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Učební osnovy 

1. stupeň 
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1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK (3. – 5. ročník) 

charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje 

jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 

Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, 

vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková 

sdělení, vhodně se vyjadřovat. 

Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích 

oblastí. 

Vzdělávání v anglickém jazyce na 1. stupni předpokládá dosažení úrovně A1. 

Vzdělávání vede žáka k:  

 

..pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa 

..pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

..rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

 

V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu pro další osvojování 

jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně 

dalším jazykům. 

Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení 

zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem 

v učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou 

výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování 

dialogů a konverzace. 

Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do 

každodenního života dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na 

zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. 

Učebnice i pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci tří vyučovacích 

hodin týdně, od 3. do 5. ročníku. Učebnice obsahuje nejen přehledy gramatiky a slovník, ale i 
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řadu textů z různých oblastí života dětí daného věku a seznamuje je s životem, zvyky a 

povinnostmi jejich vrstevníků v několika zemích všech světadílů. 

 

Formy realizace: 

Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, 

reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci 

se slovníkem a jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, 

zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty. 

Žáci mají možnost výjezdů do zahraničí, mohou se účastnit olympiád apod. 

 

Časová dotace: 3 hodiny týdně, od 3. do 5. ročníku 

 

Místo realizace: v jazykových učebnách, v učebnách VT a v knihovně 

Dělení klasické: na skupiny v rámci ročníku 

  

Průřezová témata: 

- OSV (Sociální rozvoj) 

- EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 

- MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) 

- MDV (Tvorba mediálního sdělení) 

- EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 

- VDO (Občanská společnost a škola) 

 

Kompetence: 

k učení 

- žák vyhledává a využívá vhodné způsoby, metody a strategie k učení, plánuje a 

organizuje 

- vlastní učení 

- vyhledává a třídí informace 

- poznává smysl a cíl učení 

- postup: 

- vedení žáků k ověřování výsledků 

- zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 
 

k řešení problémů 

- žák vnímá problémové situace ve škole i mimo ni 

- používá kritické myšlení 
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- postup: 

- kladení vhodných otázek 

- umožnění volného přístupu k informačním zdrojům 

 

komunikativní 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 

- používá kultivovaný ústní projev 

- zapojuje se do diskuze 

- rozumí různým typům textů, obrazovým materiálům 

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie 

- postup: 

- vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu 

- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

- vedení žáků k aktivitám, které jsou vykonávány individuálně, ve dvojicích, či ve 

skupině 

sociální a personální 

- spolupracuje ve skupině 

- postup: 

- hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

občanské 

- dokáže se zodpovědně rozhodnout 

- postup: 

- vedení žáků k diskuzi 

- vedení žáků k naslouchání 

pracovní 

- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje a přípravy pro budoucnost 

- postup: 

- zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 3. 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

průřez. témata, 

pozn. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám  

učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje  

na ně verbálně i neverbálně. 

Zopakuje a použije slova a slovní spojení, 

se kterými se v průběhu výuky setkal. 

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 

oporu. 

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

mluveného textu, který je pronášen pomalu, 

zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má  

k dispozici vizuální oporu. 

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 

slova či slovního spojení. 

MLUVENÍ 

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

Sdělí jednoduchým způsobem základní  

informace a odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém 

textu, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům. 

Rozumí jednoduchým krátkým textům  

z běžného života, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu. 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám  

učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností. 

Rozumí slovům a jednoduchým větám, 

pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu. 

Hello 

Barvy 

Čísla 

I have got 

Abeceda 

Hračky 

Předložky v,na, vedle, pod 

He/she/ has got 

Ovoce a zelenina 

Food 

Nápoje 

Ve hře 

I can-can´t play 

I can ride 

Na farmě 

Vánoce 

Tematické okruhy: 

rodina 

volný čas a zájmová 

                       činnost 

nákupy 

jídlo a potraviny 

zvířata 

dopravní prostředky 

Jazykové prostředky: 

základní fonetické znaky 

zvuková a grafická podoba 

                                    

jazyka 

základní výslovnostní  

                           návyky 

vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov 

Slovní zásoba: 

žáci si osvojí a umí 

používat základní slovní 

zásobu v komunikačních 

MKV – 

Multikulturalita – 

Význam užívání 

cizího jazyka jako 

nástroje 

dorozumění. 

Pokud je možno, je 

vhodné učivo 

prolínat 

do všech ostatních 

předmětů. 

EGS - Evropa a 

svět 

nás zajímá - zvyky 

a 

tradice angl. 

mluvících národů 
 



7 

 

Rozumí jednoduchému poslechovému textu, 

pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu. 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Rozumí jednoduchým krátkým textům  

běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu. 

PSANÍ 

Napíše krátký text s použitím jednoduchých 

vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů 

a každodenního života. 

Vyplní osobní údaje do formuláře. 
 

situacích probíraných 

tematických okruhů a umí 

ji používat v 

komunikačních 

situacích,práce se 

slovníkem 

Mluvnice: 

Základní gramatické 

struktury a typy vět  

Tolerují se elementární 

chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a 

porozumění 
 

POMŮCKY: říkanky, básničky, písničky, audionahrávky, obrazový materiál, kartičky, 

pexesa, počítače, mapy, kopírovaný materiál, magnetické tabule, smart tabule 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 4. 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

průřez. témata, 

pozn. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám  

učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje  

na ně verbálně i neverbálně. 

Zopakuje a použije slova a slovní spojení, 

se kterými se v průběhu výuky setkal. 

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 

oporu. 

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

mluveného textu, který je pronášen pomalu , 

zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má  

k dispozici vizuální oporu. 

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 

slova či slovního spojení. 

MLUVENÍ 

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

Sdělí jednoduchým způsobem základní  

informace a odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém 

textu, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům. 

Rozumí jednoduchým krátkým textům  

z běžného života,zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu. 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám  

učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností. 

Rozumí slovům a jednoduchým větám, 

pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu. 

sloveso "be" a "have got" 

spojování jednoduchých 

vět (and, 

but, or) 

užívání členů (the, an, a) 

anglická abeceda 

stavba věty jednoduché, 

oznamovací, 

rozkazovací, tázací 

zápor ve větě 

přivlastňovací pád 

zájmena osobní a 

ukazovací 

seznámení s přítomným 

časem 

prostým a průběhovým 

části těla 

číslovky do 100 

technika čtení 

názvy zemí 

přítomný čas průběhový 

sloveso „can“ 

Tematické okruhy: 

rodina 

škola 

domov 

volný čas 

lidské tělo 

jídlo 

nákupy 

bydlení 

dopravní prostředky 

dni v týdnu 

zvířata 

Jazykové prostředky: 

základní fonetické znaky 

zvuková a grafická 

OSV - poznávání 

lidí, 

komunikace 

MKV - lidské 

vztahy 

EV - ekosystémy 

OSV - poznávání 

lidí, 

komunikace 

MKV - lidské 

vztahy 

EV - ekosystémy 

OSV - poznávání 

lidí, 

komunikace 

MKV - lidské 

vztahy 

EV - ekosystémy 

OSV - poznávání 

lidí, 
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Rozumí jednoduchému poslechovému textu, 

pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu. 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Rozumí jednoduchým krátkým textům  

běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu. 

PSANÍ 

Napíše krátký text s použitím jednoduchých 

vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů 

a každodenního života. 

Vyplní osobní údaje do formuláře. 
 

podoba 

                                    

jazyka 

základní výslovnostní  

                           návyky 

vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov 

Slovní zásoba: 

žáci si osvojí a umí 

používat základní slovní 

zásobu v komunikačních 

situacích probíraných 

tematických okruhů a umí 

ji používat v 

komunikačních 

situacích,práce se 

slovníkem 
 

POMŮCKY: říkanky, básničky, písničky, audionahrávky, obrazový materiál, kartičky, 

pexesa, počítače, mapy, kopírovaný materiál, magnetické tabule, smart tabule 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 5. 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

průřez. témata, 

pozn. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám  

učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje  

na ně verbálně i neverbálně. 

Zopakuje a použije slova a slovní spojení, 

se kterými se v průběhu výuky setkal. 

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 

oporu. 

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

mluveného textu, který je pronášen pomalu, 

zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má  

k dispozici vizuální oporu. 

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 

slova či slovního spojení. 

MLUVENÍ 

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

Sdělí jednoduchým způsobem základní  

informace a odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém 

textu, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům. 

Rozumí jednoduchým krátkým textům  

z běžného života, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu. 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám  

učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností. 

Rozumí slovům a jednoduchým větám, 

pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu. 

- opakování a procvičování 

probraného 

učiva 

- přítomný čas prostý a 

průběhový 

- tvoření otázek a odpovědí, 

tvoření 

záporu 

- slovesa "to be ", "have 

got" 

- modální slovesa (can) 

- otázka a zápor pomocí 

slovesa "do" 

- číslovky 1-100 

- předložky 

- přivlastňování 

 

Tematické okruhy: 

- roční období, měsíce, dny 

v týdnu (kalendářní rok) 

datum 

- ve třídě 

- moji přátelé 

- dny v týdnu 

- povolání 

- bydlení 

- hodiny 

- svátky (Vánoce, 

Velikonoce, narozeniny) 

 

Jazykové 

prostředky: 

základní 

fonetické znaky 

zvuková a 

grafická podoba 

                                    

jazyka 

základní 

výslovnostní  

                           

návyky 

Český jazyk 

Hudební výchova 

Výtvarná 

výchova 

Občanská 

výchova 

Matematika 

EV – ekosystémy 

OSV – poznávání 

lidí, komunikace 

MKV – lidské 

vztahy 
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Rozumí jednoduchému poslechovému textu, 

pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu. 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Rozumí jednoduchým krátkým textům  

běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu. 

PSANÍ 

Napíše krátký text s použitím jednoduchých 

vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů 

a každodenního života. 

Vyplní osobní údaje do formuláře. 
 

vztah mezi 

zvukovou a 

grafickou 

podobou slov 

Slovní zásoba: 

žáci si osvojí a 

umí 

používat základní 

slovní 

zásobu v 

komunikačních 

situacích 

probíraných 

tematických 

okruhů a umí 

ji používat v 

komunikačních 

situacích, práce 

se slovníkem 
 

POMŮCKY: říkanky, básničky, písničky, audionahrávky, obrazový materiál, kartičky, 

pexesa, počítače, mapy, kopírovaný materiál, magnetické tabule, smart tabule 
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2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Předmět: MATEMATIKA (1. – 5. ročník) 

charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

je realizována: 

v 1. ročníku jsou 4 hodiny týdně, 

ve 2. až 5. ročníku je 5 hodin týdně 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy  

čísla a početní operace 

 osvojení aritmetických operací ve třech složkách:  

o dovednost provádět operaci 

o algoritmické porozumění 

o významové porozumění 

 získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná 

závislosti, vztahy a práce s daty 

 rozpoznávání a uvědomění 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 

Organizace 

Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a 

využívají k učení různé formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné 

vyučovací pomůcky. 

 

Průřezová témata 

 v tomto předmětu jsou realizována: VD, EV, EGS 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení  

Učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky prováděním 

rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev, rozvíjí abstraktní, exaktní, 

kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. 

Učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků; srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit; stanovuje dílčí vzdělávací cíle v 

souladu s cíli vzdělávacího programu; vede žáky k ověřování výsledků. 
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Kompetence k řešení problémů 

Učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, 

k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, 

odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správností výsledků. Učitel 

se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků; klade otevřené otázky a vybízí žáky k 

pojmenování cíle činnosti; vede žáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody, při 

kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci; umožňuje, aby žáci v hodině 

pracovali s odbornou literaturou. Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s 

chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům 

sebedůvěru. 

Kompetence komunikativní 

Žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 

symboliky. 

Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání 

správné terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému 

projevu. 

Kompetence sociální a personální 

Žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím 

řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat v týmu. 

Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci; hodnotí žáky 

způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. 

Kompetence občanská 

Při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, učí se 

hodnotit svoji práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat 

složitosti světa. 

Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných 

kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky. 

Kompetence pracovní 

Žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací 

v životě, učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech. Pro 

žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály. 

Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých 

informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů, vede žáky ke 

správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek. Vytváří příležitosti k interpretaci 

různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů. 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 1. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

Pozn. 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

   

Žák 

M-3-1-01 

používá přirozená čísla 

k modelování reálných 

situací, počítá předměty 

v daném oboru, vytváří 

soubory s daným počtem 

prvků 

 

Obor přirozených čísel 0 – 20 (1 – 5, 

číslice 0, 0 – 5, 0 – 6, 0 – 7, 0 – 8, 0 – 

9, 0 – 10, 11 – 20) 

vytvoření matematické představy čísla 

numerace 

 

 

Průřezové téma: 

osobnostní a 

sociální výchova 

– rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Prvouka – Člověk 

a jeho svět (Lidé 

kolem nás) 

(s přechodem 

přes 10 – 

rozšiřující 

učivo) 

M–3- 1-02 

čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 1000, 

užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

-psaní číslic 

-vytvoření mat. představy čísla 

 

-numerace 

-porovnávání čísel >, <, = 

 

M-3-1-03 

užívá lineární uspořádání, 

zobrazí čísla na číselné ose 

-Číselná osa 

 

užívá lineární uspořádání, 

zobrazí číslo na čísel, ose 

-Porovnávání čísel 

-Jednotky délky (m), hmotnosti (kg), 

objemu (l) – seznámení se s pojmy 

M-3-1-04 

provádí zpaměti 

jednoduché početní operace 

s přirozenými čísly (od 0 – 

20 bez přechodu desítky) 

-Porovnávání čísel >, <, = 

Sčítání, odečítání bez přechodu 10 

početní řetězce 

M-3-1-05 

řeší a tvoří úlohy, ve 

kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace 

-Slovní úlohy 

vztahy „o více“ x „o méně“ 

-Jednotky délky (m), hmotnosti (kg), 

objemu (l) – seznámení se s pojmy 

GEOMETRIE 

V ROVINĚ A V 

PROSTORU 

 

M-3-3-01 

rozezná, pojmenuje, 

vymodeluje a popíše 

základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází 

v realitě jejich reprezentaci 

-Orientace v prostoru, geometrické 

pojmy: vpravo, vlevo, před, za 

barva, tvar (                               )  

praktické činnosti 

 

-Geometrické. tvary a věci kolem nás 

stavebnice 

-Geometrická. tělesa – využití (koule, 

krychle, kvádr, válec) 

-geometrická. tělesa kolem nás 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 2. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

Pozn. 

ČÍSLO A OČETNÍ 

OPERACE 
   

Žák 

M-3-1-01 

používá přirozená čísla 

k modelování reálných 

situací, počítá předměty 

v daném oboru, vytváří 

soubory s daným počtem 

prvků 

 

zápis čísel do 100 

Přirozená čísla 0-100 

Peníze, způsoby placení 

 

 

 

 

ČJ 

praktické čtení 

písemný a mluvený 

projev 

tvořivé činnosti s textem 

zápis slovních úloh 

PČ 

jednoduché pracovní 

operace (modelování, 

měření, stavby 

z krychlí) 

OSV 

rozvoj schopností 

poznávání: cvičení 

pozornosti a soustředění, 

dovednost řešení 

problémů 

kooperace a kompetice: 

dovednost navazovat na 

druhé a rozvíjet vlastní 

linku jejich myšlenky, 

spolupráce ve skupiny 

Mat 

hodiny a čas 

OSV-O 

seberegulace a 

sebeorganizace: 

organizace vlastního 

času 

M–3- 1-02 

čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 1000, 

užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

 

Číselný obor 0-100 

-Lichá a sudá čísla 

 

 

M-3-1-03 

užívá lineární uspořádání, 

zobrazí čísla na číselné ose 

 

Číselná osa 

 

M-3-1-04 

provádí zpaměti 

jednoduché početní operace 

s přirozenými čísly 

 

-Řád desítek a jednotek, 

zaokrouhlování čísel na 

desítky 

- Pamětné sčítání a odčítání 

čísel v oboru 0 – 100  

Písemné algoritmy početních 

operací 

- násobení a dělení v oboru 

násobilek č. 1 – 10 

Násobilka 1, 2, 3, 4, 5,10  

M-3-1-05 

řeší a tvoří úlohy, ve 

kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace 

 

- Slovní úlohy z běžného 

života 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

  

M-3-2-01 

orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody 

jednotek času 

- hodiny a čas Prv – orientace v čase 

podle hodin 

 

M-3-2-03 

doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel 

přiměřené náročnosti 

-Tabulky  
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GEOMETRICKÉ 

ÚTVARY V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

 

M-3-3-01 

rozezná, pojmenuje, 

vymodeluje a popíše 

základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází 

v realitě jejich reprezentaci 

-Geometrické útvary v rovině: 

lomená čára, přímka, úsečka, 

čtverec, obdélník, trojúhelník, 

kruh 

- Geometrická tělesa prostoru: 

kvádr, krychle, jehlan, koule, 

kužel, válec 

M-3-3-02 

Porovnává velikosti útvarů, 

měří a odhaduje délku 

úsečky 

-Přímka, úsečka 

-Práce s pravítkem 

-Jednotky délky: mm, cm, m, 

km 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 3. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

Pozn. 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

   

M-3-1-01 

používá přirozená čísla 

k modelování reálných 

situací, počítá předměty 

v daném oboru, vytváří 

soubory s daným počtem 

prvků 

 

-Přirozená čísla 0-1000 

-Počítání s penězi, způsoby placení 

 Názorné 

pomůcky 

M–3- 1-02 

čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 1000, 

užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

 

-Číselný obor 0-1000 

-Rozklad čísel na stovky, desítky, 

jednotky 

-čtení, zapisování a porovnávání 

čísel do 100, do 1 000 

  

M-3-1-03 

užívá lineární uspořádání, 

zobrazí čísla na číselné ose 

 

číselná osa-do 1000, číselná řada do 

1000, řádové počítadlo, 

zaokrouhlování  

  

M-3-1-04 

provádí zpaměti jednoduché 

početní operace 

s přirozenými čísly 

 

násobení a dělení č.1-10, --násobení 

a dělení do 1000,  

-násobení a dělení čísly-20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90,  

-dělení se zbytkem, -násobení 

jednociferného a dvojciferného 

čísla s jednou desítkou,  

-dělení dvojciferného čísla číslem 

jednociferným,  

-sčítání a odčítání dvojciferných 

čísel bez přechodu přes základ, s 

přechodem přes základ, sčítání a 

odčítání do 1000, 

- písemné sčítání bez přechodu přes 

základ a se součtem jednotek, 

desítek, -písemné sčítání a odčítání 

s přechodem přes základ  

 předběžný 

odhad 

výsledku, 

početní 

operace 

budou dle 

potřeby 

prováděny na 

názorných 

pomůckách- 

peníze, 

lístečky, 

stovkové, 

desítkové a 

jednotkové 

proužky, 

počítadlo, 

M-3-1-05 

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené 

početní operace 

 

-opakování slovních úloh z 2.roč.,  

-slovní úlohy na porovnávání dvou 

trojciferných čísel, sčítání a 

odčítání dvou trojciferných čísel, na 

vztahy o n-více, o n-méně, 

- slovní úlohy vedoucí k užití 

vztahů n-krát více, n-krát méně 

  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A    
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RÁCE S DATY 

M-3-2-01 

orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek 

času 

 

-římské číslice- psaní a čtení,  

- jízdní řády- 

VMEGS- Evropa a 

svět nás zajímá: 

zážitky a zkušenosti, 

cestujeme letadlem, 

vlakem lodí, 

autobusem 

v hodinách 

PRV se žáci 

seznámí s 

jízdním 

řádem při 

probírání 

učiva MHD, 

spojení se 

sousedními 

obcemi 

M-3-2-03 

doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel přiměřené 

náročnosti 

-Tabulky a grafy (jako nástroj pro 

řešení úloh): 

násobení a dělení č.1-10, násobení a 

dělení do 1000, násobení a dělení 

čísly-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

dělení se zbytkem, násobení 

jednociferného a dvojciferného 

čísla s jednou desítkou, dělení 

dvojciferného čísla číslem 

jednociferným, sčítání a odčítání 

dvojciferných čísel bez přechodu 

přes základ, s přechodem přes 

základ, sčítání a odčítání do 1000 

  

GEOMETRIE V ROVINĚ 

A V PROSTORU 

   

M-3-3-01 

rozezná, pojmenuje, 

vymodeluje a popíše 

základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází 

v realitě jejich reprezentaci v 

realitě jejich reprezentaci 

-Bod, úsečka, přímka, polopřímka, 

rovnoběžky, -Různoběžky, průsečík 

přímek, lomená čára,  

-Trojúhelník (obecný, 

rovnostranný, rovnoramenný) 

sousední, protilehlá strana, hrana, 

vrchol, 

-Rovinné útvary – mnohoúhelníky: 

čtyřúhelník, mnohoúhelník, čtverec, 

obdélník, 

-Kruh, kružnice, 

-Geometrická tělesa- kvádr, 

krychle, jehlan, koule, kužel, válec  

  

M-3-3-02 

Porovnává velikosti útvarů, 

měří a odhaduje délku 

úsečky 

 

- měření úsečky na cm, mm,  

- jednotky délky a jejich převody, 

- obvod jednoduchých obrazců  

  

M-3-3-03 

Rozezná a modeluje 

jednoduché souměrné útvary 

v rovině 

-Kruh, kružnice 

- Osově souměrné rovinné útvary 

ve výtvarné výchově 

mohou žáci vytvářet 

obrázky z osově 

souměrných obrazců 

Čtvercová síť 

Nestandardní aplikační 

úlohy a problémy 

   

řeší jednoduché praktické 

slovní úlohy a problémy, 

práce s magickými čtverci, slovní 

úlohy kapitánského typu-nesmyslné 

v praktických 

činnostech lze využít 
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jejichž řešení je do značné 

míry nezávislé na obvyklých 

postupech a algoritmech 

školské matematiky 

zadání, cvičení na rozvoj logického 

myšlení, úlohy typu Klokan, číselné 

a obrázkové řady, prostorová 

představivost- plánky, mapky, 

stavby z krychlí  

stavby z krychlí, v 

prvouce - plánky a 

mapky obce a okolní 

krajiny  

Osobnostní a sociální 

výchova- Osobnostní 

rozvoj- kreativita, 

Morální rozvoj- 

hodnoty, postoje, 

praktická etika-práce 

ve skupinách, 

společné řešení 

problému 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 4. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

Pozn. 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERAC    

M-5-1-01 

využívá při pamětném i písemném 

počítání komutativnost a 

asociativnost 

-Komutativnost, 

asociativnost 

- pamětné sčítání, 

odčítání, násobení, dělení, 

užívání závorek 

- písemné sčítání a 

odčítání, písemné 

násobení jedno a 

dvojciferným číslem, 

písemné dělení 

jednociferným dělitelem 

  

M-5-1-02 

provádí písemné početní operace 

v oboru přirozených čísel 

-Číselný obor 0- 1000 000 

- Počítání po 1000, 10 

000, 100 000 

- Hospodaření 

domácnosti: rozpočet, 

příjmy, výdaje 

domácnosti 

- Numerace, posloupnost, 

rozklady, čtení a zápis 

čísel do 1 000 0000 

- Rovnice, nerovnice, 

hledání neznámé, (využití 

též ve slovních úlohách) 

-Přímá úměrnost, využití 

přímé úměrnosti v 

běžném životě (slovní 

úlohy) 

ČJ – správný zápis 

slovních úloh, 

stylizace odpovědí, 

čtení 

s porozuměním, 

dějová posloupnost 

 

M-5-1-03 

zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v oboru 

přirozených čísel 

-Zaokrouhlování čísel 

- Odhad a kontrola 

výsledku u počítání 

v oboru čísel do 1 milionu 

OSV - řešení 

problémů a rozvoj 

rozhodovací 

dovedností (při 

řešení početních 

operací- posílení 

vůle) 

 

M-5-1-04 

řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace v 

celém oboru přirozených čísel 

- Slovní úlohy na 

porovnání, početní 

výkony na vztahy (o n 

více, méně, n krát více, n 

krát méně) 

- Slovní úlohy z běžného 

života, z reálné situace, 

využití přímé úměrnosti v 

OSV - řešení 

problémů a rozvoj 

rozhodovací 

dovedností (při 

řešení slovních 

úloh - posílení 

vůle) 

- Rovnice, 

nerovnice, 

hledání 

neznámé, 

(využití též ve 

slovních 

úlohách) 

-Přímá 
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běžném životě (slovní 

úlohy) 

úměrnost, 

využití přímé 

úměrnosti v 

běžném životě 

(slovní úlohy) 

M-5-1-05 

modeluje a určí část celku, používá 

zápis ve formě zlomku  

-Celek, část, zlomek 

-Polovina, čtvrtina, 

třetina, pětina, desetina 

-Řešení a tvorba slovních 

úloh k určování poloviny, 

čtvrtiny, třetiny, pětiny, 

desetiny z celku 

 Další náměty do 

výuky: 

- mozaiky 

- krájení dortu, 

pizzy 

M-5-1-06 

porovnává, sčítá a odčítá zlomky se 

stejným základem 

-Čitatel, jmenovatel, 

zlomková čára 

 Další náměty do 

výuky: 

- mozaiky 

- krájení dortu, 

pizzy 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ 

ÚLOHY A PROBLÉMY 

   

M-5- 2-02 

čte a sestavuje jednoduché tabulky 

a diagramy 

-Závislosti a jejich 

vlastnosti 

-Diagramy, grafy, 

tabulky, jízdní řády 

integrace do VL, 

PŘ - zpracování 

dat, počasí, časová 

přímka, časové 

údaje 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V 

ROSTORU 

   

M-5-3-01 

narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnici), užívá 

jednoduché konstrukce 

 

-Kreslení a rýsování 

lomené čáry, rovnoběžek, 

-Rýsování rovnoběžníku, 

čtverce, obdélníku, 

trojúhelníku, kružnice s 

daným středem a 

poloměrem, kolmic, střed 

úsečky 

-Čtvercová síť 

integrace do ČJ - 

popis vlastní 

činnosti při 

rýsování 

 

M-5-3-02 

sčítá a odčítá graficky úsečky, určí 

délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho 

stran 

 

-Jednotky délky: mm, cm, 

m, dm, km – převody 

jednotek délky 

-Obvod mnohoúhelníku 

-Grafické sčítání a 

odčítání úseček 

  

M-5-3-03 

sestrojí rovnoběžky a kolmice 

-Rovnoběžky, 

různoběžky, kolmice 

-Vzájemná poloha přímek 

v rovině 

  

M-5-3-04 

určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu  

-Jednotky obsahu: mm2, 

cm2, m2 

-Jednoduché slovní úlohy 

na výpočet obsahů 

obdélníků a čtverců 

 jednotky délky, 

hmotnosti, 

objemu, času 

M-5-3-05 

rozpozná a znázorní ve čtvercové 

-Osa souměrnost, 

-Souměrné útvary ve 

integrace do VV, 

PČ (výroba  
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síti jednoduché osově souměrné 

útvary a určí osu souměrnosti 

překládáním papíru 

čtvercové síti, určování 

souměrnosti 

krabiček, listů, 

motýlů…) 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ 

ÚLOHY A PROBLÉMY 

   

M-5-4-01 

řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení je 

do značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech a algoritmech 

školské matematiky  

-Číselné řady, obrázkové 

řady, magické čtverce 

Témata OSV v 

matematice se 

uskutečňují 

prostřednictvím 

her, modelových 

situací a diskusí 

vyplývajících ze 

skutečné situace 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 5. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

Pozn. 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

   

M-5-1-02 

provádí písemné početní operace 

v oboru přirozených čísel  

 

 

 

Počítání do milionu 

-Písemné sčítání, 

odčítání, násobení, 

dělení 

  

M-5-1-03 

zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v 

oboru přirozených čísel 

Zaokrouhlování   

M-5-1-04 

řeší a tvoří slovní úlohy, ve 

kterých aplikuje osvojené 

početní operace v celém oboru 

přirozených čísel 

-Slovní úlohy 

různého typu, 

s jedním i více 

výpočty, s několika 

postupy řešení 

 -fáze řešení 

problému: zápis, 

grafic. znázornění, 

stanovení řešení, 

odhad a kontrola 

výsledku, 

formulace odpovědi 

 

M-5-1-05 

modeluje a určí část celku, 

používá zápis ve formě zlomku 

-Zlomky 

-Řešení a tvorba 

slovních úloh 

k určování celku 

z dané poloviny, 

čtvrtiny, třetiny, 

pětiny, desetiny 

 Další náměty do 

výuky: 

-krájení dortu, pizy 

M-5-1-06 

porovnává, sčítá a odčítá zlomky 

se stejným základem 

Využití názorných 

obrázků (např. 

čtvercová síť, 

kruhový diagram, 

číselná osa) 

  

M-5-1-07 

Přečte zápis desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose desetinné 

číslo dané hodnoty 

-Desetinné číslo a 

jeho znázornění 

- Porovnání 

desetinných čísel 

-Využití názorných 

obrázků (např. 

čtvercová síť, číselná 

osa) 

  

M-5-1-08 

Porozumí významu znaku „-„ 

pro zápis celého záporného čísla 

a toto číslo vyznačí na číselné 

Číselná osa (kladná a 

záporná část) 

Měření teploty, 

vyjádření dlužné 

EV – Vztah člověka 

k prostředí: globální 

oteplování 

Další náměty do 

výuky: 

- pozorování a 

měření (teploty) 
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ose částky 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A 

PRÁCE S DATY 

   

M-5-2-01 

vyhledává, sbírá a třídí data 

-Jednotky EV - vztah člověka k 

prostředí lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí (prolíná 

učivem v řešení 

slovních úloh) 

 

 - Římské číslice   

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

   

M-5-3-01 

narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, 

obdélník, trojúhelník a kružnici), 

užívá jednoduché konstrukce 

 

- Konstrukce čtverce 

a obdélníku 

-Konstrukce 

trojúhelníku 

(rovnoramenného, 

rovnostranného, 

pravoúhlého) 

  

M-5-3-03 

sestrojí rovnoběžky a kolmice 

-Konstrukce kolmice 

a rovnoběžky 

  

M-5-3-04 

určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 

- Obsah čtverce, 

obdélníka, 

trojúhelníka 

-Jednotky obsahu 

  

NESTANDARDNÍ 

APLIKAČNÍ ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

   

M-5-4-01 

řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení 

je do značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky 

Slovní úlohy s 

netradičními postupy 

-Magické čtverce, 

pyramidy, sudoku 

-Matematické 

hádanky, 

matematické 

pohádky 

OSV - osobnostní 

rozvoj kreativita 
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3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Předmět: PRVOUKA (1. – 3. ročník) 

charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím ročníku tři hodiny 

prvouka se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, který vymezuje vzdělávací 

obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, 

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

dovednostem pro praktický život. 

 

 

vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: 

 

Místo, kde žijeme –praktické poznávání místních, regionálních skutečností, důraz je kladen 

také na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově).  

 

Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se 

se základními právy a povinnostmi, se světem financí 

 

Lidé a čas – orientace v dějích a čase 

 

Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání 

proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody 

 

Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první 

pomoci a o bezpečném chování v různých životních situací. Poznávání sebe na základě 

poznávání člověka jako živé bytosti. 

- Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují 

s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a 

nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají 

základní poučení o zdraví a nemocech, a poskytování první pomoci 

- Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, 

včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel.  

- Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. především 

tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové 

situace atd. 

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli 

uspět. 

 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí 

 upevňování preventivního chování 

 orientace ve světě informací 



26 

 

 časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací  

 učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 

 učitel motivuje žáky pro celoživotní učení 

Kompetence k řešení problémů 

 žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního 

zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 

 poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 

předcházení 

 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 

 

 poznávají a ovlivňují svou jedinečnost  

 učitel pomáhá žákům, aby došli  k samostatným objevům, řešením a závěrům 

 učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají 

různých informačních zdrojů 

Kompetence komunikativní 

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech. 

 jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, 

bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 

 pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech 

a výtvorech 

 přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

 učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, 

vzájemnému si naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a 

pomáhají si  

 k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií,  

 jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně 

uplatňovaných pravidel 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci pracují ve skupině. 

 efektivně spolupracují na řešení problémů 

 učí se respektovat názory druhých 

 přispívají k diskusi 

 učí se věcně argumentovat  

 učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů 

 učitel vede žáky k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a 

tolerantnímu chování a jednání na základě respektu 

 učitel vede žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií 

 

Kompetence občanské 

- učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

- učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 

- učitel vede žáky k respektování pravidel 

- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 

předcházení 
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- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

druhých, včetně chování při mimořádných událostech 

 

Kompetence pracovní 

Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.  

- učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení 

- učitel zohledňuje soudobý stav poznání a technického rozvoje 

- učitel vede žáka k orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování 

osobního rozpočtu 

 

 

V Prvouce budou realizována tato průřezová témata:  

EV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, 

VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování, 

MKV – princip sociálního smíru 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Ročník: 1. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

Pozn. 

LIDÉ KOLEM NÁS    

Žák 

rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, role rodinných 

příslušník a vztahy mezi nimi 

moje rodina 

svátek v rodině 

život v rodině 

domov 

svátek a narozeniny 

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

Multikulturní 

výchova (lidské 

vztahy) 

Mediální výchova 

(kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení) 

Multikulturní 

výchova (Lidské 

vztahy, etnický 

původ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prakticky stále 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních 

činností 

 

 

práce a volný čas 

povolání 

věci a činnosti kolem nás 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

- rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná 

místa pro hru a trávení volného 

času 

-uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka 

silničního provozu 

- jedná tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných 

lidé a technika 

v obchodě 

dopravní prostředky 

Riziková místa a situace 

projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků, jejich 

přednostem i nedostatkům 

jsem školák 

třída ve vyučovací hodině 

třída o přestávce 

pracovní návyky 

hračky a školní potřeby 

LIDÉ A ČAS  

využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě, 

rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 

lidé a čas 

dny v týdnu 

svátek a narozeniny 

roční období a měsíce v roce 

orientace v čase – hodiny 

práce a volný čas 

uplatňuje elementární poznatky 

o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, 

soužití, zvycích a o práci lidí; na 

příkladech porovnává minulost 

jsem školák 

pracovní návyky 

moje rodina, život v rodině, 

vztahy v rodině 

člověk a zdraví, péče o 
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a současnost zdraví 

lidé a čas 

práce a volný čas 

povolání 

věci a činnosti kolem nás 

lidé a technika 

Environmentální 

výchova 

(Ekosystémy, 

základní podmínky 

života, vztah 

člověka k prostředí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální 

výchova (základní 

podmínky života, 

vztah člověka 

k prostředí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova 

(kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další náměty do 

výuky: 

- beseda se 

zdravotníkem 

ROZMANITOST PŘÍRODY  

pozoruje, popíše a porovnává 

viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích 

příroda na podzim 

v parku 

v lese 

v sadu a na zahradě 

na poli 

přichází zima 

živočichové v zimě 

příroda v zimě 

roční období a měsíce v roce 

příroda na jaře 

stavba rostlin, jarní květiny 

ptáci 

příroda v létě 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském 

těle; projevuje vhodným 

chováním a činnostmi vztah ke 

zdraví 

člověk  a zdraví 

péče o zdraví 

osobní hygiena 

výživa 

 Stavba těla, základní funkce 

a projevy 

Zdravý životní styl, správná 

výživa, vhodná skladba 

stravy, pitný režim 

dodržuje zásady bezpečného 

chování tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných 

třída o přestávce 

blízké okolí školy 

domov (tísňové volání) 

zimní sporty 

různé materiály kolem nás 

chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu 

nepříjemná, v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro 

jiné dítě 

blízké okolí školy 

péče o zdraví 

Multikulturní 

výchova (lidské 

vztahy) 

prakticky stále 

uplatňuje základní pravidla 

účastníků silničního provozu 

blízké okolí školy 

lidé a technika 

dopravní prostředky 

  

reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných 

událostech 

- ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek 

použití telefonu pro tísňové 

volání 

integrovaný záchranný 

systém 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Ročník: 2. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, průřez. 

témata 

Pozn. 

LIDÉ KOLEM NÁS    

Žák 

rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, role 

rodinných příslušníků 

a vztahy mezi nimi 

projevuje toleranci 

k přirozeným odlišnostem 

spolužáků, jejich 

přednostem i nedostatkům 

rodina – postavení jedince 

v rodině, role členů rodiny, 

příbuzenské a 

mezigenerační vztahy 

Vztahy v rodině 

Šikana, týrání, sexuální a 

jiné zneužívání 

ČJ 

adresa bydliště, adresa 

příbuzných v případě 

místního ohrožení, důležité 

telefony 

OSV-O 

hry ke sebepoznání a 

sebepojetí: já jako zdroj 

informací o sobě, druzí jako 

zdroj informací o mně, co o 

sobě vím, co ne, moje vztahy 

k druhým, zdravé sebepojetí 

S 

mezilidské vztahy – pohled 

na  svět očima druhého, 

vztahy a naše třída 

Mat 

hodiny a čas 

OSV-O 

seberegulace a 

sebeorganizace: organizace 

vlastního času 

ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

zima, zimní sporty, 

bezpečnosti, sněhová bouře, 

lavina, ochrana před 

omrznutím 

povodně, vichřice 

EV 

ekosystémy 

základní podmínky života 

lidské aktivity a problémy 

živ. prostředí 

chápat nebezpečí 

osamoceného pohybu 

v krajině (srázy, vodní toky, 

rozsáhlost lesů, proměnlivost 

počasí 

Možná 

spolupráce 

s ochránci 

přírody nebo s 

Cassiopeiou 

LIDÉ A ČAS  

využívá časové údaje při 

řešení různých situací 

v denním životě, rozlišuje 

děj v minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti 

orientace v čase a časový 

řád, generace, denní režim 

– práce a volný čas 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 

pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních 

obdobích 

uvede příklady výskytu 

organismů ve známé 

lokalitě 

rostliny, houby, 

živočichové 

proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních 

obdobích 

živočichové ve volné 

přírodě, zelenina a její 

druhy, ovocné stromy a 

ovoce, zemědělské plody, 

pokojové rostliny, péče o 

živočichy v zajetí, 

hospodářská zvířata, ptáci a 

jejich hnízda (Na louce, Na 

poli, V lese a u lesa, U 

vody a ve vodě) 

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

   

uplatňuje základní 

hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní 

Lidské tělo (člověk, naše 

tělo, vnitřní orgány, 

smysly, kostra, nemoc a 

projekt Zdravé zuby 

OSV – komunikace: 

asertivita, obrana proti agresi 

Beseda se 

zdravotníkem 
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návyky s využitím 

elementárních znalostí o 

lidském těle 

projevuje vhodným 

chováním a činnostmi vztah 

ke zdraví 

dodržuje zásady 

bezpečného chování tak, 

aby neohrožoval zdraví své 

a zdraví jiných 

chová se obezřetně při 

setkání s neznámými 

jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu 

nepříjemná, v případě 

potřeby požádá o pomoc 

pro sebe i pro jiné dítě 

uplatňuje základní pravidla 

účastníků silničního 

provozu 

úraz) 

péče o zdraví, zdravá 

výživa 

Zdravý životní styl, správná 

výživa 

Výběr a způsoby uchování 

potravin 

Vhodná skladba stravy, 

pitný režim 

návykové látky a zdraví 

osobní bezpečí 

bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, 

v silničním provozu v roli 

chodce a cyklisty, krizové 

situace – šikana, týrání, 

sexuální zneužívání aj. 

brutalita a jiné formy násilí 

v médiích, služby odborné 

pomoci 

a manipulaci – dovednost 

odmítnout 

psychohygiena: 

dobrý vztah k sobě samému, 

umět hledat pomoc při 

potížích 

morální rozvoj: 

hodnoty, postoje, praktická 

etika – analýza vlastních i 

cizích postojů a hodnot 

využít 

příležitostí 

k rozhovorům, 

např.: čerti, 

Silvestr 

(alkohol, 

výbušniny), 

Májka, 

čarodějnice 

(alkohol, tabák 

a drogy) 

reaguje adekvátně na 

pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

situace hromadného 

ohrožení 

- krizové situace – vhodná a 

nevhodná místa pro hru 

- předcházení rizikovým 

situacím 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  

rozliší možné nebezpečí 

v nejbližším okolí 

škola: prostředí školy, 

činnosti ve škole, okolí 

školy, bezpečná cesta do 

školy, riziková místa a 

situace 

domov: prostředí domova, 

orientace v místě bydliště 

- předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky) 

- dopravní značky 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Ročník: 3. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

Pozn. 

MÍSTO, KDE ŽIJEME    

Vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy, 

cestu na určené místo a rozliší 

možná nebezpečí v nejbližším 

okolí 

naše obec, poloha obce, hlavní části 

obce, uliční síť, dopravní značky, 

dopravní nehoda, pravidla 

silničního provozu, bezpečnost, 

MHD spojení se sousedními 

obcemi (domov, škola, obec, mapy 

obecně zeměpisné a tematické)   

Environmentální 

výchova- Vztah 

člověka k 

prostředí- naše 

obec, 

 

Začlení svou obec (město)do 

příslušného kraje a obslužného 

centra ČR, pozoruje a popíše 

změny v nejbližším okolí, obci 

(městě) 

určování světových stran-hlavní a 

vedlejší sv.strany, práce s buzolou, 

orientace v krajině, 

Naše vlast: Česká republika, 

sousední státy, státní symboly, 

armáda ČR  

 radnice, obecní úřad, služby v obci, 

minulost obce ( obec, okolní 

krajina) 

exkurze na 

Obecní úřad, 

případně do 

místních a 

okolních 

výrobních 

podniků, 

 

 

 

 

 

 

Státní 

svátek 8. 5. 

rozliší přírodní a umělé prvky 

v okolní krajině a vyjádří 

různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitost 

krajina-hory, vodstvo, výška 

krajiny, typy krajiny, obec- výrobní 

podniky, zemědělství, životní 

prostředí, (obec, okolní krajina) 

  

LIDÉ KOLEM NÁS    

Projevuje toleranci k 

přirozeným odlišnostem 

spolužáků, jejich přednostem i 

nedostatkům 

soužití lidí- mezilidské vztahy, 

komunikace, pomoc nemocným, 

sociálně slabým, Chování lidí- 

vlastnosti lidí, pravidla slušného 

chování, principy demokracie, 

základní globální problémy- 

nesnášenlivost mezi lidmi 

Ohleduplnost, etické zásady, 

zvládání emocionality, rizikové 

chování, předcházení konfliktům  

Multikulturní 

výchova- Kulturní 

diferenciace, 

Lidské vztahy, 

Etnický původ, 

Osobnostní a 

sociální výchova- 

Osobnostní 

rozvoj- 

Sebepoznání a 

sebepojetí, 

Sociální rozvoj- 

poznávání lidí 

TV – 

kolektivní a 

míčové hry 

LIDÉ A ČAS    

Pojmenuje některé rodáky, 

kulturní či historické památky, 

významné události regionu, 

interpretuje některé pověsti 

nebo báje spjaté s místem, v 

němž žije 

současnost a minulost v našem 

životě, regionální památky, pověsti 

v hodinách čtení 

využít místní 

pověsti 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY    

Roztřídí některé přírodniny živá a neživá příroda, lidské Environmentální  
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podle nápadných určujících 

znaků, uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě 

výtvory, neživá příroda- vzduch, 

voda, horniny, nerosty, přírodní 

nerostná paliva, půda, Vesmír 

výchova- 

Ekosystémy- les, 

pole, vodní 

zdroje, Základní 

podmínky života- 

voda, ovzduší, 

půda, energie, 

přírodní zdroje, 

Vztah člověka k 

prostředí- aktuální 

ekologický 

problém, prostředí 

a zdraví 

Provádí jednoduché pokusy u 

skupiny známých látek, určuje 

jejich společné a rozdílné 

vlastnosti a změří základní 

veličiny pomocí jednoduchých 

nástrojů a přístrojů 

látky a jejich vlastnosti- hmotnost, 

objem, teplota, čas, pokusy- např. 

voda, cukr, sůl-rozpustnost a 

nerozpustnost, skupenství, 

odpařování 

  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ    

uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o 

lidském těle, projevuje 

vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví 

lidské tělo- průběh lidského života, 

vývoj malého dítěte, kostra, svaly, 

kůže, dýchací, trávicí, vylučovací a 

nervová soustava, oběhový systém, 

lidské smysly- zrak, sluch, čich 

v hodinách bude 

využíván projekt 

Zdravé zuby 

Beseda se 

zdravotníke

m 

dodržuje zásady bezpečného 

chování tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných 

bezpečnost a zdraví člověka, 

škodlivé látky, prevence sociálně 

patologických jevů, 

  

chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu 

nepříjemná, v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro 

jiné dítě 

odmítání návykových látek, hrací 

automaty apod., (osobní bezpečí- 

bezpečné chování v rizikovém 

prostředí, krizové situace, šikana, 

týrání, sexuální zneužívání 

Nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických 

médií 

  

uplatňuje základní pravidla 

účastníků silničního provozu 

osobní bezpečí- bezpečné chování v 

silničním provozu v roli chodce a 

cyklisty 

  

reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných 

událostech 

-ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek 

situace hromadného ohrožení- 

ochrana před povodněmi, 

sněhovými lavinami, zemětřesením, 

havárií jaderné elektrárny, požární 

poplach, varování obyvatelstva, 

zásady první pomoci 

  

Dle možností budou do hodin prvouky zařazeny vycházky. 
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Předmět: VLASTIVĚDA (4. – 5. ročník) 

charakteristika vyučovacího předmětu  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

je realizována: 

- ve  4. ročníku - 2 hod. týdně 

- v 5. ročníku - 2 hod. týdně 

vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, který vymezuje vzdělávací 

obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, 

bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem 

pro praktický život. 

- vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy 

Místo, kde žijeme 

- chápání organizace života v obci, ve společnosti 

- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, důraz je kladen také na 

utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově).  

- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění 

Lidé kolem nás 

- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi 

- uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti 

a rovného postavení mužů a žen 

- seznamování se se základními právy a povinnostmi, se světem financí,  

- seznamování se i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět 

(globální problémy) 

- směřování k výchově budoucího občana demokratického státu 

Lidé a čas 

- orientace v dějích a v čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů 

- snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace 

z historie a současnosti 

 

organizace - žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem 

práce, s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

 

průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována tato: MKV, EGS, VDO 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení  

- učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo  

- učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje 

- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit 

Kompetence k řešení problémů  

- učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině 

- učitel umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi 

apod. 
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- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence komunikativní  

- učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny 

- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti 

- učitel vede žáky k ověřování výsledků 

- učitel podněcuje žáky k argumentaci 

Kompetence sociální a personální  

- rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy 

- 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 vytváří heterogenní pracovní skupiny 

- - učitel vede žáky k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a 

tolerantnímu chování a jednání na základě respektu  

- učitel vede žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií 

 

 

Kompetence občanská  

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události 

v oblastech ČR (případně ve státech Evropy) 

- projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti 

- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo 

jejich výsledků 

- učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků 

- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 

předcházení 

- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

druhých, včetně chování při mimořádných událostech 

 

 

Kompetence pracovní  

- uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na 

příkladech porovnává minulost a současnost 

- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů 

- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- učitel vede žáky k orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování 

osobního rozpočtu 



36 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

Ročník: 4. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

Pozn. 

MÍSTO, KDE ŽIJEME    

Určí a vysvětlí polohu svého 

bydliště nebo pobytu 

vzhledem ke krajině a státu 

Domov - prostředí domova, 

orientace v místě bydliště 

  

Určí světové strany v přírodě 

i podle mapy, orientuje se 

podle nich a řídí se podle 

zásad bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě 

Mapy obecně zeměpisné a 

tematické - obsah, grafika, 

vysvětlivky 

 - orientační body a linie, 

světové strany (poloha ČR) 

(určuje světové strany podle 

kompasu, přírodních útvarů) 

 - nadmořská výška, značky, 

využití map 

 - měřítko mapy, glóbus - 

poledníky, rovnoběžníky 

VV kreslení map  

 

 

 

Vycházka 

Vyhledává typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem 

posoudí jejich význam z 

hlediska přírodního, 

historického politického, 

správního a vlastnického 

Okolní krajina (místní oblast, 

region) 

 - zemský povrch a jeho útvary 

(povrch ČR), vodstvo na 

pevnině, půdy a 

zemědělství(rostliny a 

živočichové v dané oblasti), 

 - nerostné bohatství v dané 

oblasti, životní prostředí 

 - vliv krajiny na život lidí a 

působení lidí na krajinu 

  

 Regiony ČR - vybrané oblasti 

ČR, surovinové zdroje, 

výroba, služby a obchod 

Praha - hlavní město 

  

Rozlišuje hlavní orgány 

státní moci a některé jejich 

zástupce, symboly našeho 

státu a jejich význam 

Naše vlast - domov, krajina, 

národ, základy státního  

zřízení a politického systému 

ČR, státní správa a 

samospráva, státní symboly 

VDO - občan, 

občanská 

společnost  

 - úloha občana v 

demokratické 

společnosti 

 

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 

- Odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, na 

Soužití lidí - mezilidské 

vztahy, komunikace, zájmové 

spolky, pomoc nemocným, 

sociálně slabým 

 - postavení jedince v rodině, 

role členů rodiny, příbuzenské 

a mezigenerační vztahy, život 

a funkce rodiny 

MKV - Lidské 

vztahy - skupinová 

práce, tolerance, 

vztahy mezi 

kulturami principy 

slušného chování, 

tolerance, 

empatie… 
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příkladu ukáže nemožnost 

realizace všech chtěných 

údajů, vysvětlí, proč spořit, 

kdy si půjčovat a jak vracet 

dluhy 

-Rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti, hotovostní a 

bezhotovostní forma peněz, 

způsoby placení, banka jako 

správce peněz, úspory, půjčky 

(kap. Vlastnictví) 

-Rozlišuje rozdíl mezi 

jednotlivci obhájí při 

konkrétních činnostech své 

názory, popřípadě připustí i 

svůj omyl, dohodne se na 

společném postupu a řešení 

- odůvodní své názory 

-Postavení jednotlivce ve 

společnosti, schopnost 

komunikovat, respektovat 

názory druhých, ale také 

přiznat vlastní chybu 

Odlišnost lidí 

Etnický původ - 

rovnocennost všech 

etnických skupin a 

kultur 

 - OSV - 

Mezilidské vztahy - 

empatie, 

respektování 

názoru druhých, 

vztahy a naše 

skupina  

 

-Rozpoznává ve svém okolí 

jednání a chování, která se už 

tolerovat nemohou a která 

porušují základní lidská 

práva nebo demokratické 

principy  

-Chování lidí - vlastnosti lidí, 

pravidla slušného chování, 

principy demokracie 

- Korupce, právo na reklamaci 

OSV - Řešení 

problémů 

OSV - Poznávání 

lidí ve skupině 

(třídě) 

 

LIDÉ A ČAS    

-Pracuje s časovými údaji a 

využívá zjištěných údajů k 

pochopení vztahů mezi ději a 

mezi jevy  

-Orientace v čase a časový řád 

- dějiny jako časový sled, 

událostí, kalendáře, letopočet 

Integrace do 

matematiky - 

časová osa 

diagramy 

 

-Srovnává a hodnotí na 

vybraných ukázkách způsob 

života a práce předků na 

našem území v minulosti a 

současnosti s využitím 

regionálních specifik 

-Současnost a minulost v 

našem životě - proměny 

způsobu života, bydlení, 

předměty denní potřeby, 

průběh lidského života, státní 

svátky a významné dny 

  

-Rozeznává současné a 

minulé, orientuje se v 

hlavních reáliích minulosti a 

současnosti naší vlasti 

s využitím reg. specifik 

-Báje, mýty, pověsti - minulost 

kraje a předků, domov, vlast, 

rodný kraj 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

Ročník: 5. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, průřez. 

témata 

Pozn. 

MÍSTO, KDE ŽIJEME    

Umí se orientovat na mapě 

ČR, zná světové strany  

Zná letopočet vzniku ČR 

Zná jméno prvního a 

současného prezidenta 

Zná pojmy vláda, parlament, 

zákon 

Opakování učiva 4. roč. 

Místo, kde žijeme naše vlast 

- domov, krajina, národ, 

základy státního zřízení a 

politického zřízení ČR, státní 

správa a samospráva, státní 

symboly 

regionální zajímavosti 

MKV - kulturní diference, 

lidské vztahy 

ČJ - literární zpracování 

Vv 

Pč  

 

Umí najít na mapě ČR 

jednotlivé kraje, umí popsat 

jejich polohu v ČR 

Umí najít významná města, 

řeky apod. v jednotlivých 

oblastech 

Zná významné průmyslové 

podniky v jednotlivých 

oblastech 

Zná významné zemědělské 

podniky 

S pomocí mapy umí porovnat 

hustotu osídlení, zalesnění, 

průmysl jednotlivých oblastí 

Regiony ČR - Praha a 

vybrané oblasti ČR, 

surovinové zdroje, výroba, 

služby a obchod 

  

Orientuje se na mapě 

Umí na mapě ukázat státy 

EU (plus ostatní státy) 

Umí na mapě určit polohu 

státu k ČR, umí najít hlavní 

město 

Zprostředkuje ostatním 

zkušenosti, zážitky a 

zajímavosti z vlastních cest a 

porovná způsob života a 

přírodu v naší vlasti i v 

jiných zemích 

Evropa a svět kontinenty, 

evropské státy, Evropská 

unie, cestování předávání 

osobních zkušeností z cest 

EGS - jsme  Evropané 

MV - kulturní diference 

Referát - využití poznatků 

dětí získaných cestováním 

EGS - Evropa a svět nás 

zajímá  

objevujeme Evropu a svět 

jsme Evropané 

 

Rozlišuje mezi náčrty, plány 

a základními typy map 

(tematické a topografické) 

Vyhledává jednoduché údaje 

o přírodních podmínkách a 

sídlech lidí na mapách naší 

republiky, Evropy a 

polokoulí 

Mapy obecně zeměpisné a 

tematické (obsah, grafika, 

vysvětlivky) 

  

LIDÉ KOLEM NÁS    

Pracuje s časovými údaji a 

využívá zjištěných údajů k 

pochopení vztahů mezi ději a 

-Lidé a čas současnost a 

minulost v našem životě, 

proměny způsobu života, 

ČJ – literatura – kroniky, 

paměti,… 

 

VV, PV : 

pravěk, 

husitské 
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jevy 

Zná pojmy a umí časově 

zařadit : Velká Morava, 

Přemyslovci, Jagellonci, 

Habsburkové 

Zná významné osobnosti a 

umí je  časově zařadit do 

příslušných období - Karel 

IV. , Mistr Jan Hus, T. G. 

Masaryk, V. Havel 

Umí popsat rozdíly ve 

způsobu života v minulosti a 

dnes 

Umí popsat charakteristické 

rysy způsobu života v 

pravěku, středověku a dnes 

Objasní historické důvody 

pro zařazení státních svátků a 

významných dnů 

Rozlišuje základní rozdíly 

mezi lidmi, obhájí své 

názory, případně připustí 

svůj omyl, dohodne se na 

společném řešení (opět umí 

popsat jak soužití lidí 

probíhalo v pravěku, 

středověku, dnes) 

bydlení, předměty denní 

potřeby, průběh lidského 

života, státní svátky a 

významné dny 

-Orientace v čase - dějiny 

jako časový sled událostí, 

kalendáře, letopočet, 

generace 

-Lidé kolem nás soužití lidí - 

mezilidské vztahy, obchod, 

firmy, zájmové spolky, 

politické strany, církve, 

pomoc nemocným a sociálně 

slabým, společný evropský 

dům vlastnictví - soukromé, 

veřejné, osobní, společenské, 

peníze kultura – podoby 

kultury, projevy kultury, 

kulturní instituce, masová 

kultura a subkultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO 

MKV 

zbraně, 

erby,… 

orientuje se v základních 

formách vlastnictví, platidlo 

dříve a dnes kultura v 

průběhu dějin, architektura, 

umění 
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Předmět: PŘÍRODOVĚDA (4. – 5. ročník) 

charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

- vyučuje se ve 4. a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně 

- přírodověda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, který vymezuje 

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

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

směřuje k dovednostem pro praktický život. 

- žáci se učí  vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si stránek i krásy lidských výtvorů a 

přírodních jevů, pozorovat je, přemýšlet o nich a chránit je.  

- žáci se učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu 

života, jeho přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat 

současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. 

 

Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti 

tematických okruhů: 

Místo, kde žijeme 

- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a 

živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí 

Lidé kolem nás  

- základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie 

- základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy 

přírodního prostředí 

- seznamování se se základními právy a povinnostmi, se světem financí,  

- seznamování se i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět 

(globální problémy) 

 

Lidé a čas 

- orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne 

- současnost a minulost v našem životě 

 

Rozmanitost přírody 

- Země jako planeta sluneční soustavy 

- rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky 

života, životní potřeby a podmínky 

- rovnováha v přírodě 

- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, 

živelné pohromy, ekologické katastrofy 

 

Člověk a jeho zdraví 

- lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy 

lidské reprodukce 

- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

- péče o zdraví, první pomoc 

- odpovědnost člověka za své zdraví 

- situace hromadného ohrožení 
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- zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se 

člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z 

hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní 

poučení o zdraví a nemocech, a poskytování první pomoci 

- osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně 

mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel.  

- žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Především tím, 

že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové 

situace atd. 

 

Součástí výuky je exkurze do planetária, úpravny vod. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata, zejména EV (vztah člověka k prostředí, zodpovědnost 

a spoluodpovědnost za stav životního prostředí, ekosystémy, základní podmínky života) a 

dále OSV a VDO. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou 

literaturu 

- žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit 

výsledky svého pozorování 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami 

- žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se 

vyhledávat informace vhodné k řešení problémů. 

Kompetence komunikativní 

- učitel vede žáky k používání správné terminologie 

- žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných 

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 

-  žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory 

a podněty jiných 

Kompetence sociální a personální 

- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně 

- žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

respektují názory a zkušenosti druhých 

- učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků 

- učitel vede žáky k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a 

tolerantnímu chování a jednání na základě respektu  

- učitel vede žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií 

 

Kompetence občanské 

- učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

- žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, 

bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního 

zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých 

- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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- učitel vede žáky k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného 

rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i 

zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech 

 

Kompetence pracovní 

- učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 

- učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky 

- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

- žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují 

vymezená pravidla 

- učitel vede žáky k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a 

tolerantnímu chování a jednání na základě respektu  

- učitel vede žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií 



43 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Přírodověda 

Ročník: 4. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

Pozn. 

ROZMANITOST ŽIVÉ A 

NEŽIVÉ PŘÍRODY 

   

-Objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé a 

neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným 

vzhledem přírody a činností 

člověka 

-Látky a jejich vlastnosti - 

třídění látek, výrobky a 

přírodniny, změny látek a 

skupenství, vlastnosti, 

porovnávání látek a měření 

veličin s praktickým užíváním 

základních jednotek, měření a 

vážení - délka hmotnost, 

objem, čas, teplota 

Integrace do 

matematiky – 

převody jednotek 

Pokusy 

 -Neživá příroda - voda a 

vzduch - oběh vody v přírodě, 

vlastnosti a formy vody, 

čistota vody, znečistěná voda, 

složení vzduchu, proudění a 

význam vzduchu pro život 

EV - Základní 

podmínky života 

voda, ovzduší, půda, 

ekosystémy, energie, 

hospodaření 

s přírodními zdroji 

 

 -Rovnováha v přírodě - 

ekosystémy, vztahy rostlin a 

živočichů - v lese, na poli, 

louce, u potoků, rybníka, v 

zahradách a sadech 

EV - Ekosystémy - 

les, pole, vodní 

zdroje 

 

-Vysvětlí na základě 

elementárních poznatků o 

Zemi jako součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a 

střídání ročních období 

-Vesmír a Země - střídání dne 

a noci, neživá příroda, roční 

období, magnety a světové 

strany, význam Slunce pro 

živé organismy, podmínky 

života na Zemi 

Integrace do VV - 

roční období 

 

-Zkoumá základní 

společenstva ve Vybraných 

lokalitách regionů, zdůvodní 

vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází podstatné 

shody a rozdíly v přizpůsobení 

prostředí organismů  

-Rostliny, houby - znaky 

života, průběh života, výživa, 

stavba těla některých hub a 

rostlin, rozdíl mezi dřevinami, 

bylinami, houbami, rostliny 

plané, kulturní, chráněné, 

plevele, jedovaté a léčivé 

rostliny, ekosystémy, význam 

v přírodě pro člověka  rozdíl 

mezi dřevinami, bylinami, 

houbami,  

- společenstva rostlin (pole, 

zahrady, sady, vodstvo, louky, 

les) 

VV - rostliny, houby 

 

 

 

 

 

 

 

EV - Ekosystémy 

VV - lesní patra 

 

-Porovnává základní projevy 

života na konkrétních 

organismech, prakticky třídí 

-Živočichové - znaky života, 

životní potřeby a projevy, 

projev a způsob života, stavba 
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organismy do známých skupin, 

využívá i jednoduché klíče a 

atlasy 

těla u vybraných druhů 

- domácí zvířata - význam pro 

člověka 

- obratlovci a bezobratlí 

živočichové 

- společenstva živočichů (pole, 

vodstvo, zahrady, les, louky, 

sady) 

-Zhodnotí některé činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí 

i zdraví člověka podporovat 

nebo poškozovat 

 

-Ohleduplné chování k přírodě 

a ochrana přírody odpovědnost 

lidí, ochrana a tvorba životního 

prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace odpadů, 

živelné pohromy, ekologické 

katastrofy 

EV - Vztah člověka k 

prostředí naše 

obec(odpadové 

hospodářství, 

ochrana prostředí  v 

obci, prostředí a 

zdraví 

 

-Stručně charakterizuje 

specifické přírodní jevy a 

z nich vyplývající rizika 

vzniku mimořádných událostí,  

-Rizika v přírodě spojená 

s ročními obdobími a 

sezonními činnostmi 

-Mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy a 

ochrana před nimi  

  

-založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní postup, 

vysvětlí výsledky pokusu 

-Životní podmínky - voda - 

skupenství(plynné,kapalné, 

pevné). Pěstování hrachu, 

řízkování rostlin, sůl 

PČ - pěstování 

rostlin 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ    

-Uplatňuje základní dovednosti 

a návyky související 

s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou 

-Návykové látky a zdraví - 

odmítání návykových látek, 

hrací automaty a počítače, 

nebezpečí komunikace přes 

počítač 

-Situace hromadného ohrožení 

- ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

OSV - asertivní 

komunikace 

(dovednost 

komunikační 

odměny proti agresi 

a manipulaci) 

 

Ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc  

-ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek 

-Péče o zdraví, zdravá výživa - 

denní režim, pitný nemoc, 

drobné úrazy a poranění, první 

pomoc, osobní a duševní 

hygiena, stres a jeho rizika, 

reklamní vlivy 

-Nemoci přenosné a 

nepřenosné, ochrana před 

infekcemi přenosnými krví 

(hepatitida, HIV, AIDS) 

Prevence nemoci a úrazu 

-OSV- 

Psychohygiena - 

dobrý vztah k sobě 

samému, dobrá 

organizace času, 

hledání pomoci při 

obtížích 

Beseda se 

zdravotníkem 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Přírodověda 

Ročník: 5. 

Očekávané výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

Pozn. 

ROZMANITOST ŽIVÉ A 

NEŽIVÉ PŘÍRODY 

   

-Umí porovnávat na základě 

pozorování základní projevy života 

na konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy do 

známých skupin, využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy 

-Co jsme již poznali 

-Rozmanitost přírody: 

 rostliny, houby, 

živočichové (znaky života, 

životní potřeby a projevy, 

průběh a způsob života, 

výživa, stavba těla u 

některých nejznámějších 

druhů, význam v přírodě a 

pro člověka 

EV – ekosystémy 

Základní podmínky 

života 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Vztah člověka k 

prostředí (prolíná 

výukou po celý 

školní rok) 

Vycházka 

Exkurze do Zoo 

Oživení 

učiva 4. 

ročníku 

-Zná pojmy: vesmír, planeta, hvězda, 

družice, zemská přitažlivost. 

-Vysvětlí  na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost s rozdělením času 

a střídáním ročních období 

-Vesmír a Země (sluneční 

soustava, den a noc, 

střídání ročních období, 

zemská přitažlivost, 

magnetické a gravitační 

pole Země) 

  

-Umí určit a zařadit některé rostliny a 

živočichy do biologického systému. 

-Zkoumá základní společenstva ve 

vybraných lokalitách regionu, 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 

mezi organismy a nachází shody a 

rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

-Životní podmínky 

(rozmanitost podmínek 

života na Zemi, význam 

ovzduší, vodstva, půd, 

rostlinstva a živočišstva na 

-Zemi, podnebí a počasí) 

  

-Uvědomí si výskyt vody a její 

důležitost, uvědomí si nezbytnost 

vzduchu coby zdroje kyslíku, 

objevuje a zjišťuje propojenost živé a 

neživé přírody  

-Člověk a přírodní zdroje 

(vod, vzduch, potrava, 

zemědělství, půda) 

-Člověk a výroba 

-Člověk a prostředí 

ENV  

-Zná princip rovnováhy přírody a 

uvede důsledky jejího porušení 

-Zná význam zdravého životního 

prostředí pro člověka 

-Zná hlavní znečišťovatele vody, 

vzduchu, půdy 

-Zná pojem recyklace 

-Rovnováha v přírodě 

(vzájemné vztahy mezi 

organismy) 

-Životní podmínky 

  

-Zná a umí vysvětlit význam čističek 

odpadních vod 

-Zná pravidla chování v CHKO a 

v přírodě 

-Uvědomuje si prospěšnost a 

škodlivost zásahů člověka do přírody 

-Ohleduplné chování k 

přírodě a ochrana přírody 

(odpovědnost lidí, ochrana  

a tvorba životního 

prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace 

 Opakován

í a 

rozšíření 

učiva ze 

4. ročníku 
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a krajiny 

-Rozlišuje aktivity, kterém mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat 

nebo poškozovat 

-Umí uvést příklad, jak by mohl 

přispět k ochraně přírody a celého 

životního prostředí 

odpadů, živelné pohromy a 

ekologické katastrofy) 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ    

-Využívá poznatků o lidském těle k 

vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav 

-Rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

života 

-Orientuje se ve vývoji dítěte před a 

po jeho narození 

-Zná způsob rozmnožování 

-Zná a dovede jednat podle zásad 

první pomoci, ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových 

linek 

-Uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s podporou zdraví 

a jeho preventivní ochranou 

-Rozpozná život ohrožující zranění 

-Člověk a jeho zdraví 

-Lidské tělo (životní 

projevy a potřeby, základní 

stavba a funkce, pohlavní 

rozdíly mezi mužem a 

ženou, základy lidské 

reprodukce, vývoj jedince) 

-Péče o zdraví, zdravá 

výživa (denní režim, pitný a 

pohybový režim, zdravá 

strava, první pomoc, 

osobní, intimní a duševní 

hygiena), 

-Přivolání pomoci v případě 

ohrožení zdraví 

-Čísla tísňového volání, 

správný způsob volání na 

tísňovou linku 

-Stres, reklama 

  

-Předvede v modelových situacích 

osvojené způsoby odmítání 

návykových látek, uvědomuje si 

škodlivost kouření, alkoholu, drog a 

gamblerství 

Návykové látky a zdraví 

(odmítání návykových 

látek, hrací automaty, 

počítače) 

- nebezpečí komunikace 

přes počítač 

-Osobnostní a 

sociální výchova- 

Sociální rozvoj- 

komunikace, 

mezilidské vztahy, 

 

-Ví, jaké má postavení v rodině a ve 

společnosti 

-Účelně plánuje svůj čas pro učení, 

práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob 

-Zná svoje základní práva a 

povinnosti, ale i práva a povinnosti 

svých rodičů 

-Uplatňuje ohleduplné chování k 

druhému pohlaví a orientuje se v 

bezpečných způsobech sexuálního 

chování mezi chlapci a děvčaty v 

daném věku, chová se tolerantně 

-Partnerství, rodičovství, 

základy sexuální výchovy 

-Partnerské vztahy, osobní 

vztahy, etická stránka 

vztahů, etická stránka 

sexuality 

-Nemoci přenosné a 

nepřenosné, ochrana před 

infekcemi přenosnými krví 

(hepatitida, HIV, AIDS), 

prevence nemocí a úrazů, 

první pomoc při drobných 

poraněních 

-Lidské vztahy  

-Uplatňuje účelné způsoby chování v 

modelových situací simulujících 

mimořádné události 

-Stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimořádných událostí, 

-Mimořádné události a 

rizika ohrožení 

- Postup v případě ohrožení 

(varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén) 

- Požáry, příčiny a prevence 
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v modelové situaci prokáže 

schopnost se účinně chránit 

vzniku, ochrana a evakuace 

při požáru, 

- Integrovaný záchranný 

systém 

-Zná zásady bezpečného chování v 

různém prostředí (např. škola, 

domov, styk s cizími osobami, 

silniční provoz) a řídí se jimi 

- Vnímá dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí odpovídající 

závěry pro své chování jako chodec a 

cyklista 

 

-Osobní bezpečí 

- Označování 

nebezpečných látek 

-Dopravní výchova, 

-Dopravní hřiště 

 

ČLOVĚK A TECHNIKA    

-Zná jednoduché stroje a jejich 

praktické použití (páka, kladka, 

nakloněná rovina, kolo) 

-Zná princip a užití parního stroje a 

spalovacího motoru zná jejich  

význam v technickém pokroku 

-Má poznatky o využití elektrické 

energie 

-Zná zdroje elektrické energie, umí 

sestrojit jednoduchý elektrický obvod 

-Dodržuje pravidla bezpečné práce 

při manipulaci s běžnými 

elektrickými přístroji 

-Člověk a technika 

-Síla, jednoduché stroje, 

parní stroj, spalovací motor, 

elektrická energie 

-Osobní bezpečí, bezpečné 

používání elektrických 

spotřebičů 

-Debata mezi dětmi o 

nebezpečnosti úrazu 

elektrickým proudem 
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2. stupeň 
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1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK (6. – 9. ročník) 

charakteristika vyučovaného předmětu – 2.stupeň 

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ 

pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 

Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, 

vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková 

sdělení, vhodně se vyjadřovat. 

Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích 

oblastí. 

Vzdělávání v anglickém jazyce na 1.stupni předpokládá dosažení úrovně A2. 

Vzdělávání vede žáka k :  

 

..pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa 

..pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

..rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

 

   V tomto období je důraz kladen na ústní  komunikaci a vytváření základu pro další 

osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a 

případně dalším jazykům. 

 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk  

Vzdělávací obsah předmětu  

 získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto 

předmětu 

 osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné 

komunikace v cizím jazyce 

 získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 

 porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na 

úrovni osvojených znalostí 
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 poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací 

o zemích studovaného jazyka 

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného 

porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných 

národů. 

Formy 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 

 Olympiády 

 Výjezdy do zahraničí 

 Příležitostné akce 

 Projekty 

Časová dotace 

 3 hodiny týdně, od 6. do 9. ročníku.  

Místo realizace 

 v jazykových učebnách, v učebnách VT a v knihovně. 

Dělení  

 na skupiny v rámci ročníku. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných 

kompetencí. 

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 diskusi 

 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 

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 

EV - základní podmínky života 

 ekosystémy 

 lidské aktivity a problémy životního prostředí 

EGS - jsme Evropané 

 Evropa a svět 

OSV - poznávání lidí 

 mezilidské vztahy 

 kooperace a kompetice, komunikace 

MDV - tvorba mediálního sdělení 

 práce v realizačním týmu 

MKV - lidské vztahy 

 mezilidské vztahy, etnický původ 

 princip sociálního smíru a solidarity 

VDO - principy demokracie 

 občan, společnost , stát 

 formy participace 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

POSLECH S POROZUMĚNÍM: 

Žák rozumí informacím v 

jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny pomalu 

a zřetelně. 

Rozumí obsahu promluvy či 

konverzace, který se týká 

osvojovaných témat. 

 

MLUVENÍ: 

Žák se zeptá na základní informace 

a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních 

situacích. 

Mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech. 

Vypráví jednoduchý příběh či 

událost; popíše osoby, místa a věci 

ze svého každodenního života. 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: 

Žák vyhledá požadované 

informace v jednoduchých 

každodenních autentických 

materiálech. 

Rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace. 

 

PSANÍ: 

Žák vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři. 

Napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat. 

Reaguje na jednoduché písemné 

sdělení. 

- předložky místa (on top of, between, 

behind, 

in, near, next to) 

- základní společenské obraty a fráze. 

- přivlastňovací pád 

- určování hodin a času 

- vyjádření přání a potřeb (want, need) 

- sloveso "být"  

- přítomný čas průběhový a prostý 

- rozkazovací způsob 

- příslovce frekvenční, způsobová a místa. 

- popsání každodenních zvyků a činností 

- přídavná jména 

- vyjádření povinnosti 

TEMATICKÉ OKRUHY: 

domov 

rodina 

bydlení 

škola 

volný čas 

pocity a nálady 

počasí 

cestování 

doprava 

svátky 

kamarádi 

zvířata 

jídlo 

domácí práce 

 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA 

JAZYKA: 

Rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem 

prvky fonologického systému jazyka, slovní 

a větný přízvuk, intonace, ovládání 

pravopisu slov osvojené slovní zásoby. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA: 

Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci vztahující se k 

probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím; práce se 

slovníkem. 

 

MLUVNICE: 

Český jazyk 

OSV – mezilidské 

vztahy 

VDO – společnost a 

stát 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímají 

MKV – kulturní 

diference 

MDV – tvorba 

multimediálního 

sdělení 
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Rozvíjení používání gramatických jevů k 

realizaci komunikačního záměru žáka (jsou 

tolerovány elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a porozumění). 

 

Pomůcky: audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie, 

obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, magnetická tabule, smart tabule. 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

POSLECH S 

POROZUMĚNÍM: 

Žák rozumí informacím v 

jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny pomalu 

a zřetelně. 

Rozumí obsahu promluvy či 

konverzace, který se týká 

osvojovaných témat. 

 

MLUVENÍ: 

Žák se zeptá na základní 

informace a adekvátně reaguje v 

běžných formálních i 

neformálních situacích. 

Mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech. 

Vypráví jednoduchý příběh či 

událost; popíše osoby, místa a 

věci ze svého každodenního 

života. 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: 

Žák vyhledá požadované 

informace v jednoduchých 

každodenních autentických 

materiálech. 

Rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich 

požadované informace. 

 

PSANÍ: 

Žák vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři. 

Napíše jednoduché texty týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat. 

Reaguje na jednoduché písemné 

sdělení. 

-žádání a poskytování osobních informací. 

- seznámení s měnami angl. mluvících zemí 

- modální slovesa (can/can´t) 

- popis lidí, charakteristika a oblečení 

- vyjádření množství 

- minulý čas 

- stupňování přídavných jmen 

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

- příslovce 

 

TEMATICKÉ OKRUHY: 

-nákupy a móda 

-oblečení, nakupování 

-reálie zemí 

-jídlo, stravovací návyky 

-prázdniny ( letní, zimní ) 

-nemoci 

- svátky 

- návštěva 

- zvířata 

-škola, předměty 

- části těla 

 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA 

JAZYKA: 

Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 

a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 

fonologického systému jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 

osvojené slovní zásoby. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA: 

Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci vztahující se k 

probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím; práce se slovníkem. 

 

MLUVNICE: 

Rozvíjení používání gramatických jevů k 

realizaci komunikačního záměru žáka (jsou 

tolerovány elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a porozumění). 

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 

Pomůcky: audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie, 

obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, magnetická tabule, smart tabule. 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, průřez. 

témata 

POSLECH S 

POROZUMĚNÍM: 

Žák rozumí informacím v 

jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny 

pomalu 

a zřetelně. 

Rozumí obsahu promluvy či 

konverzace, který se týká 

osvojovaných témat. 

 

MLUVENÍ: 

Žák se zeptá na základní 

informace a adekvátně reaguje v 

běžných formálních i 

neformálních situacích. 

Mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech. 

Vypráví jednoduchý příběh či 

událost; popíše osoby, místa a 

věci ze svého každodenního 

života. 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: 

Žák vyhledá požadované 

informace v jednoduchých 

každodenních autentických 

materiálech. 

Rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich 

požadované informace. 

 

PSANÍ: 

Žák vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři. 

Napíše jednoduché texty týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat. 

Reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

- přítomný, minulý a budoucí čas prostý 

a 

pruběhový 

- modální slovesa must,have 

to,can,should 

- like+ing 

- going to 

popis osoby, místa, předmětu, času a 

situace 

- předložky místa a času 

- předpřítomný čas 

- nepravidelná slovesa 

- had to 

- I'd like to 

- trpný rod 

 TEMATICKÉ OKRUHY: 
zvířata 

příroda a město 

instrukce k určení směru 

nehody (nemocnice) 

volba povolání 

osobní dopis 

jídlo 

oblečení 

zeměpis 

bydlení 

škola 

kultura 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA 

JAZYKA: 

Rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému 

jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, 

ovládání pravopisu slov osvojené slovní 

zásoby. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA: 

Rozvíjení dostačující slovní zásoby k 

ústní i písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím; práce se 

slovníkem 

 

 

 

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 
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MLUVNICE: 

Rozvíjení používání gramatických jevů 

k realizaci komunikačního záměru žáka 

( jsou tolerovány elementární chyby, 

které nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

 

Pomůcky: audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie, 

obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, magnetická tabule, smart tabule. 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

POSLECH S POROZUMĚNÍM: 

Žák rozumí informacím v 

jednoduchých poslechových textech, 

jsou-li pronášeny pomalu 

a zřetelně. 

Rozumí obsahu promluvy či 

konverzace, který se týká 

osvojovaných témat. 

 

MLUVENÍ: 

Žák se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích. 

Mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech. 

Vypráví jednoduchý příběh či událost; 

popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života. 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: 

Žák vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních 

autentických materiálech. 

Rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace. 

 

PSANÍ: 

Žák vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři. 

Napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat. 

Reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

- minulý, přítomný a budoucí čas prostý a 

průběhový 

- předpřítomný čas 

- trpný rod 

- vedení telefonického rozhovoru 

- modální slovesa (should, can, might, 

shall,would) 

- udávání směru 

- příslovce času 

- tázací dovětky 

- příkazy a žádosti 

- části těla 

- význačné osobnosti z oblasti vědy, 

umění, 

historie, politiky, sportu. 

- frázová slovesa 

- infinitiv 

- I'd like to 

- I wish I had 

- předložky 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

jídlo, stravovací návyky 

nakupování 

můj domov 

škola, volba povolání 

zeměpis (mapy  

moderní technologie a média 

kultura 

společnost a její problémy 

formuláře 

město 

počasí 

oblečení 

 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA 

JAZYKA: 

Rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému 

jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, 

ovládání pravopisu slov osvojené slovní 

zásoby. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA: 

Rozvíjení dostačující slovní zásoby k 

Dějepis 

Zeměpis 

Český jazyk 

Přírodopis 

Občanská výchova 

EV – vztah 

člověka a prostředí 

VDO – principy 

demokracie 

OV – kooperace a 

kompetice 

EGS – jsem 

Evropané 

MKV – princip 

sociálního smíru a 

solidarity 

MGV – práce v 

realizačním týmu 
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ústní i písemné komunikaci vztahující se k 

probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím; práce se 

slovníkem. 

 

MLUVNICE: 

Rozvíjení používání gramatických jevů k 

realizaci komunikačního záměru žáka 

(jsou tolerovány elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a porozumění).  

 

Pomůcky: Audio video technika, počítače, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové 

příručky, encyklopedie, mapy, hry, obrazový a kopírovaný materiál, gramatické přehledy, 

názorné pomůcky, magnetická tabule, smart tabule. 
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Předmět: Další cizí jazyk - německý jazyk (7. – 9. ročník) 
 

 Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje 

jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, snižuje jazykové bariéry a 

prohlubuje mezinárodní porozumění. 

 Německý jazyk je koncipován jako povinný předmět s týdenní dotací 2 hodiny v rámci 

7.a 9. Ročníku, v 8. ročníku je vyučován s tříhodinovou dotací. 

 

Vzdělávání v německém jazyce na 2.stupni předpokládá dosažení úrovně A1. 

 

Vzdělávání vede žáka k: 

 Pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa.  

 Pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání. 

 Rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti. 

 

V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu pro další osvojování 

jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového podvědomí ve vztahu k mateřskému a případně 

dalším jazykům. 

 

 

 Formy a metody realizace: 

vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu 

(písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem, s internetem a 

s materiály na interaktivní tabuli), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové 

programy na PC, krátkodobé projekty;  příležitostné akce.  

 Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i veškerá výuka 

gramatiky. 

 Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných 

situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci musí rovněž porozumět čtenému 

textu, který je obsahem slov na jejich jazykové úrovni. 

 Výuka částečně seznamuje žáky s reáliemi a tradicemi zemí, které tímto jazykem 

hovoří. 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

- sociální rozvoj. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

- Evropa a svět nás zajímá; 

- objevujeme Evropu a svět. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

- lidské vztahy; 

- kulturní diference; 

- multikulturalita; 

- etnický původ. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

- tvorba mediálního sdělení. 
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Kompetence 

1. 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. 

2. Kompetence k řešení problémů: 

- žáci jsou schopni pochopit problém; 

- žáci umí vyhledat vhodné informace. 

Postup:  

- kladení vhodných otázek; 

- umožnění volného přístupu k informačním zdrojům. 

3. 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; 

- vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,… 

4. 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. 

5. 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. 

6. Kompetence pracovní: 

- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci. 

Postup:  

- napomáhání při cestě ke správnému řešení; 

- zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků. 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE   

Vyučovací předmět:  NĚMECKÝ JAZYK   

Ročník: 7.   

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. 

 

Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu. 

 

Žák rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech týkajících 

se každodenních témat. 

 

MLUVENÍ  

 

Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů. 

 

Žák sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných 

témat. 

 

Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a podobné otázky pokládá. 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

 

Žák rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynů. 

 

Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům. 

 

Žák rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci. 

 

PSANÍ  

 

Žák vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři.  

 

Pozdravy 

Barvy  

Čísla 

Čas 

Škola 

Koníčky 

Rodina, přátelé 

Hodiny 

Měsíce 

Roční období 

Počasí 

1. a 4.pád podst. jmen 

Zájmena osobní 

Mein, dein, kein 

Časování sloves 

Slovesa sein a haben  

Tvoření vět (přímý a nepřímý 

slovosled) 

  

zvuková a grafická podoba 

jazyka – fonetické znaky 

(pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah 

mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov  

slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických 

okruhů, práce se slovníkem  

tematické okruhy -, rodina, 

škola, volný čas, kalendářní 

rok (svátky, roční období, 

měsíce, dny v týdnu, hodiny), 

počasí, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí 

mluvnice – základní 

gramatické struktury a typy vět 

(jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl 

sdělení a porozumění) 

 

 

Multikulturalita – 

Význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje 

dorozumění. 

 

Učivo by mělo 

přesahovat do osatních 

předmětů. 

 

EGS  - Evropa a svět 

nás zajímá 

 

 

Učebnice Heute haben 

wir Deutsch 1 

 

Pracovní sešit 

 

Audio nahrávka 

 

Doplňující PL, 

prezentace, 

interaktivní cvičení, 

písně, básně  

 



62 

 

Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat. 

 

Žák stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení /reprodukuje je/.  

Seznamuje se se životem dětí v německy 

mluvících zemí. 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE   

Vyučovací předmět:  NĚMECKÝ JAZYK   

Ročník: 8.   

Očekávané výstupy z RVP  ZV Učivo 
Přesahy, vazby, průřez. 

témata 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně. 

 

Žák rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu. 

 

Žák rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat. 

 

MLUVENÍ  

 

Žák se zapojí do jednoduchých 

rozhovorů. 

 

Žák sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat. 

 

Žák odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá. 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

 

Žák rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynů. 

 

Žák rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se vztahují k běžným 

tématům. 

 

Žák rozumí krátkému jednoduchému 

textu zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci. 

 

Pozdravy 

Barvy  

Čísla 

Čas 

Škola 

Koníčky 

Rodina, přátelé 

Hodiny 

Měsíce 

Roční období 

Počasí 

1. a 4.pád podst. jmen 

Zájmena osobní 

Mein, dein, kein 

Časování sloves 

Slovesa sein a haben  

Tvoření vět (přímý a nepřímý 

slovosled) 

  

zvuková a grafická podoba 

jazyka – fonetické znaky 

(pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah 

mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov  

slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických 

okruhů, práce se slovníkem  

tematické okruhy -, rodina, 

škola, volný čas, kalendářní 

rok (svátky, roční období, 

měsíce, dny v týdnu, hodiny), 

počasí, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí 

mluvnice – základní 

gramatické struktury a typy vět 

(jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl 

sdělení a porozumění) 

 

 

Multikulturalita – Význam 

užívání cizího jazyka jako 

nástroje dorozumění. 

 

Učivo by mělo přesahovat do 

osatních předmětů. 

 

EGS  - Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

Učebnice Heute haben wir 

Deutsch 1 

 

Pracovní sešit 

 

Audio nahrávka 

 

Doplňující PL, prezentace, 

interaktivní cvičení, písně, 

básně  
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PSANÍ  

 

Žák vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři.  

 

Žák napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat. 

 

Žák stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení /reprodukuje je/.  

Seznamuje se se životem dětí v německy 

mluvících zemí. 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE   

Vyučovací předmět:  NĚMECKÝ JAZYK   

Ročník: 9.   

Očekávané výstup Učivo 
Přesahy, vazby, průřez. 

témata 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně. 

 

Žák rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu. 

 

Žák rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat. 

 

MLUVENÍ  

 

Žák se zapojí do jednoduchých 

rozhovorů. 

 

Žák sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat. 

 

Žák odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá. 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

 

Žák rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynů. 

 

Žák rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se vztahují k běžným 

tématům. 

 

Žák rozumí krátkému jednoduchému 

textu zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci. 

 

Nemoci 

U lékaře 

3. pád zájmen er, sie, es 

Časování dalších 

nepravidelných sloves 

Oblečení 

Slovesa s odl. Předponami 

Na horách 

Sein, haben v minulém čase 

Věty s man 

Výlet 

Způsobová slovesa 

Perfektum slabých sloves  

 

zvuková a grafická podoba 

jazyka – fonetické znaky 

(pasivně), upevňujeme 

výslovnostní návyky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou 

slov  

slovní zásoba – žáci si rozšíří 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických 

okruhů, práce se slovníkem  

tematické okruhy nemoc, lékař, 

oblečení, cestování, sporty, 

reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí 

mluvnice – rozšířené 

gramatické struktury a typy vět, 

minulý čas, způsobová slovesa, 

nepravidelná slovesa, všechny 3 

pády u zájmen a předložek  

 

 

OSV – poznávání lidí, 

komunikace 

MKV – lidské vztahy 

EV – ekosystémy  

 

 

Učebnice Heute haben 

wir Deutsch 2  

(7. – 10.lekce) 

 

Pracovní sešit 

 

Audio nahrávka 

 

Doplňující PL, 

prezentace, materiály 

z tisku, z internetu, 

pohádky, knihy  
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PSANÍ  

 

Žák vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři.  

 

Žák napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat. 

 

Žák stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení /reprodukuje je/.  

Seznamuje se se životem dětí v německy 

mluvících zemí. 
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2. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  
 

Předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ (6. – 8. ročník) 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Předmět se vyučuje jako samostatný v 6., 7. a 8. ročníku jednu hodinu týdně. 

Zaměření vzdělávání: 

- preventivní ochrana zdraví 

- podpora zdraví, způsob jeho ochrany, seznámení s riziky, která zdraví ohrožují 

- zásady zdravého životního stylu 

- účelné chování při ohrožení v každodenních i rizikových situací i při mimořádných 

událostech 

- základní hygienické, stravovací, pracovní a ostatní zdravotně preventivní návyky 

- dovednosti odmítat návykové látky 

- předcházení úrazům 

- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného 

sexuálního chování 

- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 

- mezilidské vztahy – poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerské vztahy, 

manželství, rodina, škola, společenství vrstevníků 

 

Průřezová témata: 

Multikulturní výchova 

- Mezilidské vztahy 

- Psychohygiena 

Environmentální výchova 

- Změny v životě člověka 

- Bezpečné chování 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- Vztahy mezi lidmi 

- životní hodnoty 

Osobnostní a sociální výchova 

- Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

- odpovědnost za své zdraví 

- Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

- Psychohygiena 

- Seberegulace a sebeorganizace činností a chování 

Mediální výchova 

- Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

- využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných 

událostí 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení: 

- žáci jsou vedeni k efektivnímu učení 

- vyhledávají a třídí informace, využívají je v procesu učení 
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- vytváří si komplexní pohled na přírodní a společenské jevy 

- plánují, organizují a řídí vlastní učení 

- seznamují ostatní se svými náměty, názory, zkušenostmi 

- plní úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

- učí se metodami, při kterých docházejí k závěrům a řešením samostatně 

Kompetence k řešení problémů: 

- žáci vnímají různé problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují 

způsob jejich řešení 

- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 

- aktivně přistupují k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situací i 

mimořádných událostech 

- kriticky myslí 

- obhajují svá rozhodnutí 

- jsou vedeni odpovídat na otevřené otázky 

- ukazuje se jim cesta ke správnému řešení problémů prostřednictvím jejich chyb 

- jsou vedeni k argumentaci 

Kompetence komunikativní: 

- žáci komunikují na odpovídající úrovni 

- osvojují si kultivovaný slovní projev 

- účinně se zapojují do diskuse 

- uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické 

partnerské vztahy 

- jsou vedeni k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

- mají příležitost pro adekvátní komunikaci mezi sebou 

Kompetence sociální a personální: 

- žáci spolupracují ve skupině 

- podílí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu 

- v případě potřeby poskytnou nebo požádají náležitě o možnou pomoc 

- spolupracují při náležitě zadaných úkolech 

- jsou vedeni k ohleduplnosti k druhým 

- dodržují pravidla slušného chování 

Kompetence  občanské: 

- žáci respektují názory ostatních 

- formují si volní a charakterové rysy 

- zodpovědně rozhodují podle dané situace 

- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní 

prostředí 

- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- na základě jasných kritérií jsou schopni hodnotit svoji činnost nebo její výsledky 

Kompetence pracovní: 

- zdokonalují grafický projev 

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

- mohou využít ICT pro hledání informací 

- využívají znalostí v běžné praxi 

- seznamují se s různými riziky, která ohrožují zdraví a hledají jejich řešení 

- ovládají základní postupy první pomoci 

- mají možnost při hodinách pracovat s odbornou literaturou 

- jsou vedeni k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

- mají příležitost k aplikacím v modelových situacích 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Ročník: 6. 

Očekávané výstupy  Učivo 
Přesahy, vazby, průřez. 

témata 
Pozn. 

žák respektuje přijatá 

pravidla soužití mezi 

spolužáky a vrstevníky 

spolužáky a vrstevníky 

 

vysvětlí role členů komunity 

(rodiny, třídy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysvětlí přímé souvislosti 

mezi tělesným, 

duševním a sociálním zdraví 

vysvětlí vztah mezi 

uspokojováním zákl. 

lidských potřeb a hodnotou 

zdraví 

usiluje o aktivní podporu 

zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

respektuje změny v období 

dospívání, vhodně 

na ně reaguje 

respektuje význam sexuality 

v souvislosti se 

zdravím, etikou, morálkou 

 

 

uvádí do souvislostí 

zdravotní a psychosociální 

rizika spojená se 

zneužíváním návykových 

látek 

v případě potřeby vyhledá 

 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

vztahy ve dvojici: kamarádství, 

přátelství, láska, 

partnerské vztahy, manželství a 

rodičovství 

vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity - 

rodina, škola, vrstevnická skupina, 

obec, spolek 

 

 

 

 

 

Zdravý způsob života, péče o zdraví 

výživa a zdraví, pitný režim, vliv 

životních  

podmínek na zdraví 

tělesná a duševní hygiena, denní 

režim, vyváženost 

pracovních a odpočinkových aktivit 

pohybový režim 

základy první pomoci 

Hodnota a podpora zdraví 

podpora zdravého životního stylu 

Změny v životě člověka a jejich 

reflexe 

dětství, puberta, dospívání - tělesné, 

duševní 

a společenské změny 

sexualita jako součást formování 

osobnosti 

zdraví reprodukční soustavy 

 

 

 

 

 

rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

stres a jeho vztah ke zdraví 

relaxační techniky 

auto-destruktivní závislosti- riziková 

chování 

(alkohol, aktivní a pasivní kouření, 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Poznávání 

lidí,mezilid.vztahy 

Výchova k myšlení v 

evrop. a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 

Environmentální výchova 

Lidské aktivity a 

problémy živ.pr. 

MV- přírodopis 

 

 

 

projekt - anketa- zdravé 

stravování 

-beseda s dietologem 

-videoprojekce- první 

pomoc 

-beseda se zástupcem 

rychlé lékařské pomoci 
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odbornou pomoc  

sobě nebo druhým 

 

 

 

 

projevuje odpovědné chování 

v rizikových situacích 

silniční a železniční dopravy 

aktivně předchází situacím 

ohrožení zdraví 

v případě potřeby poskytne 

první pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

projevuje odpovědný vztah k 

sobě samému 

uplatňuje osvojené sociální 

dovednosti 

zbraně) 

kriminalita mládeže 

 

 

 

 

bezpečné chování a komunikace 

dodržování pravidel bezpečnosti a 

ochrany 

zdraví- bezpečné prostředí ve škole, 

bezpečnost  

 v dopravě 

rizika silniční a železniční dopravy 

vztahy mezi účastníky silničního 

provozu 

postup v případě dopravní nehody 

 

 

 

 

osobnostní a sociální rozvoj 

sebepoznání a sebepojetí, utváření 

vědomí 

vlastní identity 

cvičení sebereflexe, sebekontroly 

řešení problémů v mezilidských 

vztazích 

mezilidské vztahy, komunikace a 

kooperace 

empatie, aktivní naslouchání 

dopad vlastního jednání a chování 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

posoudí různé způsoby chování lidí z 

hlediska zodpovědnosti za vlastní 

zdraví i zdraví druhých 

 

odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

druhých 

 

 

dává do souvislostí složení stravy a 

způsob 

stravování s rozvojem civilizačních 

chorob 

uplatňuje zdravé stravovací návyky 

uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální 

rizika spojená se zneužíváním 

návykových látek 

předchází stresovým situacím 

 

 

uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

udál. 

 

 

 

 

 

 

 

projeví odpovědný vztah k sobě 

samému 

respektuje význam sexuality v 

souvislosti  

se zdravím, etikou, morálkou 

chápe význam zdrženlivosti v 

dospívání a  

odpovědného sexuálního chování 

 

 

 

 

 

respektuje změny v období dospívání, 

vhodně 

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

stres a jeho vztah ke zdraví 

psychická onemocnění 

ochrana před chronickými 

nepřenosnými 

chorobami, prevence 

kardiovaskulárních a 

metabolických onemocnění 

preventivní lékařská péče 

rizikové chování (nebezpečný internet,  

návykové látky) 

kriminalita mládeže 

 

 

 

 

 

 

 

 

ochrana člověka za mimořádných 

událostí 

klasifikace mim.událostí, evakuace, 

činnost 

po mimoř. události, varovný signál a 

jiné 

způsoby varování 

 

 

 

 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

ochrana před přenosnými chorobami 

základní cesty přenosu nákaz a jejich 

prevence 

přenosné krví a sexuálním kontaktem 

přenosné bodnutím hmyzu a stykem se 

zvířaty 

vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na 

zdraví 

tělesná a duševní hygiena 

civilizační choroby 

 

 

 

 

 

 

Beseda s toxikologem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Mezilidské vztahy 

Poznávání lidí 

Environmentální 

výchova 

Vztah člověka k 

prostředí 

 

Mediální výchova 

Fungování a vliv médií 

ve spol. 

MV- Př 
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na ně reaguje 

kultivovaně se chová k druhému 

pohlaví 

respektuje význam sexuality v 

souvislosti 

se zdravím a pozitivními životními cíli 

chápe význam zdrženlivosti v 

dospívání a  

odpovědného sexuálního chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projeví odpovědný vztah k sobě 

samému 

dobrovolně se podílí na programech 

podpory 

zdraví 

posoudí různé způsoby chování lidí z 

hlediska 

odpovědnosti za vlastní zdraví 

usiluje v rámci možností o aktivní 

podporu 

zdraví 

vyjádří vlastní názor k problematice 

zdraví 

 

 

 

 

 

 

využívá relaxační techniky a sociální 

dovednosti 

předchází stresovým situacím 

 

Změny v životě člověka a jejich 

reflexe 

sexuální dospívání 

sexualita jako součást formování 

osobnosti 

předčasná sexuální zkušenost 

promiskuita 

problémy těhotenství a rodičovství 

mladých 

poruchy pohlavní identity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota a podpora zdraví 

složky zdraví a jejich interakce 

základní lidské potřeby, jejich 

hierarchie 

podpora zdravého životního stylu 

programy podpory zdraví 

prevence 

odpovědnost jedince za zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

sebepoznání, sebepojetí 

utváření vědomí vlastní identity 

cvičení sebereflexe, sebekontroly 

zaujímání hodnotových postojů a 

rozhodovacích 

dovedností pro řešení problémů 

v mezilidských vztazích 

komunikace 

asertivita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultace a beseda s 

lékařem 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata 

 

 

Vytváří si vědomí vlastní identity 

Vyhodnotí na základě svých vlastních 

znalostí 

a zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků 

Přispívá k utváření dobrých 

mezilidských vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projevuje odpovědné chování v 

situacích ohrožení zdraví, 

osobního bezpečí, při mimořádných 

událostech 

adekvátně poskytne první pomoc 

vyhodnotí vliv vrstevníků, médií, sekt 

uplatňuje osvojené dovednosti 

komunikační obrany proti 

manipulaci a agresi 

 

dodržuje pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

diskutuje o příčinách dopravních nehod 

a o 

jejich předcházení 

stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy 

a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných 

událostí 

uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální 

rizika spojená se zneužíváním 

návykových 

látek 

aktivně předchází situacím ohrožení 

zdraví 

 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

Sebepoznání a sebepojetí - vztah k 

sobě samému, 

druhým lidem, zdravé a vyrovnané 

sebepojetí 

Cvičení sebereflexe 

Utváření vědomí vlastní identity 

Seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování 

Zaujímání hodnotových postojů a 

rozhodovacích dovedností pro 

řešení problémů v mezilidských 

vztazích pomáhající a prosociální 

jednání 

Kmunikace, mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

auto-destruktivní chování 

násilí mířené proti sobě samému 

(alkohol, 

kouření, zbraně, nebezpečné látky, 

násilné 

chování) 

těžké životní situace a jejich 

zvládání 

nebezpečí komunikace 

prostřednictvím 

elektronických médií - kyberšikana 

sebeochrana a vzájemná pomoc v 

situacích  

ohrožení a v rizikových situací 

evakuace 

základní úkoly ochrany 

obyvatelstva 

prevence vzniku mimořádných 

událostí 

rizika silniční a železniční dopravy 

vztahy mezi účastníky silničního 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Výchva k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 

Multikulturní výchova 

Lidské vztahy 

Konzultace s 

psychologem, 

(popř.beseda) 
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ovládá zásady zdravého stravování 

uplatňuje zdravé stravovací návyky 

projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému 

dobrovolně se podílí na programech 

podpory 

zdraví 

využívá osvojené kompenzační a 

relaxační 

techniky, předchází stresovým situacím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respektuje přijatá pravidla soužití 

uvede příklady pozitivního a 

negativního vlivu na kvalitu sociálního 

klimatu 

respektuje význam sexuality 

chápe význam zdrženlivosti v dospívání 

chápe význam odpovědného sexuálního 

chování 

provozu (zvládání agresivity) 

postup v případě dopravní nehody 

 

 

 

 

 

Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

 

vlivy vnějšího a vnitřního prostředí 

na zdraví, 

kvalita ovzduší a vody, hluk, 

osvětlení, teplota 

vyváženost pracovních a 

odpočinkových 

aktivit 

 

nákazy respirační, přenosné 

potravou, získané 

v přírodě, přenosné krví a 

sexuálním kontaktem, 

přenosné bodnutím hmyzu a 

stykem se zvířaty 

 

 

 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 

přátelství, láska, partnerské vztahy 

manželství a rodičovství 

skryté formy a stupně 

individuálního násilí 

a zneužívání 

projevy násilí - šikana, sexuální 

kriminalita 

komunikace se službami odborné 

pomoci 
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3. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. – 9. ročník) 

charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím  

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, včetně 

kolektivní obrany 

 formování vědomí odpovědnosti za vlastní život 

 vedení k sebepoznávání 

 rozvíjení finanční gramotnosti a přispívání k osvojení pravidel chování při rizikových 

situacích a při mimořádných událostech 

Časová dotace 

 6. – 9. ročník 

 1 vyučovací hodina týdně 

Místo realizace 

 třídy 

 knihovna 

 učebna PC 

 veřejná prostranství mimo školu 

Průřezová témata 

 OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj) 

 VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém 

životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) 

 EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané) 

 MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip 

sociálního smíru a solidarity) 

 EV ( lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí) 

 MDV ( tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu) 

Formy a metody realizace 

 vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, 

samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, video 

 beseda 

 dotazníky - interview 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných 

kompetencí. 
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Kompetence k učení 

 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují 

získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti 

 žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry 

Postup: 

 poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci  

 zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

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 

Postup: 

 kladení otevřených otázek 

 volný přístup k pomůckám 

Kompetence komunikativní 

 žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně  

 žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 

 žáci komunikují na odpovídající úrovni 

 žáci umí využívat ke komunikaci vhodné technologie  

Postup: 

 zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků 

 vedení žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu, podněcování žáků k 

argumentaci 

 vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

Kompetence sociální a personální 

 žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají,  

 žáci upevňují dobré mezilidské vztahy  

 žáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

Postup: 

 hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

Kompetence občanské 

 žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je 

 žáci respektují názory ostatních 

 žáci si formují volní a charakterové rysy 

 žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

Postup: 

 vyžadování dodržování pravidel slušného chování 

 vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

Kompetence pracovní 

 žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

Postup: 

 dodávání sebedůvěry 

 napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení 

 vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Občanská výchova 

Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata, pozn. 

zapojuje se do společných činností 

žáků v rámci 

třídy, školy, dětských organizací 

podřizuje své chování školnímu 

řádu 

vysvětlí význam vzdělání pro život 

 

 

chápe školu jako součást občanské 

společnosti 

pochopí význam řádu, pravidel a 

zákonů pro 

fungování společnosti 

uplatňuje vhodné způsoby chování 

a komunikace 

 

 

 

 

 

 

zhodnotí nabídku kulturních 

institucí a cíleně z ní 

vybírá akce, které ho zajímají 

orientuje se v oblasti samosprávy 

obce 

na příkladech vysvětlí úkoly a 

kompetence 

jednotlivých subjektů obecní 

samosprávy 

 

 

 

objasní účel důležitých symbolů 

našeho státu 

a způsoby jejich používání 

vysvětlí význam základních 

státoprávních  

pojmů - stát, prezident, parlament, 

vláda 

zná významné památky a 

významné osobnosti 

Člověk ve společnosti 

naše škola - život ve škole, práva a 

povinnosti  

žáků, školní řád, význam a činnost 

žákovské 

samosprávy 

význam vzdělání pro život 

 

škola jako model otevřeného 

partnerství a 

demokratického společenství 

demokratická atmosféra a 

demokratické vztahy 

ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

Naše obec, region, kraj 

důležité instituce obce, kraje, 

regionu 

veřejný život v obci 

zajímavá a památná místa, historie 

Nových 

Hradů 

významní rodáci, místní rodáci, 

místní pověsti 

 

 

 

 

 

 

Naše vlast 

pojem vlast, vlastenectví 

hlavní město, zajímavá a památná 

místa 

významné osobnosti 

státní symboly 

VDO – formy 

participace 

 

OSV – os., soc. rozvoj 

– seberegulace, 

psychohygiena, 

kreativita, rozvoj 

schopností poznávání 

 

 

 

VDO – OS a škola, 

OS a stát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – soc. rozvoj –

poznávání lidí, 

mezilidské vztahy, 

komunikace, 

kooperace 

- morální rozvoj: 

hodnoty, řešení 

problémů 

Projekt: Osobnost, 

místo, dílo, které mám 

rád 

 

 

 

OSV – mor. rozvoj: 

postoje 

MKV – lidské vztahy 

ČJ – mateřský jazyk 

D – český stát 
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své vlasti 

zhodnotí a na příkladech vyjádří 

své možnosti, 

jak může v případě potřeby 

pomáhat v situacích  

ohrožení a obrany státu 

 

 

 

zdůvodní nepřijatelnost 

vandalského chování 

k těmto objektům a aktivně proti 

němu vystupuje 

kriticky přistupuje k mediálním 

informacím, 

vyjádří svůj postoj k působení 

propagandy  

a reklamy na veřejné mínění a 

chování lidí 

uvede příklady nejvýznamnějších 

kulturních 

tradic v průběhu roku, vysvětlí, 

jaký význam 

má jejich dodržování 

 

 

 

rozpoznává projevy záporných 

charakterových 

vlastností u sebe i u druhých lidí 

kriticky hodnotí a koriguje své 

chování a  

jednání 

přemýšlí, jak rozvíjet osobní 

přednosti,  

překonávat osobní nedostatky a 

pěstovat  

zdravou sebedůvěru 

státní svátky 

významné dny 

národní bohatství, zvyklosti a 

tradice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní život 

rozmanitost kulturních projevů, 

kultura 

hmotná a duchovní 

kulturní hodnoty, tradice, zvyky, 

obyčeje 

kulturní instituce 

masová kultura 

prostředky masové kultury, 

masmédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk jako jedinec 

Podobnost a odlišnost lidí, projevy 

chování 

osobní vlastnosti, dovednosti, 

schopnosti 

charakter 

vrozené předpoklady 

 

 

 

Z – státy Evropy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – kult. diference 

         - multikulturalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – kritické čtení 

       - plněno průběžně 

i v dalších ročnících 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Občanská výchova 

Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

průřez. témata, 

pozn. 

 Stát a hospodářství  

 

-objasní jaké místo zaujímá majetek mezi 

ostatními životními hodnotami 

-rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, uvede příklady 

-objasní potřebu dodržování zásady 

ochrany duševního vlastnictví a jejich 

znalost uplatňuje ve svém jednání 

-dodržuje zásady hospodárnost¨ 

- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti  

- uvede hlavní příjmy, výdaje, principy 

jednotlivých rozpočtů 

majetek a vlastnictví 

-formy vlastnictví 

-hmotné a duševní vlastnictví, jejich 

ochrana 

-hospodaření s penězi, majetkem, 

různými formami vlastnictví, druhy 

rozpočtů 

- peníze – funkce a podoby peněz 

               - formy placení 

- rozpočet domácnosti, úspory, 

investice, úvěry, leasing 

 

 

 Člověk ve společnosti  

 

-zhodnotí a na příkladech doloží význam 

lidské solidarity, možnosti pomoci lidem 

v nouzi 

lidská setkání 

-přirozené a sociální rozdíly mezi 

lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 

postavení mužů a žen 

-lidská solidarita, pomoc lidem v 

nouzi 

 

OSV – os. rozvoj 

- soc. rozvoj – 

poznávání lidí, 

mezilidské vztahy, 

komunikace, 

kooperace 

- morální rozvoj – 

řešení problémů, 

hodnoty, postoje 

 

-uplatňuje vhodné způsoby komunikace a 

chování v různých životních situacích, 

případné konflikty či neshody s lidmi řeší 

nenásilným způsobem 

-objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 

vztahy mezi lidmi 

-osobní a neosobní vztahy  

-mezilidská komunikace 

-konflikty v mezilidských vztazích 

-problémy nesnášenlivosti mezi 

lidmi, rasizmus, xenofobie 
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názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 

lidí, zaujímá tolerantní postoje 

k menšinám 

-rozpozná netolerantní, rasistické, 

extrémistické projevy lidí a zaujme 

aktivní postoj proti všem projevům lidské 

nesnášenlivosti 

 

-posoudí význam základních lidských 

práv a svobod 

-uplatňuje svá práva a respektuje práva 

druhých 

lidská práva 

-základní lidská práva 

-práva dítěte 

-úpravy lidských práv 

v dokumentech (Listina základních 

práv a svobod ČR) 

-porušování lidských práv (šikana, 

diskriminace) 

 

VDO – OS a stát 

 

-dovede se orientovat v pluralitní 

společnosti a využívá interkulturních 

kontaktů k ohodnocení sebe sama 

-uvědomuje si rovnost a rovnocennost lidí 

všech ras, etnik 

-bojuje proti projevům rasové nenávisti a 

nesnášenlivosti 

etnický původ 

-rovnocennost etnických skupin a 

kultur 

-odlišnost lidí a jejich rovnost 

-postavení národnostních menšin 

-základní informace o menšinách 

v ČR, Evropě 

-různé způsoby života a vnímání 

světa 

-projevy rasové nesnášenlivosti 

 

MKV – etnický 

původ 

         - soc. smír 

Projekt: 

Náboženství 

 

-rozpozná projevy rasové nesnášenlivosti 

a předchází xenofobii 

-vysvětlí pojmy: nacionalismus, rasismus, 

xenofobie, diskriminace 

-zaujme nekonfliktní postoj při soužití se 

společenskými minoritami 

-respektuje zvláštnosti a odlišnosti života 

minorit 

princip sociálního smíru a solidarity 

-odpovědnost každého jedince za 

odstraňování diskriminace a 

předsudků vůči jiným rasám 

-dovednost žít nekonfliktně 

v multikulturní společnosti 

 

MKV – soc. smír 

 

-přispívá k utváření dobrých mezilidských 

vztahů ve třídě i mimo ni 

-uplatňuje základní dovednosti pro 

poznávání lidí 

-vzájemné poznávání ve skupině 

(třídě) 

-rozvoj pozornosti vůči odlišnostem 

 

OSV -  sociální 

rozvoj, poznávání 

lidí, mezilidské 

vztahy, 
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spolupráci v každodenním jednání 

-uvědomuje si nutnost spolupráce a 

hodnotu různosti lidí a názorů 

a hledání výhod v odlišnostech 

-chyby v poznávání a jejich důsledky 

komunikace 

 

-zdůvodní nutnost dodržování mravních 

zásad v životě člověka 

-vysvětlí význam dodržování osobní 

kázně 

-uvede na příkladech případy morálního a 

nemorálního jednání a zaujme k nim 

postoj 

-vysvětlí, na čem je založena svoboda 

člověka 

-vysvětlí na příkladech rozdíl mezi mravní 

a právní normou 

zásady lidského soužití 

-mravnost a morálka 

-svoboda a vzájemná závislost 

-pravidla chování 

-dělba práce a činností 

-výhody spolupráce lidí 

-význam osobní kázně, sebekontroly 

v životě 

-vliv morálky na utváření charakteru 

člověka 

-morálka a právo, jejich vzájemné 

vztahy 

 

OSV - mor. 

rozvoj, hodnoty, 

postoje, soc. 

rozvoj-kooperace  

VDO – 

demokracie jako 

forma vlády 

-  
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Občanská výchova 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

průřez. témata, 

pozn. 

 

-charakterizuje kladné a pro zdravý vývoj 

osobnosti důležité citové vlastnosti 

-uvede příklady kladných a záporných 

projevů chování a jednání v mezilidských 

vztazích, objasní jejich možné příčiny a 

důsledky 

-posoudí vliv osobních vlastností na 

dosahování individuálních a společných cílů 

-objasní význam vůle při dosahování cílů a 

překonávání překážek 

Člověk jako jedinec 

-podobnost a odlišnost lidí, 

projevy chování 

-rozdíly v prožívání, myšlení a 

jednání  

-osobní vlastnosti 

-znaky a druhy citů, vyšší city 

(sebepoznání, sebevědomí, 

sebehodnocení, sebekritika) 

-potřeby, motivy a zájmy 

v citovém životě člověka 

-vůli, volní jednání 

MKV – lidské 

vztahy 

OSV - osobnostní 

rozvoj – rozvoj 

schopností 

poznávání, 

sebepoznání, 

seberegulace, 

psychohygiena 

 

-rozpozná projevy záporných charakterových 

vlastností 

-uvede příklady správné hodnotové orientace 

a důsledky nesprávné volby pro život 

(manželství, povolání) 

Vnitřní svět člověka  

-vnímání a poznávání 

skutečnosti, sebe i druhých lidí 

-systém osobních hodnot 

-stereotypy a posuzování 

druhých lidí 

 

 

-využívá poznatků z oblasti sebepoznání, 

rozhodování a plánování vlastní budoucnosti 

a koriguje svůj náhled na vlastní potenciál a 

možnosti svého budoucího profesního 

uplatnění 

-zná základní práva a povinnosti 

zaměstnavatele a zaměstnance 

-získá přehled o nabídkách profesní přípravy, 

vzdělání 

-uvědomuje si, podstatný podíl vlastní 

odpovědnosti při rozhodování o volbě 

budoucího profesního zaměření 

Volba povolání  

-příprava na pracovní uplatnění 

-kvalifikace 

-přehled o nabídkách profesní 

přípravy, vzdělání 

-trh práce, možnosti a 

příležitosti 

-zákoník práce 

-plánování, životní cíle 

-hledání smyslu života 

(spokojenost, radost, 

odpovědnost, solidarita) 

VMS - jsme 

Evropané 

MV – kritické čtení, 

tvorba 

OSV – seberegulace 

a sebeorganizace, 

kooperace a 

kompetice 
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-orientuje se na trhu práce 

-postupně si navykne po etapách plánovat 

důležité životní kroky 

-zamyslí se nad smyslem života 

 Stát a hospodářství  

-rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, uvede jejich příklady 

-dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a 

objasní vlastní způsoby zacházení a penězi a 

se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se 

rizikům v hospodaření s penězi 

-na příkladech ukáže vhodné využití různých 

nástrojů hotovostního a bezhotovostního 

placení 

-uvede příklady použití debetní a kreditní 

platební karty, vysvětlí jejich omezení 

-rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 

státu a do kterých oblastí stát směřuje své 

výdaje 

- uvede nejobvyklejší způsoby nakládání 

s volnými prostředky, krytí deficitu 

-uvede příklady dávek a příspěvků, které ze 

státního rozpočtu získávají občané 

 

-vysvětlí, jakou funkci plní banky jaké služby 

občanům nabízejí 

- vysvětlí význam úroku, uvede druhy 

pojištění a jejich využití 

Majetek, vlastnictví, peníze 

-formy vlastnictví 

-hospodaření s penězi, 

majetkem a různými formami 

vlastnictví 

-rizika v hospodaření s penězi 

- formy placení 

 

 

 

-rozpočet státu 

-význam daní 

 

 

 

- banky a jejich služby (aktivní, 

pasivní operace, úročení, 

pojištění, produkty finančního 

trhu) 

 

 

-rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 

obchodu a služeb, uvede příklady jejich 

součinnosti 

-na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu fungování trhu 

- objasní vliv nabídky a poptávky na vliv 

ceny 

- popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

Výroba, obchod, služby 

-výroba, obchod, služby – jejich 

funkce a návaznost 

-principy tržního hospodářství  

- nabídka, poptávka, trh 

- tvorba ceny, inflace 

-podstata fungování trhu 

-nejčastější právní normy 

podnikání 

 

VDO – principy 

demokracie 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Občanská výchova 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata, pozn. 

Stát a právo 

-rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 

příkladech porovná jejich znaky 

-rozlišuje porovnává úkoly jednotlivých složek 

státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 

příklady institucí a orgánů, které se podílejí na 

správě obcí, krajů a státu 

-rozumí povinnostem občana při zajišťování 

obrany státu 

Právní základy státu 

-znaky státu 

-typy a formy státu 

-státní občanství ČR 

-Ústava ČR složky státní 

moci, jejich orgány a 

instituce 

-obrana státu 

VMS – objevujeme 

Evropu 

MkV – kulturní 

diference 

VDO – principy 

demokracie, OS a 

stát, formy 

participace 

D, Z 

-rozlišuje porovnává úkoly jednotlivých složek 

státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 

příklady institucí a orgánů, které se podílejí na 

správě obcí, krajů a státu 

Státní správa a samospráva 

-orgány a instituce státní 

správy a samosprávy, jejich 

úkoly 

 

VDO – formy, 

principy 

 

-objasní výhody demokratického způsobu 

řízení státu pro každodenní život občanů 

-vyloží smysl voleb do zastupitelstev 

v demokratických státech a uvede příklady, jak 

mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní 

život občanů 

Principy demokracie 

-znaky demokratického 

způsobu rozhodování a 

řízení státu 

-polický pluralismus, 

sociální dialog a jejich 

význam 

-význam a formy voleb do 

zastupitelstev 

 

 

-přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje 

práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 

význam ochrany lidských práv a svobod 

-rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 

ochrany občanů, uvede  příklady jejich činnosti 

a spolupráce při postihování trestných činů 

-rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek 

a trestný čin, uvede jejich příklady 

Právní řád České republiky 

-význam a funkce právního 

řádu, orgány právní 

ochrany občanů, soustava 

soudů 

-armáda, policie 

-právní norma, předpis, 

publikování právních 

předpisů 

 

 Protiprávní jednání 

-druhy a postihy 
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-přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje 

práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 

význam ochrany lidských práv a svobod 

-dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 

-rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 

ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti 

a spolupráce při postihování trestných činů 

-rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek 

a trestný čin, uvede jejich příklady 

-diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního 

jednání 

protiprávního jednání, 

trestní postižitelnost 

-porušování předpisů 

v silničním provozu, 

porušování práv 

k duševnímu vlastnictví 

 

 

 

-korupce 

VDO – principy 

demokracie 

 

-objasní význam právní úpravy důležitých 

vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, 

manželství 

-provádí jednoduché právní úkony a chápe 

jejich důsledky, uvede příklady některých 

smluv upravujících občanskoprávní vztahy – 

osobní přeprava: koupě, oprava či pronájem 

věci 

-přiměřeně uplatňuje práva spotřebitele 

-dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 

Právo v každodenním 

životě 

-význam právních vztahů 

-důležité právní vztahy a -

závazky z nich vplývající 

 

 

-základní práva spotřebitele 

-styk s úřady 

 

 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

 

-popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede příklady práv 

občanů ČR v rámci EU i možných způsobů 

jejich uplatňování 

Evropská integrace 

-podstata, význam, 

výhody 

-Evropská unie a ČR 

 

VMS – jsme Evropané 

Projekt: Seznamme se, 

prosím! 

 

-uvede některé významné mezinárodní 

organizace a společenství, k nimž má vztah 

ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a 

popíše výhody spolupráce mezi státy 

-uvede způsoby zajišťování obrany státu, 

objasní význam zahraničních misí 

Mezinárodní spolupráce 

-ekonomická, politická 

bezpečností spolupráce 

mezi státy, její výhody 

-významné mezinárodní 

organizace (RE, NATO, 

OSN aj.) 

 

MV – kritické čtení 

MKV – lidské vztahy, 

multikulturalita 

 

-uvede příklady některých projevů globalizace, 

Globalizace 

-projevy, klady a zápory 

 

VMS – Evropa a svět 
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porovná jejich klady a zápory 

-uvede některé globální problémy současnosti, 

vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše i 

možné důsledky pro život lidstva 

-objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů, uvede příklady možných projevů a 

způsobů řešení globálních problémů na lokální 

úrovni – v obci, regionu 

-uvede příklady mezinárodního terorismu a 

zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 

potírání 

- objasní roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 

-uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v nebezpečí a při mimořádných 

událostech 

-významné globální 

problémy (války, 

terorizmus), možnosti 

jejich řešení 

 

 

 

 

 

 

- ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

nás zajímá 

Projekt: Globální 

problémy světa 

EV – vztah člověka 

k živ. Prostředí 

OSV - kreativita 
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4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Předmět: PŘÍRODOPIS (8. – 9. ročník) 
Obsah, organizace, časové vymezení: 

Předmět je vyučován jako samostatný v 6., 7, 8. a 9. ročníku. 

Časová dotace v učebním plánu je dvě hodiny týdně. 

 

Vzdělávání v přírodopisu: 

 směřuje k podchycení zájmu o přírodu a přírodniny 

 poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodních zákonitostí 

 poznávání přírody jako systému 

 aplikace přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě 

 vede k chápání podstat souvislostí mezi stavem životního prostředí a lidskou činností a 

jejího vlivu na přírodu jako celek 

 seznamuje žáka se stavbou živých organismů 

 pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav a 

člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a 

zásahů člověka do přírody 

Formy a metody práce: 

 frontální výuka s využitím demonstračních pomůcek 

 skupinová práce (využití přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 

 přírodovědné vycházky, pozorování 

 krátkodobé projekty 

Přírodopis je vyučován v souvislosti s ostatními předměty ve vzdělávací oblasti Člověk a 

příroda. 

 

Průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova: 

 Evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání 

 Porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí, důsledky lidské 

činnosti a její vliv na zachování biologické rovnováhy 

 Komunikace a kooperace, kritické čtení 

 Vzájemné respektování 

Environmentální výchova: 

 Houby a lišejníky 

 Biologie živočichů 

 Rozšíření, význam a ochrana živočichů 

 Biologie rostlin 

 Význam rostlin a jejich ochrana 

 Biologie člověka 

 Fyziologie a ontogeneze 

 Neživá příroda 
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 Vývoj zemské kůry a organismů na zemi 

 Podnebí a počasí ve vztahu k životu 

 Základy ekologie 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 

 Rozšíření, význam a ochrana živočichů 

 Neživá příroda 

 Základy ekologie 

 Evropské a globální problémy ekologie 

Mediální výchova: 

 Rozšíření, ochrana a význam živočichů 

 Biologie člověka 

 Neživá příroda 

 Základy ekologie 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků: 

Kompetence k učení: 

 vedení žáků k vyhledávání, třídění a propojování informací 

 vedení k používání odborné terminologie 

 samostatné pozorování a porovnávání získaných informací 

 nalézání a rozpoznávání souvislostí 

 potřeba klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají 

vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku 

Kompetence k řešení problémů: 

 zadávání úkolů způsobem, který umožňuje více postupů 

 zařazování metod, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a 

vyhodnocují získaná fakta 

Kompetence komunikativní: 

 práce ve skupinách = komunikace mezi žáky , respektování názorů druhých 

 žáci jsou vedeni k formulaci svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

 práce žáků je možné prezentovat, žáci mají možnost samostatně hodnotit své výsledky 

a reagovat na připomínky a hodnocení druhých v možných následných diskusích 

Kompetence sociální a personální: 

 využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

 navození situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

Kompetence občanské: 

 vyžadování pravidel, dodržování pravidel slušného chování 

 vedení žáků k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního 

prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví ostatních lidí 

Kompetence pracovní: 

 vedení žáků k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci 

s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami 

 zadávání úkolů tak, aby měli žáci možnost si sami práci organizovat, navrhnout postup 

a časový rozvrh  
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 8. 

Očekávané výstupy z 

RVP ZV 
Učivo 

Přesahy, vazby, průřez. témata, 

pozn. 

 

určí polohu a objasní 

stavbu a funkci orgánů a 

orgánových soustav 

lidského těla, vysvětlí jejich 

vztahy 

orientuje se v základních 

vývojových stupních 

fylogeneze člověka 

objasní vznik a vývin 

nového jedince od početí 

až do stáří 

rozlišuje příčiny, případně 

příznaky běžných  

nemocí a uplatňuje zásady 

jejich prevence a  

léčby, objasní význam 

zdravého způsobu života 

aplikuje první pomoc při 

poranění a jiném  

poškození těla 

 

Biologie člověka 

 

Fylogeneze a ontogeneze člověka 

- rozmnožování 

člověka 

 

Anatomie a fyziologie - stavba a 

funkce jednotlivých částí lidského 

těla, orgány a orgánové 

soustavy, vyšší nervová činnost, 

hygiena duševní činnosti 

 

Nemoci, úrazy a prevence - 

příčiny, příznaky, 

praktické zásady a postupy při 

léčení běžných 

nemocí, závažná poranění a život 

ohrožující  

stavy, epidemie 

 

Životní styl - pozitivní a negativní 

dopad 

prostředí a životního stylu na 

zdraví člověka 

Enviromentální výchova: Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

Mediální výchova: Stavba 

mediálních sdělení 

MV - chemie 

 

 

 

Beseda se členem záchranné 

zdravotnické  

služby, beseda s lékařkou pro dívky - 

hygiena 

mladé dívky, možnosti antikoncepce, 

očkování 

proti HPV 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 9. 

Očekávané výstupy z RVP ZV Učivo 
Přesahy, vazby, průřez. 

témata, pozn. 

-objasní vliv jednotlivých sfér 

Země na vznik a trvání života 

-rozpozná podle 

charakteristických vlastností 

vybrané nerosty a horniny s 

použitím určovacích pomůcek 

-rozlišuje důsledky vnitřních a 

vnějších geologických dějů, 

včetně geologického oběhu hornin 

i oběhu vody 

-porovná význam půdotvorných 

činitelů pro vznik půdy 

-rozlišuje hlavní půdní typy a 

půdní druhy v naší přírodě 

rozlišuje jednotlivá geologická 

období podle charakteristických 

znaků 

-uvede význam vlivu podnebí a 

počasí na rozvoj různých 

ekosystémů a charakterizuje 

mimořádné události způsobené 

výkyvy počasí a dalšími 

přírodními jevy, jejich 

doprovodné jevy a možné dopady 

i ochranu před nimi 

 

Neživá příroda 

Země - vznik a stavba Země 

nerosty a horniny - vznik, 

vlastnosti, kvalitativní třídění, 

praktický význam a využití 

zástupců, 

určování jejich vzorků, principy 

krystalografie 

vnější a vnitřní geologické 

procesy- příčiny a důsledky 

půdy – složení, vlastnosti a 

význam půdy pro výživu rostlin, 

její hospodářský význam pro 

společnost, nebezpečí a příklady 

její devastace 

možnosti a příklady rekultivace 

vývoj zemské kůry a organismů 

na Zemi - geologické změny, 

vznik života, výskyt typických 

organismů a jejich přizpůsobení 

prostředí 

geologický vývoj a stavba území 

ČR - Český masív, Karpaty 

podnebí a počasí ve vztahu 

k životu 

- význam vody a teploty prostředí 

pro život, ochrana a využití 

přírodních zdrojů, význam 

jednotlivých vrstev ovzduší pro 

život, vlivy znečištěného ovzduší 

a klimatických změn na živé 

organismy a na člověka 

-mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy - příčiny vzniku 

mimořádných událostí, přírodní 

světové katastrofy, nejčastější 

mimořádné přírodní události v ČR 

(povodně, větrné bouře, sněhové 

kalamity, laviny, náledí) a 

ochrana před nimi 

 

MV - chemie, fyzika, 

ekologie 

 

Environmentální výchova: 

Vztah člověka a 

život.prostředí 

- lidská aktivita a problémy 

život.prostředí 

Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech: Evropa a 

svět nás zajímá 

 

vycházky do určené 

geologicky zajímavé 

lokality v okolí školy 

Exkurze  

 

Mediální výchova - Stavba 

mediálních sdělení 

- interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

  

 

Životní prostředí a těžba 

nerostných surovin 

 

Environmentální výchova - 

vztah člověka k životnímu 

prostředí 

Ekologické organizace 

v ČR a ve světě 
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Předmět: ZEMĚPIS (9. ročník) 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 9. 

Očekávané výstupy z RVP ZV Učivo 
Přesahy, vazby, průřez. 

témata, pozn. 

Ovládá základy praktické topografie a 

orientace v terénu 

Aplikuje v terénu praktické postupy při 

pozorování, zobrazování a hodnocení 

krajiny 

Uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady 

bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech 

Terénní geografická 

výuka, praxe a aplikace 
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5. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA (6. – 9. ročník) 

charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny 

týdně. 

 

Vzdělávání je zaměřeno na 

- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 

- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování 

dovedností jim předcházet nebo je řešit 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování 

OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti 

poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích 

MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,…. 

EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví 

ostatních lidí  

MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Žáci: 

- poznávají smysl a cíl svých aktivit  

- plánují, organizují a řídí vlastní činnost 

- užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele 

internetu 

- různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole 

Učitel: 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

- dodává žákům sebedůvěru 

- sleduje pokrok všech žáků 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci: 

- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů 

- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 

- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit 

- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí 

Učitel: 
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- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

Žáci: 

- komunikují na odpovídající úrovni 

- osvojí si kultivovaný ústní projev 

- účinně se zapojují do diskuze 

Učitel: 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

Kompetence sociální a personální 

Žáci: 

- spolupracují ve skupině 

- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu 

- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 

- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný 

rozvoj 

Učitel: 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 

Kompetence občanské 

Žáci: 

- respektují názory ostatních 

- formují si volní a charakterové rysy 

- zodpovědně se rozhodují podle dané situace 

- aktivně se zapojují do sportovních aktivit 

- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, 

divák,..) 

Učitel: 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

Kompetence pracovní 

Žáci: 

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

- spoluorganizují svůj pohybový režim 

- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi 

- ovládají základní postupy první pomoci 

Učitel: 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata 
Pozn. 

 

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

zvládá techniku nové atletické 

disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební 

prvky na hrazdě i kruzích 

 

dokáže zvládnout obtížný prvek s 

dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický 

fond 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky 

 

používá správnou techniku 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových 

her v dalších sportech, dokáže řídit 

sportovní utkání svých vrstevníků 

 

Zhotoví nouzový přístřešek 

 

Zvládne využití přírody ke skrytí 

osoby 

 

zvládá rychlý a bezpečný pohyb na 

bruslích všemi směry, osvojené 

dovednosti umí uplatnit i při hře 

LH 

 

aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 

3000m 

běh přes nízké překážky 

(76 cm) 

Skok daleký-další 

techniky 

Skok vysoký-zlepšování 

techniky flopu 

Hod granátem-jen na 

dálku 

Vrh koulí-zlepšování 

techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

 

Kruhy- překot vzad 

Trampolínka-salto vzad s 

dopomocí 

Švédská bedna nadél-

kotoul, roznožka 

Šplh- bez přírazu, 

s obměnami 

Rytmická a kondiční 

gymnastika-polkový krok 

 

Úpoly-střehové postoje, 

pády stranou, vzad 

 

Sportovní hry-házená 

 

 

Vybudování nouzového 

přístřešku 

Ukrytí v terénu 

 

 

Bruslení-jednoduchý 

skok,LH hra 

 

Význam pohybu pro 

zdraví 

Hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech 

 

OSV – rozvoj 

schopnosti poznávání,  

sebepoznání a 

sebepojetí, poznávání 

lidí, mezilidské vztahy 

 

 

 

 

VDO – zásady 

slušnosti, 

odpovědnosti, 

tolerance, angažovaný 

přístup k druhým – 

projevovat se v jednání 

i v řešení problémů 

samostatně a 

odpovědně 

 

 

 

 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

 

MKV – lidské vztahy, 

kulturní diference 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 

 

MV – interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality, práce 

v realizačním týmu 

 

 

Z, D, Př 

 

 

terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportovní 

hala 

tělocvična 

 

 

sportovní 

hala 

 

 

 

 

 

tělocvična 

 

 

tělocvična, 

hřiště 

 

 

tělocvična 

hřiště 

přírodní 

terén 

 

 

terén 

 

 

 

 

 

 

 

sportovní 

hala 



95 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata 
Pozn. 

 

při vytrvalosti dovede uplatnit i 

vůli 

zvládá techniku nové atletické 

disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební 

prvky na hrazdě i kruzích 

 

 

dokáže zvládnout obtížný prvek s 

dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický 

fond 

 

 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky,  

 

 

používá správnou techniku 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových 

her v dalších sportech, dokáže 

řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 

zvládá základní pravidla 

silničního provozu v oblasti 

pohybu chodců 

 

zajistí palivo a zapálí oheň 

obstará vodu a potravu 

 

zvládá rychlý a bezpečný pohyb 

na bruslích všemi směry, osvojené 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky (76 

cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování 

techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

 

Kruhy- překot vzad 

Trampolínka-salto vzad s 

dopomocí 

Švédská bedna nadél-kotoul, 

roznožka 

 

Šplh- bez přírazu, s obměnami 

Rytmická a kondiční 

gymnastika-polkový krok 

 

Úpoly-střehové postoje, pády 

stranou, vzad 

 

Sportovní hry-házená, ringo 

(freesbee) 

 

 

 

Pravidla silničního provozu 

 

 

 

Turistika – zajištění tepla, 

vody potrav 

 

Bruslení-jednoduchý skok,LH 

hra 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a 

sebepojetí, 

poznávání lidí, 

mezilidské vztahy 

 

 

 

VDO – zásady 

slušnosti, 

odpovědnosti, 

tolerance, 

angažovaný přístup 

k druhým – 

projevovat se 

v jednání i v řešení 

problémů samostatně 

a odpovědně 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

 

 

 

MKV – lidské 

vztahy, kulturní 

diference 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 

terén 

sportovní 

hala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična, 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vozovka 

terén 

 

 

příroda 

 

 

sportovní 

hala 
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dovednosti umí uplatnit i při hře 

LH 

aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, průřez. 

témata 
Pozn. 

 

při vytrvalosti dovede uplatnit i 

vůli 

zvládá techniku nové atletické 

disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební 

prvky na hrazdě i kruzích 

 

dokáže zvládnout obtížný prvek 

s dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický 

fond 

 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky 

 

 

používá správnou techniku 

 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových 

her v dalších sportech, dokáže 

řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 

zvládá zásady bezpečnosti 

cyklistů na silnici 

umí připravit prezentaci 

turistické akce 

 

zvládá rychlý a bezpečný pohyb 

na bruslích všemi směry, 

osvojené dovednosti umí uplatnit 

i při hře LH 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky (76 

cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování 

techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování 

techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

Kruhy- překot vzad 

Trampolínka-salto vzad s 

dopomocí 

Švédská bedna nadél-

kotoul, roznožka 

Šplh- bez přírazu, 

s obměnami 

Rytmická a kondiční 

gymnastika-polkový krok 

 

Úpoly-střehové postoje, 

pády stranou, vzad 

 

Sportovní hry-házená,  

 

 

 

Cyklistické putování 

 

Dokumentace z turistické 

akce 

 

 

Bruslení-jednoduchý 

skok,LH hra 

 

 

 

Přírodověda 

 

 

 

 

Fyzika 

 

 

Fyzika 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dějepis, Zeměpis, Fyzika, 

Matematika, Přírodověda 

 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

 

Terén 

 

 

 

 

 

Tělocvična, 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terén 

 

Počítačová 

učebna 
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aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí ji 

ve shodě s hlavní činností – 

zatěžovanými svaly 

uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 

předvídá možná nebezpečí úrazu 

a přizpůsobí jim svou činnost 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových disbalancí 

Hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup 

k druhým – projevovat se 

v jednání i v řešení 

problémů samostatně a 

odpovědně 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV – lidské vztahy, 

kulturní diference 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 



99 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

průřez. témata 
Pozn. 

 

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

zvládá techniku nové atletické 

disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy 

 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky 

na hrazdě i kruzích 

 

dokáže zvládnout obtížný prvek s 

dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky 

 

používá správnou techniku 

 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových her 

v dalších sportech, dokáže řídit 

sportovní utkání svých vrstevníků 

umí se zorientovat v přírodě 

 

 

 

 

 

zvládá rychlý a bezpečný pohyb na 

bruslích všemi směry, osvojené 

dovednosti umí uplatnit i při hře LH 

 

aktivně vstupuje do organizace svého 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky 

(76 cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování 

techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování 

techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

Kruhy- překot vzad 

Trampolínka-salto vzad s 

dopomocí 

Švédská bedna nadél-

kotoul, roznožka 

Šplh- bez přírazu, 

s obměnami 

Rytmická a kondiční 

gymnastika-polkový krok 

Úpoly-střehové postoje, 

pády stranou, vzad 

 

Sportovní hry-házená, 

 

 

Pobyt v přírodě – chůze se 

zátěží, přespání v terénu, 

orientace v terénu, pohyb 

dle buzoly či podle 

přírodních úkazů 

 

Bruslení-jednoduchý 

skok,LH hra 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

 

Přírodověda, Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 

 

 

 

 

Dějepis,Přírodověda,Z

eměpis, Matematika, 

Fyzika, Chemie 

Fyzika 

 

OSV – rozvoj 

schopnosti poznávání,  

sebepoznání a 

sebepojetí, poznávání 

lidí, mezilidské vztahy 

 

VDO – zásady 

slušnosti, 

odpovědnosti, 

tolerance, angažovaný 

přístup k druhým – 

projevovat se v jednání 

 

terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příroda 



100 

 

pohybového režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností – 

zatěžovanými svaly 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se zdravím a sportem 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

předvídá možná nebezpečí úrazu a 

přizpůsobí jim svou činnost 

Prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových disbalancí 

Hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech 

i v řešení problémů 

samostatně a 

odpovědně 

 

MKV – lidské vztahy, 

kulturní diference 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 


