na jejich  
  prezentaci 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYČOVACÍ PŘEDMĚT 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

SPORTOVNÍ HRY 

Ročník: 6. – 9.  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

Výstupy  Učivo  

- rozlišuje podle svých schopností základní způsoby   

  rozvoje pohybových předpokladů se zaměřením na  

  specifickou sportovní disciplínu nebo odvětví 

- zvládá podle svých předpokladů samostatně se 

  připravit pro různou pohybovou činnost 

- zvládá podle svých schopností si vytvořit vhodné     

  relaxační prostředí s využitím vhodných cvičebních   

  prvků 

 

 

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování   

  v běžném sportovním prostředí 

- podle svých možností si uspořádá svůj pohybový   

  režim a využije svou tepovou frekvenci pro další   

  tělesnou zátěž 

- reaguje vhodnými postupy v situaci úrazu spolužáka 

- dodržuje pravidla her a soutěží a různé sociální role   

  soutěží 

- respektuje své spolužáky, spoluhráče i soupeře,  

- dokáže využít pomoc druhých k dosažení cíle 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná 

cvičení 
 

 
 

  

 

Hygiena, bezpečnost a spolupráce 

 

Př. 8 – 9. roč.  Biologie člověka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vz 6. – 9. roč.  Zdravý způsob života 

Vz 6. – 9. roč.  Rizika ohrožující zdraví 

- užívá osvojované názvosloví  

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady   

  osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je   

  aplikuje při gymnastickém cvičení i s využitím   

  hudebního nebo rytmického doprovodu 

- zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při   

  osvojovaných cvičeních 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady cviky   

  na sportovním nářadí podle slovního i grafického   

  návodu 

Gymnastika 
akrobacie 

přeskoky 

cvičení na nářadí 

cvičení s náčiním 
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- dovede s osvojených cviků připravit jednoduché   

  sestavy, zacvičit je a využít cviky pro správné držení   

  těla 

- zvládá podle vlastních předpokladů základy cvičení   

  náčiním i s jednoduchým hudebním doprovodem 

- zvládá jednoduché aerobní cvičení s hudbou (dívky) 

- dokáže si v souladu se svými individuálními  

  předpoklady vytvořit cvičební program hlavních  

  svalových skupin, a tím předejít svalovým  

  dysbalancím 

- dle slovního i písemného návodu zvládá jednoduché 

  masáže velkých svalových skupin 

  

 

- uvědomuje si význam sebeobranných činností a své   

  možnosti pro praktické situace 

- zvládá základní úchopy, postoje a vyproštění   

  z držení 

 

 

- zvládá podle svých předpokladů základy techniky   

  rychlého běhu do 400m 

- podle svých možností zlepšuje úroveň výkonů   

  v běžecké rychlosti, vytrvalosti a odrazové   

  schopnosti v bězích a skocích 

- zvládá zapojení startu na signál 

- zvládá podle svých předpokladů techniku a taktiku   

  rychlého běhu a vytrvalého běhu v terénu i na dráze 

- podle svých předpokladů zvládá techniku hodu   

  míčkem a granátem z rozběhu a základy vrhu koulí 

- podle svých předpokladů zvládá techniku skoků do    

  dálky a do výšky z individuálního rozběhu 

- individuálně využívá jednoduchých startovních   

  povelů při sportovních soutěžích a zvládá   

  jednoduchý záznam ze sportovního výkonu 

 

 

 

 

Rytmická, kondiční   

a relaxační cvičení 
aerobik 

posilování 

masáže 

    
 
 
 
 

 
 
Úpoly 

 

 

 
 

Atletika 
rychlý a vytrvalý běh 

skoky, hody, vrhy 

speciální a průpravná běžecká cvičení 

základy překážkového běhu a běh terénem do 

3 000m 
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- snaží se o jednání fair play při jednotlivých hrách 

- uvědomuje si význam jednotlivých her jako   

  prostředku pro navazování a upevňování   

  mezilidských vztahů 

 

 

 

 

- rozpozná základní rozdíly mezi sportovními hrami    

  (kolektivní – individuální) 

- porozumí základním pravidlům jednotlivých her 

- přijímá jednotlivé role v družstvu a jedná v duchu  

  fair play 

- zvládá podle svých schopností základní herní   

  činnosti jednotlivce a jednoduché kombinace a   

  uplatňuje je při hře 

- za pomoci spolužáků a učitele si volí taktiku hry 

 

Pohybové a netradiční hry  
hry bojové, soutěživé, důvěry a kontaktní 

hry pro rozvoj tvořivosti, pohybových dovedností, 

kondice a koordinace 

hry se specifickým účinkem 
 

 
 

Sportovní hry 
házená, fotbal, futsal, basketbal, streetball, volejbal, 

florbal, baseball, softball, korfbal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – kooperace a kompetice 
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Sborový zpěv 
(nepovinný předmět) 
 
 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU 
 
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních a instrumentálních činností k  poznávání základů 
hudební nauky  a k porozumění hudebnímu umění. 

 
Klademe důraz na : 

 
návaznost znalostí  získaných v hudební výchově 
dodržování hlasové hygieny 
hlasovou výchovu 
rytmickou výchovu 
lidové zvyky, tradice 
pozitivní i negativní vlivy medií na kulturu 

 
2. ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Časová dotace je jedna hodina týdně  

      
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
 Výuka zpravidla probíhá v učebně hudební výchovy, ale i v aule školy. 

 
4. KLÍČOVÉ  KOMPETENCE 
 
Kompetence k učení  
 
- vedeme žáky :                                                          
- k tvůrčí činnosti 
- ke kulturnímu projevu 
- k pozitivnímu vztahu k učení 
                                            
Kompetence komunikativní 
 
Vybízíme žáky:    
- ke kultivovanému projevu 
- k tvořivému zapojení do společenského dění 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Motivujeme žáky: 
- k účinné spolupráci ve skupině 
- k ohleduplnosti při práci 
- k podpoře sebedůvěry 
 
Kompetence občanské 
 
Vybízíme žáky: 
- k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a tradicím 
- k aktivnímu zapojování do kulturního dění 

              
 Kompetence pracovní 
 
Vedeme  
- k ochraně kulturních a společenských hodnot 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

VYUČOVACÍ PŘEDĚT 

UMĚNÍ A KULTURA 

SBOROVÝ ZPĚV 

  

Výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV, PT) 

- ovládá správně dle svých možností  dechovou   

   techniku   

 

 

 

 

 

- osvojuje si správnou techniku vyslovování 

 

  

- zpívá intonačně čistě, rytmicky  

   přesně v jednohlase i vícehlase  

 

 

 

 

 

 

 

- osvojuje si tradice, lidové zvyky, písně různých    

   regionů 

 

 

 

 

- vytváří k písním jednoduché doprovody na melodické  

   nebo rytmické hudební nástroje 

 

 

 

 

 

Hlasový výchova: 

Dechová technika 

Správné umístění nádechu, neslyšné nadechnutí, 

úsporné využití vzduchu. 

 

Artikulační technika 

Uvolnění čelistí, správná výslovnost samohlásek a 

souhlásek 

 

Hlasová technika 

Intonační přesnost – intonace tónů, intervalů, nástupů 

 

Rytmická výchova: 

Rozvoj smyslu pro takt a udržení tempa, cit pro 

synkopy, přesnost tečkovaného rytmu. 

 

Repertoár: 

Jednohlasé písně, jednoduché dvojhlasé písně, 

jednoduché trojhlasé písně s doprovodem i bez 

doprovodu. 

 

Instrumentální činnosti: 

Jednoduché doprovody na orffovské  hudební nástroje 

rytmické i melodické.  

 

 

 

MKV, MV 
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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace 
se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech a na 
čtvrtletních klasifikačních poradách. Celková klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se 
uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí. Prospěch žáka se určuje podle pravidel hodnocení  
a klasifikace žáků.  

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni: 

 1 - výborný 
 2 - chvalitebný 
 3 - dobrý 
 4 - dostatečný 
 5 – nedostatečný 

 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního 
období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období, ale 
přihlíží se k průběžným výsledkům práce žáka. Zákonný zástupce žáka je informován průběžně o 
prospěchu a chování žáka vhodným způsobem.  
 

Slovní hodnocení 

Žáci s vývojovou poruchou učení mohou být na žádost jejich zákonných zástupců hodnoceni slovně. 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech a chování žáka ve škole 
a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v 
učebních osnovách jednotlivých předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku 
žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle 
žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího 
rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným 
neúspěchům žáka a jak je překonávat.  

Hodnocení je vždy individuální (zároveň odpovídá klasifikačnímu stupni) a vychází z těchto obecných 
kriterií: 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá učivo předepsané osnovami bezpečně, v myšlení je pohotový, bystrý, dobře chápe 
souvislosti, vyjadřuje se výstižně, poměrně přesně, spolehlivě, uvědoměle užívá vědomosti a 
dovednosti, pracuje samostatně, přesně a s jistotou, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák učivo předepsané osnovami ovládá a pracuje převážně samostatně, vyjadřuje se celkem výstižně, 
dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se menších chyb, učí se svědomitě. 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák učivo předepsané osnovami v podstatě ovládá, má menší samostatnost v myšlení, vyjadřuje se ne 
dost přesně, s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští, k 
učení a práci nepotřebuje větších podnětů. 

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák ovládá učivo se značnými mezerami, má nesamostatné myšlení, vyjadřuje se s potížemi, dělá 
podstatné chyby, nesnadno je překonává, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák neovládá učivo předepsané osnovami, odpovídá nesprávně i na návodné otázky, vyjadřuje se 
nesprávně  
i k pomocným otázkám, praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele, pomoc a pobízení k učení 
jsou zatím neúčinné. 
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Hodnocení chování žáků 

 

Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: 

1 - velmi dobré 
2 - uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák uvědoměle dodržuje ustanovení školního řádu, zásady a pravidla práva a morálky. Ojediněle se 
může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu. Žák je přístupný výchovnému 
působení, chyby napraví a neopakuje je.  

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 
Chování žáka není plně v souladu se základními ustanoveními školního řádu, se zásadami práva a 
morálky. Žák se dopouští závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných 
přestupků proti ustanovením školního řádu, případně se dopustí jednorázově velmi závažného porušení 
pravidel školního řádu. Výchovnému působení bývá méně přístupný, opatření k posílení kázně nemívají 
patřičný dopad. Jeho chování mívá negativní vliv na spolužáky a na pracovní atmosféru třídy.  

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák se opakovaně dopouští velmi závažných porušení pravidel školního řádu nebo se dopustí zvláště 
závažného přestupku, výchovnému působení je nepřístupný, opatření k posílení kázně se většinou 
míjejí účinkem. Jeho chování má negativní vliv na spolužáky a často i na atmosféru třídy, někdy i celé 
školy. Žák, jehož chování je hodnoceno jako neuspokojivé, se tak hrubým způsobem provinil proti 
zásadám slušného chování či porušil hrubým způsobem pravidla školního řádu.  

 

 

 

Jestliže se žák dopustí závažného přestupku v průběhu školního roku, bude s okamžitou platností 
uděleno kárné opatření (v maximální výši důtky ředitele školy). Pokud je prohřešek takové povahy, že 
by byl na konci pololetí hodnocen sníženým stupněm z chování, je žák v tzv. „podmíněném dohledu“. 
Podmíněný dohled znamená, že při sebemenším dalším porušení kázně, se tomuto žákovi na konci 
klasifikačního období uděluje snížený stupeň z chování v návaznosti na závažnost jeho provinění.  
 

Výchovná opatření 

 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

 

Pochvaly 

 

1. Pochvalu třídního učitele může žáku udělit třídní učitel buď na základě vlastního rozhodnutí nebo 
na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků (např.za výrazný projev školní iniciativy nebo 
za déletrvající úspěšnou práci). 

 

2. Pochvalu ředitele školy může žáku udělit ředitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 
podnětu ostatních pedagogických pracovníků, či jiné fyzické osoby, a to po projednání v pedagogické 
radě(např. za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin 
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci).  

Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na vysvědčení. 
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Kázeňská opatření  
 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

1. napomenutí třídního učitele  

2. důtku třídního učitele 

3. důtku ředitele školy  

Třídní učitel neprodleně oznámí, prokazatelným způsobem, žákovi a zákonnému zástupci udělení 
pochvaly  
a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a důvody pro jejich udělení. Veškerá výchovná 
opatření jsou zapsána v katalogovém listu, v elektronické evidenci žáků a uvedena v zápisu z 
pedagogické rady školy. 
 

 

Stupně závažnosti porušení kázně a školního řádu jsou odstupňovány takto: 

 

Méně závažné porušení školního řádu 

 
Méně závažná porušení školního řádu jsou drobnější vědomá provinění proti školnímu řádu.  
Za méně závažná porušení školního řádu se považují zejména:  nepřezouvání se, nepřipravenost na 
výuku (nenošení pomůcek a úloh), pozdní příchody do výuky, rušení výuky např. používáním mobilního 
telefonu,   znečišťování školy a okolí.  
Za méně závažná porušení kázně uděluje třídní učitel napomenutí třídního učitele. 
Za opakované drobnější přestupky proti ŠŘ nebo za ojedinělý přestupek uděluje třídní učitel důtku 
třídního učitele. Za porušení řádu školy bude považována také dlouhodobá, bezdůvodná a úmyslná 
ignorace ELKY (oficiálního klasifikačního systému školy) žákem.  Žák je povinen ELKU navštěvovat 
pravidelně. 

 

Závažné porušení školního řádu 

 
Závažná porušení školního řádu zásadním způsobem narušují výuku, výchovu a chod školy. 
Za závažná porušení školního řádu se považují: 

opakované závažnější porušování kázně přes opakovaná písemně doložená upozornění (zápisem nebo 
dopisem),  hrubé, agresivní, vulgární či neuctivé chování k zaměstnancům školy, svévolné opuštění 
školní budovy, kouření v prostorách školy, úmyslné narušování výuky, vědomé poškozování inventáře 
školy včetně pomůcek a svěřeného materiálu, nerespektování pokynu pedagoga, jednodenní 
neomluvená absence.  V případě, že se žák ve školní jídelně chová nevhodným způsobem, 
znehodnocuje jídlo a pitný režim spolužákům, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení ze 
stravování. Důsledkem takového chování je snížený stupeň z chování.   

 

Za závažná porušení školního řádu je po projednání v pedagogické radě udělena ředitelem školy důtka 
ředitele školy. 

Při opakovaném závažném porušování školního řádu a po zhodnocení chování za celé uplynulé 
klasifikační období bude žák hodnocen druhým stupněm z chování. 
 

Hrubé porušení školního řádu 

 
Hrubé porušení kázně narušuje sociální klima školy a třídního kolektivu. 
Za hrubé porušení kázně se považuje: fyzické napadení spolužáka nebo zaměstnance školy, úmyslné 
způsobení újmy na zdraví jiné osobě, krádež nebo úmyslné poškození inventáře, pomůcek a materiálu 
školy ve větším rozsahu, manipulace s drogami, zbraněmi ve škole a na školních akcích, požívání 
alkoholu, omamných  
a psychotropních látek ve škole a na školních akcích,  úmyslné nepravdivé obviňování,  agresivní a 
bezohledné chování a šikanování spolužáků. Za hrubé provinění bude považován též nepovolený či 
svévolný vstup do administrace školního webu www.zsbrok.cz a zneužití sociální sítě facebook a 
jiných.  

 

Za hrubé porušení školního řádu bude udělen udělen 3. stupeň z chování. 
 

http://www.zsbrok.cz/
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Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

 

1. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně, písemně nebo prakticky alespoň dvakrát za 
každé klasifikační období. Ve vyučovacích předmětech s dotací tří a více hodin týdně minimálně 
čtyřikrát, z toho alespoň jednou ústně. Přihlíží se též k samostatným pracím žáka, jsou-li součástí 
vyučovacího předmětu. 

2. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených 
jevů, výkonů, výtvorů, znalostí. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě. Výsledky 
hodnocení  
z písemných zkoušek a prací praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. V tomto termínu 
učitel žákovi opravenou práci ukáže. 

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

4. Termín písemné zkoušky, která trvá déle než 25 minut a termín kontrolní písemné práce oznámí 
učitel včas žákům a plánovanou zkoušku zapíše do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen 
jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

5. Součástí hodnocení je soustavné sledování výkonů žáka a jeho přípravy na vyučování. Učitel vždy 
přihlíží ke snaze žáka, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům. 

6. V případě, že má žák povolen individuální studijní plán, obsahuje tento plán také podmínky získávání 
podkladů pro hodnocení a klasifikaci. 

 

 

Celkové hodnocení žáka 

1. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky jeho klasifikace v 
povinných předmětech a klasifikaci jeho chování. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných vyučovacích 
předmětech. 

2. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se vyjadřuje takto: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním 
b) prospěl(a) 
c) neprospěl(a) 

3. Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - 
chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno 
jako velmi dobré. 

4. Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. 

5. Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. 
 

 

Hodnocení zájmových útvarů 

Výsledky práce v zájmových útvarech se hodnotí stupni: 

a) pracoval(a) úspěšně 
b) pracoval(a) 

 

Výstupní hodnocení 

Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou 
školní docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a 
sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k 
přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím 
programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října.  
Výstupní hodnocení žáka obsahuje zejména vyjádření o: 

a) možnostech žáka a jeho nadání 
b) předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka 
c) chování žáka v průběhu povinné školní docházky 
d) dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. 
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Pravidla komisionální zkoušky 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 

a) koná-li opravnou zkoušku  
b) požádá-li zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti 
o správnosti hodnocení.  

Ředitel školy může nařídit komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla 
hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu. 

1. Má-li zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů po vydání vysvědčení, požádat písemně ředitele školy o 
komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, odbor školství 
kraje. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 
dohodnutém se zákonným zástupcem nezletilého žáka. 

2. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím 
pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou 
kvalifikaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje 
předsedu komise odbor školství kraje. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí 
předseda veřejně v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné. 

3. V příslušném pololetí může být z daného předmětu komisionálně přezkoušen žák pouze jednou. 

4. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni pouze jednu. 
 

Opravné zkoušky 

 

1. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů nebo žák, který 
neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním 
pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v 
termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

2. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze 
závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 
konce září následujícího školního roku. 

 

Hodnocení v náhradním termínu 
 

1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín 
a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 
prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 
nehodnotí.  

2. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín 
a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího 
školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v 
tomto termínu, neprospěl. 

 

Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku 

1. Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí (nebo po vykonání 
komisionální zkoušky) prospěl ze všech povinných předmětů. Výjimkou jsou předměty 
výchovného zaměření. 

 

2. Žák opakuje ročník pokud neprospěl z některého povinného předmětu, v každém stupni základní 
školy však pouze jedenkrát. 
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Vedení dokumentace o hodnocení a klasifikaci žáků 

 

1. Třídní učitel zaznamenává v katalogovém listu žáka vyučovací předmět, z něhož byla povolena 
opravná zkouška nebo zkouška v náhradním termínu, její datum a její hodnocení. 

2. Vysvědčení se vydá až po vykonání této zkoušky, a to s datem jejího konání. Jestliže se žák bez 
řádné omluvy ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nebo zkoušce v náhradním termínu 
nedostaví, zaznamená se, že se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, čímž jeho prospěch ve 
vyučovacím předmětu je hodnocen stupněm 5 - nedostatečný a celkové hodnocení žáka stupněm 
neprospěl(a). 

Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole 

1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové škole 
nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, nebo ve 
škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále jen 
„zkoušející škola“). 

 

2. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku 
z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející školy. 

3. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní docházku 
podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví zkoušející po projednání s 
ředitelem zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se 
stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí zkoušející s dostatečným časovým 
předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. 

4. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období 
dvou školních roků. 

5. Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. 

6. Komise je tříčlenná a tvoří ji : 
       předseda,zkoušející učitel, přísedící. 

7. Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby 
se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška 
koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, 
stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů 
v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, 
aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška 
koná. 

8. Před konáním zkoušky podle § 38 odst. 1 školského zákona předloží zákonný zástupce žáka 
řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do 
českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti 
ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží 
zástupce žáka  potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku 
základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro 
stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je 
rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník 
základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy 
oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. 

9. O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

10. Po vykonání zkoušek podle § 38 odst. 1 nebo 2 školského zákona vydá ředitel zkoušející školy 
žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text 
„Žák(-yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona“. 

11. Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 15 odst. 6 vyhlášky MŠMT ČR o 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 

12. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může 
požádat o přezkoušení podle § 22 téže vyhlášky.
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Soulad ŠVP s RVP ZV Hodnocení hodin, 

znalostí a dovedností 

žáků, aktivita, písemné 

práce, vztahy ve škole, 

úroveň ped. sboru, 

plnění šk. plánů, 

organizace školy, 

otevřenost školy, přístup 

k žákům s SPU, image a 

klima školy, uplatnění 

žáků, dokumentace 

školy 

Česká školní inspekce – 

zpráva ČŠI  

 

Hodnocení zřizovatelem 

Hodnocení krajem 

 

 

 

 

 

 

Externí audit – nezávislý 

auditor 

Škola neovlivní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

každoročně 

 

Úroveň pedagogického a 

výchovného procesu, 

plnění cílů ŠVP ZV 

   

červen VŠ 

Personální obsazení   každoročně srpen ŘŠ 

Management     

Hospodaření Rozbory výkazů, 

smlouvy, personalistika, 

plnění rozpočtu a 

závazných ukazatelů 

Externí audit   

EŠ, ŘŠ 

Odborné oblasti – revize 

Kontroly BOZP, PO 

apod. 

Technický stav, 

předpisy, vedení 

dokumentace 

Revizní zprávy 

odborných firem a 

kontrolorů 

Revize dle plánů, škola 

neovlivní 
bezpečnostní technik 

požární  preventista 

Hodnocení úrovně práce 

ředitele školy  

Výsledky dlouhodobé 

práce 

Hodnocení zřizovatelem 

– Radou města 

Čtvrtletní podklady Rada zastupitelstva 

Úroveň vědomostí a dovedností 

Výsledky testů (SCIO, 

CERMAT, vlastní testy) 

Vědomostní a 

dovednostní testy 

Kalibro v 5. a 9. 

ročníku, v budoucnosti 

národní srovnávací testy 

Každoročně 

ZŘŠ 
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Komplexní rozbor 

marketinku 

 

Prostředí, demografický 

vývoj, konkurence, 

analýza¨, příležitosti, 

rizika 

Audit vnitřní (v případě 

finančních prostředků 

vnější)  

5 let 

VŠ 

Ïmage Dle jednotlivých části 

dotazníku 

Dotazníky pro učitele, 

žáky, rodiče, zřizovatele 

1 x za 3 roky 
VŠ 

Kultura Dle jednotlivých části 

dotazníku 

Dotazníky pro učitele, 

žáky, rodiče, zřizovatele 

 
VP 

Klima Dle jednotlivých části 

dotazníku 

Dotazníky pro učitele, 

žáky, rodiče, zřizovatele 

 
VP 

SWOT analýza Silné a slabé stránky, 

příležitosti, rizika 

Přehledy – učitelé, žáci, 

rodiče, zřizovatel, 

k dílčím otázkám 

příležitostně 

1 x za 3 roky 

VŠ 

Vyhodnocení 

strategického plánu 

školy 

Vyhodnocení 

jednotlivých dílčích 

oblastí  

Kombinace evaluačních 

nástrojů podle typu 

oblasti  

Pravidelně (každoročně) 

VŠ 

Sponzoring  Získání prostředků od 

sponzorů, úspěšnost 

grantů 

Vedení přehledů Pravidelně (každoročně) 

VŠ 

Propagace školy Školní web a školní 

časopis 

Články v tisku - četnost 

Datové zálohy webu a 

archiv časopisu 

Přehled o článcích 

Dle aktuální potřeby  

Demografický vývoj Žáci nastupující do 1. 

ročníku – důvod výběru 

naší školy 

Dotazník pro rodiče, 

seznamy žáků 

Každoročně 

VŠ 

Zhodnocení práce školy 

ve šk. roce, plnění cílů 

ŠVP 

a) úroveň 

pedagogického procesu 

– viz části výroční 

zprávy 

a) výroční zpráva o 

výsledcích ped. 

působení a vlastní 

hodnocení školy 

Každoročně 

VŠ 

b) hospodaření, čerpání 

rozpočtu, hlavní činnost 

a doplňková činnost 

b) výroční zpráva – 

ekonomická část 
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Úroveň ped. procesu a 

práce jednotlivých 

pracovníků, uplatňování 

strategických postupů 

ŠVP,  

Průběh ped. procesu, 

příprava na výuku, 

úroveň písemných prací, 

výsledky v soutěžích, 

tématické plány, vedení 

povinné šk. 

dokumentace 

Iniciativní přístup pro 

tvůrčí práci ve škole 

Hospitace, pohospitační 

rozhovory, kontroly 

testů, sešitů, vedení 

přehledů o soutěžích, 

přehled DVVP, 

pravidelné kontroly 

dokumentace a matriky 

školy, vedení portfólií 

pedagogů,  

Každoročně VŠ 

Úspěšnost absolventů 

Zhodnocení relativního 

úspěchu ve vztahu ke 

kritičnosti volby 

Vedení přehledů, zpráva 

výchovné poradkyně Každoročně VP 

Úroveň obhajoby 

závěrečných prací 

Vyhodnocení prací – 

úspěšnost prezentace 
Každoročně VP 

Úroveň vědomostí a 

dovedností, výstupy 

Výsledky ve srovnáních 

testech 

Vědomostní a 

dovedností testy 

(CERMAT) 

Každoročně ZŘŠ 

Výchovné problémy 

Neomluvená absence Vedení přehledů – tř. 

učitel a vých. Poradkyně 
Každoročně TU (VP) 

Šikana – prevence Dotazníky 

v jednotlivých ročnících  
Aktuálně dle potřeby VP ( TU) 

Motiring – drogy    

Škola z pohledu 

nastupujících absolventů 

– po 1. roce působení 

Na co je nepřipraven, 

kladné a záporné 

hodnocení 

Dotazník Každý nastupující 

absolvent po prvním 

roce působení 

VP 

pedagogové 

Postoj rodičů a žáků ke 

škole 

Dle částí dotazníků Vyhodnocení dotazníku 
Každoročně ZŘS 

Hodnocení školy 

pedagogy  

Dle částí dotazníků Dotazníky různých 

společností  
1 x za 3 roky ZŘŠ 

Úspěšnost jednotlivých 

akci 

Stupeň hodnocení 

jednotlivými pedagogy  

Slovní zhodnocení 

jednotlivými pedagogy – 

doporučení x 

nedoporučení, 

periodicita 

Ihned po ukončení akce Jednotliví vyučující 
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Kvalita vyučovacího procesu 

Záznamy z hospitací vedení 

školy, výsledky ČŠI 

 
 

 

Hospitace a pohospitační 

rozhovor 

2 x ročně VŠ 

Kázeň žáků Pozorování (vedení třídy, 
vzájemné hospitace) 

Průběžně TU 

Vztah učitel x žák  Pozorování Průběžně  

Spolupráce s rodiči  Zápisy z třídních schůzek Průběžně  

Úroveň zpracování 

tématických plánů, 

integrovaní žáci 

Kontrola tématických 

plánů, kontrola 

individuálních plánů 

Průběžně 

 

1 x ročně 

 

Rozvoj osobnosti, studium Výběr školení Přehledy, záznamy 1 x ročně ŘŠ (ped.) 

Přínos pro školu, motivace Větší šíře úkolů, aktivita, 

mimoškolní aktivita 
pedagoga 

Pozorování, osobní 

kontakty 

Průběžně Každý pedagog 

Vedení povinné šk. dokumentace 

 Kontroly třídních knih, 

 třídní výkazy,  
Matrika školy 

1 x týdně 

4 x ročně 
průběžně 

Zástupkyně ředitele 

Komplexní hodnocení ped. 

pracovníka, osobní ohodnocení 

Všechny předchozí 

indikátory, výsledky ČŠI 

Záznamy, pohovory, 

učitelské portfolio,  

1 x ročně Ředitel školy 

P
r
ů

b
ě
h
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v
a
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ta
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y
u

č
. 

p
r
o
c
e
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Výsledek ped. 

působení (průběh 
hodiny, úroveň 

vědomostí a 

dovedností)  

Jak žáci rozumí x nerozumí  

Neplnění časových a 
tématických plánů – proč 

Oblíbené x neoblíbené 

schopnost aplikovat učivo  

Diskuse se žáky a pohory 

 
 

 

 
testy, písemné práce, 

vstupní prověrky, 

srovnávací testy 

Průběžně v hodině 

 
 

 

 
 

průběžně, kontrola dle 

tématických plánů 

Každý pedagog 

 
 

 

 
 

Každý pedagog 

Kvalita vyučovacího 

procesu  

Metody, vystupování, 

řečové schopnosti… 

Vzájemné hospitace 

audio nebo videonahrávka 

rozbor hodiny 

Dle uvážení Každý pedagog 

Zpětná vazba učitel x 
žák 

Viz dotazník Dotazník hodnocení učitele 
žákem – doporučení: vyšší 

ročníky 

 
Každý pedagog 

Komplexní osobní 

růst 

Studium  

Příspěvky do tisku, práce 
na webu, osvědčení 

z DVVP, úspěchy 

v soutěžích atd 

Portfolio.  

průběžně Každý pedagog 

     


