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         1.1 Údaje o škole a zřizovateli 

 

Základní škola Karlovy Vary,Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary 

Telefon/fax: 353 437 111/353 437 110 

E-mail: skola@zsruzovyvrch.eu  

Webové stránky:www.zsruzovyvrch.cz 

Právní norma: příspěvková organizace 

IČO: 699 79 359; DIČ: CZ 699 79 359 

IZO: 102 088 632 

RED - IZO: 6000 67 602 

Ředitel školy: Mgr. Miroslav Peer 

Tel: 353 437 114 

Koordinátor tvorby ŠVP: Jindřich Hašek 

Tel: 353 437 122 

Zřizovatel: Město Karlovy Vary, Moskevská 21 360 22 Karlovy Vary 

Kontakt: 353 118 232; e-mail:okst@mmkv.cz 
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 2. Charakteristika školy 
2.1.     Historie školy 

Škola byla otevřena v roce 1975 se statutem sportovních 

lehkoatletických tříd. V roce 1997 byl přibrán další hlavní sport – lední hokej. 

Jako doplňkové sporty k lehké atletice přibyly lyžování a biatlon. Celých 30 let 

existence školy byl hlavním záměrem vzdělávat a sportovně připravovat 

mladou generaci. V tomto duchu bychom chtěli pokračovat i v dalších letech  

                       a naplňovat záměr „vedle vzdělání je naším cílem i dobrý sportovec“. 

 

2.2.    Úplnost a velikost školy 

Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Budova škola se 

nachází na sídlišti ve čtvrti zvané „Růžový Vrch“. Část žáků je přímo z tohoto 

sídliště. Větší část dojíždí z ostatních čtvrtí města, ale i jiných okolních obcí 

vhledem k zaměření školy na sport a existence tříd s rozšířeným vyučováním 

tělesné výchovy. 

Škola vzdělává v průměru 400 - 450 žáků v rozmezí 18- 22 tříd.  

 

2.3.   Charakteristika pedagogického sboru 

Počet   členů  pedagogického  sboru   se  pohybuje   v   rozmezí  30 – 40.  

Na 1.stupni všechny vyučující jsou plně kvalifikované. Vedle pedagogů pracují 

na škole 4 vychovatelky a 2 učitelky pro výuku plavání ve 3.a 4. třídách škol 

Karlových Varů a okolních obcí. Ve škole pracuje výchovný poradce s funkcí 

poradce pro volbu povolání, školní metodik prevence a koordinátor 

environmentální výchovy. 

 Od září školního roku 2005/2006 je na škole zřízeno Školní poradenské 

pracoviště v rámci Projektu RAMPS – VIP III, do kterého jsme se zapojili. 

Speciální pedagog  spolupracuje s výchovným poradcem a se školním 

metodikem prevence. Úkolem ŠPP je pracovat nejen s žáky integrovanými 

s SVP a dalšími postiženími, ale podchycovat všechny patologické jevy, projevy 

šikany a zabývat se protidrogovou prevencí. Všichni zainteresovaní pracovníci 

jsou k dispozici dětem i rodičům 

 Na škole pracuje také učitel – ICT koordinátor, který spravuje celou 

počítačovou síť a 2 počítačové učebny. Stará se i o školní webové stránky. 

 

             2.5.   Charakteristika žáků 

Žáky  školy  jsou  děti  ze  spádové  oblasti,  ale  i  z  dalších  čtvrtí města  

i  jiných  obcí  a  měst.  Je to dáno zaměřením školy na sport. Ve škole je 

několik žáků diagnostikovaných s SVP.  

O   ně   se   stará  v   rámci   Projektu   RAMPS  –  VIP III.  výchovný   poradce   

s jednotlivými vyučujícími na základě vypracovaných individuálních 

vzdělávacích plánů. Úzce spolupracujeme s  Pedagogicko - psychologickou 

poradnou v Karlových Varech. 

 

2.6.  Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 

Od září školního roku 2005/2006 jsme jako škola zapojeni do tříletého 

projektu Institutu pedagogicko - psychologického poradenství financovaného 

z Evropského sociálního fondu Evropské unie a MŠMT ČR. Tento projekt nám 

umožnil   zřídit    Školní   poradenské   pracoviště   se   speciálním   pedagogem  
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za spolupráce výchovné poradkyně a školního metodika prevence. Na tento 

projekt navazuje zapojení do nového projektu financovaného z Evropského 

sociálního fondu  Evropské unie  nazvaného Vzdělání pro konkurenceschopnost. 

Tato dohoda byla uzavřena mezi NÚOV a školou.  

V oblasti mezinárodní spolupráce zatím škola nemá žádné aktivity. 

Výhledově do budoucna bychom rádi navázaly kontakt s některou zahraniční 

školou, která má podobné zaměření, ale je to závislé taky na vyučujících cizího 

jazyka a možnosti komunikace. 

 

   2.7.   Spolupráce se zákonnými zástupci, se školskou radou a jinými subjekty 

V  roce   1992   byla   při   škole   zřízena   právnická  osoba  s  registrací  

na  ministerstvu  vnitra  ČR  s  názvem  Klub  přátel dětí,  která  sdružuje  rodiče  

a zákonné zástupce žáků, ale i další osoby ochotné podílet se na spolupráci se 

školou. Tato organizace vykonává funkci podobnou Sdružení rodičů. Hospodaří 

s finančními prostředky vybranými od zákonných zástupců, spolupracuje 

s vedením školy. Vypomáhá finančně tam,  kde  prostředky ze státního rozpočtu  

a  od  zřizovatele  nekryjí  potřeby  školy – např. příspěvek na kulturní, 

sportovní a další akce, dotace na výpočetní techniku i nákup uč.apod. 

V  říjnu  2005  byla  podle zákona 251/2004 Sb., na škole zřízena 

školská rada  složená  dle  pravidel  zřizovatele  ze  2  zástupců  zřizovatele,  2  

zástupců pedagogů  a  2  zástupců  zákonných  zástupců.  Úkoly  školské  rady  

vyplývají z výše zmíněného zákona. Školská rada se pravidelně schází dle 

potřeby školy. 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků spočívá hlavně v pravidelném 

kontaktu s pedagogy. Škola organizuje 2 x do roka třídní schůzky. Vedení školy, 

výchovný poradce a speciální pedagog spolupracují s rodiči při řešení 

vzdělávacích problémů, výchovných problémů a dalších činností neslučitelných 

s výchovou a vzděláváním prostřednictvím výchovné komise. 

Škola  úzce  spolupracuje  s  Městskou policií,  hlavně  na  poli  prevence  

při organizování besed se žáky.  

Velmi  úzká  spolupráce  je  s  pedagogicko  -  psychologickou  poradnou  

při integraci žáků  s SVP. 

 

 

 

2.8.  Poradenské služby na škole 

  Poradenské služby na škole jsou určeny žákům i rodičům a poskytují je 

jak  výchovný poradce tak speciální pedagog a metodik prevence. Všechny tyto 

služby jsou poskytovány ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli i ostatními 

pedagogy. Na škole bylo zřízeno Školní poradenské pracoviště v rámci Projektu 

RAMPS – VIP III. kariéra NÚOV a ESF. 

 

Druhy poradenských služeb: 

 Poradenství v oblasti učebních postupů, poradenství rodičům ve výchově  

a vzdělávání, 

 Poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů, 

 Kariérní poradenství a volba školy, povolání, 

 Poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 Poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků 
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 Podpora pedagogů při řešení kolizních situací a uplatňování speciálních 

pedagogických dovedností 

 

Výchovný poradce a speciální pedagog v konzultačních  hodinách  nebo  po před- 

chozí domluvě realizují tyto své služby jak pro rodiče, tak pro další zájemce. 

 

    Poradenství k volbě povolání 

 

          Výchovný   poradce  vždy  od  počátku  školního  roku  připravuje  informace  

 o středních školách pro žáky a zákonné zástupce. Pravidelně svolává    informativní 

schůzku s rodiči a zástupci středních škol, kde jsou předávány   informace o těchto 

školách a přijímacích zkouškách. Výchovný poradce informuje žáky o dnech 

otevřených dveří jednotlivých škol. Pomáhá žákům s výběrem vhodné školy. 

Vyplňuje se žáky přihlášky na střední školy. V případě nepřijetí v 1.kole pomáhá  

žákům    zjistit   volné   termíny  ve   druhém   a   dalším   kole   přijímacích   řízení.  

Po skončení celého řízení eviduje statistiku přijímacího řízení v daném školním 

roce. 

 

 

Školní poradenské pracoviště 

            Pedagogicko-psychologické poradenské služby zajišťované přímo na škole 

poskytuje poradenský tým složený ze školního speciálního pedagoga, metodika 

prevence a výchovného poradce. 

            Podle potřeby dále pracovníky PPP, SPC a externími spolupracovníky, 

školenými v reedukačních a terapeutických metodách. 

            Školní poradenské pracoviště bylo vytvořeno v rámci projektu organizovaného 

a financovaného evropskými fondy ESF,  NÚOV  a MŠMT ČR. Tento projekt 

pokračuje dále v rámci financování ESF Vzdělání pro konkurenceschopnost     

a MŠMT pod názvem Rozvoj školní poradenských  pracovišť RAMPS – VIP 

III. 

Školní speciální pedagog poskytuje:  

 konzultace pro rodiče a učitele o problematice specifických poruch učení 

(SPU) 

 spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Karlových Varech   

a speciálními pedagogickými centry  při diagnostice SVP 

 aplikuje reedukační metody a speciální nápravné vedení s využitím 

kompenzačních pomůcek u žáků se SVP formou paralelní výuky a 

ambulantního vedení  podle potřeb a zájmu žáků  

 ve  spolupráci  s  dalšími  členy  týmu  pomoc  při  řešení  konfliktních situací 

ve škole (žák-učitel-rodiče), případně zajišťování výchovných opatření v rámci 

školy, zprostředkuje a zajišťuje spolupráci školy s orgány státní správy 

(kurátor pro mládež, sociální kurátor, policie, krizová centra) 

Školní metodik prevence poskytuje 

 informace o problematice drog, šikany a dalších sociálně patologických jevů 
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pro žáky, rodiče a učitele formou besed, preventivních akci, týkajících se 

drogové závislosti 

 provádí vyhledávání žáků ohrožených drogovou závislostí, šikanou a dalšími 

sociálně patologickými jevy ve třídách 

 spolupracuje s institucemi státní správy, policie, krizovým 

centrem,psychologem v případech žáků,ohrožených drogovou závislostí 

 spolupracuje v terapeutických skupinách komunikačních dovedností pro 

skupiny ohrožené mládeže 

 ve spolupráci s dalšími členy týmu pomoc při řešení konfliktních situací ve 

škole(žák-učitel-rodiče), případně zajišťování výchovných opatření v rámci 

školy, zprostředkuje a zajišťuje spolupráci školy s orgány státní správy 

(kurátor pro mládež, sociální kurátor, policie, krizová centra) 

Výchovný poradce poskytuje 

 konzultace pro žáky a rodiče k řešení vzdělávacích a výchovných problémů 

 poradenskou činnost pro žáky a rodiče při volbě studijního 

zaměření,zajišťuje dostupné informační materiály pro žáky k volbě 

studijního zaměření,spolupracuje s Informačním poradenským střediskem 

Úřadu práce 

 zajišťuje celou agendu přihlášek k přijímacímu řízení žáků na střední školy, 

evidenci žáků nepřijatých, s neukončenou školní docházkou, žáků se ZPS 

 poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně 

žáků se sociálním znevýhodněním a s odlišnými kulturním prostředím. 
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 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
   3.1  Zaměření školy 

Již od svého založení byla škola zaměřena na sport. V roce 1997 přibyly      

    třídy  se  zaměřením  na  lední  hokej. Protože chceme pokračovat v rozšířené  

    výuce   TV,   rozhodli  jsme  se  náš  vzdělávací   program  orientovat   tímto  

    směrem.  Proto  jsme  vytvořili dva učební plány. Jeden pro třídy s rozšířenou   

    výukou TV a druhý pro třídy bez rozšířené výuky TV. 

           Na základě tohoto rozhodnutí chceme naplňovat  dva hlavní cíle našeho  

    ŠVP ZV dle našeho motta: „ Škola pro každého, škola pro sportovce“ 

1) Škola pro každého: 

vytvořit u každého žáka ( bez rozdílu jaké má nadání, schopnosti, 

výchovné   a   vzdělávací   potřeby)   pozitivní   vztah   ke   vzdělávání  

a motivovat ho k celoživotnímu učení; respektovat žáka jako osobnost; 

využívat diferencovaný přístup ke každému jednotlivci;vytvářet kladné 

vztahy mezi žáky i mezi učiteli a žáky, kladný vztah ke škole jako 

takové;vytvářet osobnosti schopné tvůrčí práce, samostatného myšlení 

s odpovědností za své chování a jednání; vzdělávat a vychovávat 

v souladu  s   obecně   uznávanými   mravními  a   životními   hodnotami  

a demokratickými občanskými postoji; vést žáky k volbě budoucího 

povolání; pracovat diferencovaně se žáky s diagnostikou  postižení nebo  

podle jejich nadání.   

2) Škola pro sportovce: 

rozvíjet u žáků se sportovním nadáním a zařazených do intenzifikace 

v lehké atletice, ledním hokeji, lyžování a biatlonu jejich pozitivní vztah 

k tělesnému pohybu a sportu a s tím souvisejících morálně volních 

vlastností; naučit je disciplinovanosti, důslednosti a vytrvalosti; rozvíjet 

samostatnost a sebeovládání; vést k odpovědnosti za sebe i za celý 

kolektiv, k odpovědnosti za školu a k pocitu reprezentace školy, klubu, 

společnosti i národa – využívat k tomu účast v co největším počtu 

sportovních soutěžích . 

  

  3.2.  Výchovné a vzdělávací strategie 

Vychází z klíčových kompetencí daných rámcovým vzdělávacím 

programem k jejichž utváření a rozvíjení musí směřovat obsah a činnost 

naší školy.  

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při základním vzdělávání. 

Klíčové kompetence by neměly být konečné, ale tvořit základ pro další 

vzdělávání a pro praktický život.  
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE Jak budeme postupovat /co žák na konci základního vzdělání  

by si měl odnést do života 

1.  

KOMPETENCE K UČENÍ 
umožnit poznání smyslu učení a   

pozitivní vztah  ke vzdělávání  

po celý život;naučit se třídit informace 

a chápat je; samostatně pozorovat 

 a experimentovat; diskutovat nad  

výsledky svého učení; 

Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. 

Vedeme žáky se naučit pracovat z užívanými termíny, znaky a symboly. 

Vedeme žáky k samostatnosti při práci – hlavně při vyučování. 

Vedeme žáky k účasti na olympiádách a soutěžích. 

Zadáváme dětem domácí úkoly a práce; 

Vedeme dětí ke kritice a sebekritice. 

Podporujeme žáky k samostatnému organizování určitých činností – např.  

drobných soutěží apod. 

 

2.  

KOMPETENCEK ŘEŠENÍ 

PROBLÉMU   
umožnit samostatné řešení problému,  
kriticky myslet a rozhodovat, zodpovědnost  

za sebe své rozhodnutí;vyhledávání 

 informací k řešení problémů;obhájit  
vlastní způsob řešené problémů; vlastní  

úsudek a zkušenost; 

Pracujeme při výuce s problémovými úkoly a řešení problému. 

Vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů – tisk, internet,média  

apod. 

Využíváme projektového vyučování  k logickému řešení problémů a  

výsledky projektů prezentujeme pro rodiče a ostatní žáky školy. 

Vedeme žáky kriticky myslet, uvážlivě reagovat; obhajovat svůj názor nebo 

rozhodnutí a nést zodpovědnost za své rozhodnutí. 

3.  

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ  
umožnit získání komunikativních dovedností 

a využívání komunikačních prostředků pro svoji 
potřebu, využívání komunikativních  

dovedností ke spolupráci s ostatními lidmi; 

formulovat a vyjadřovat své myšlenky; 
rozumět textům a záznamům,obrazovým 

materiálům; 

Vedeme žáky správně komunikovat nejen mezi sebou, ale i s učiteli a  

dalšími dospělými osobami. 

Zapojujeme žáky do diskusí a pomáháme jim odstraňovat pocit studu z komunikace. 

Podporujeme žáky k vytvoření  přátelských vztahů v kolektivech tříd. 

Podporujeme komunikaci s jinými školami, nebo kolektivy jiných škol , 

i přes hranice. 

4.  

KOMPETETENCE 

SOCIÁLNÍ 

A  PERSONÁLNÍ  
naučit a  rozvíjet u žáků jak  
spolupracovat s kolektivem spolužáků 

 i  s pedagogy; 

 naučit se toleranci a respektování  
práce druhých; ovládat a řídit svoje jednání 

 a chování k dosažení pocitu sebedůvěry a sebe- 

úcty; 

Vedeme žáky používat při vzdělávání formy skupinové práce se 

vzájemnou spoluprací a pomocí si při učení. 

Vedeme žáky podílet se na příjemné atmosféře v kolektivu třídy i 

celé školy a vytvářet dobré mezilidské vztahy – při TV, 

sportovních soutěžích, akcích mimo školu atd. 

Zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce,  poskytování pomoci druhým i sám 

o ni požádat, v případě, že ji potřebují. 

Při hodinách i jiných akcích vedeme žáky respektovat názor i hledisko 

druhých, naučit se čerpat ze zkušeností druhých . 

Vedeme žáky k odmítání negativních postojů a vše co narušuje dobré vztahy. 

5.  

KOMPETENCE 

OBČANSKÁ  
 úkolem je připravit žáky na to, že  

jsou svobodné a zodpovědné osobnosti 

 se svými právy a povinnostmi; respektovat 
 a chránit naše tradice a kulturní a  

historické dědictví; chápe základní ekologické 

 a environmentální problémy - vše  
v zájmu podpory a ochrany zdraví a  

trvale udržitelného rozvoje společnosti 

 

Vedeme žáky respektovat druhé a jejich přesvědčení, odmítat útlak a 

 hrubé zacházení; naučit postavit se fyzickému násilí. Respektovat žáky  

integrované s různými zdravotními poruchami i kulturními rozdíly. 

 žáky základní principy zákonů a norem a jejich respektování. 

Vedeme žáky se rozhodovat se v kritických situacích i v případě ohrožení života. 

Podporujeme žáky poznávat naše tradice, oceňovat naše dějiny a kulturní dědictví; 

 Podporujeme žáky k pozitivnímu vztahu k umění, uměleckým dílů a zapojují je  

do kulturního dění a sportovních aktivit – využívat svého talentu a nadání. 

Klademe důraz na ekologickou výchovu – jak ve vztahu k přírodě, tak  

ve vztahu k sobě; naučit třídit odpady. 

Při akcích mimo školu – soutěže, soustředění,školy v přírodě – vedeme 

žáky chovat se jako zodpovědné osoby. 

Seznamujeme žáky s kulturou jiných národů. 

6.  
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KOMPETENCE  

PRACOVNÍ  
Mají pomoci žákům poznávat a rozvíjet své 
schopnosti a uplatnit  získané vědomosti 

a dovednosti při profesní orientaci a v dalším  

životě; 

Vedeme žáky rozpoznávat různé materiály a nástroje k jejich opracování  

a další znalosti z oblasti světa práce a bydlení. 

Umožňujeme žákům orientovat se v oblasti podnikání. 

Podporujeme žáky spojovat získané vědomosti a pracovní dovednosti při exkurzích. 

Směřujeme žáky k jejich profesní orientaci dle vlastního sebehodnocení 

 a posouzení s reálnými možnostmi. 

 

 

 

 

Rozpracování klíčových kompetencí žáka na konci 5. a 9. ročníku 
 

1. Kompetence k učení 
                         5. ročník          9. ročník 
 

Čte s porozuměním, reprodukuje 

konkrétní obsah poznaného  

. 

Získané poznatky z četby – studia 

propojuje do mezipředmětových 

souvislostí. 

Je vybaven základy finanční a 

ekonomické gramotnosti 

Dokáže ze zadání vyjmout základní sdělení i 

tvrzení k tématu (úloze) a porovnává je, 

rozeznává odlišnosti s pomocí učitele, 

používá termíny 

Již umí sám vyhledat základní 

informace, pojmenovat hlavní 

myšlenky, termíny, analyzovat a informace stručně 

shrnout 

Umí získat informace ze 

základních, věku dostupných 

zdrojů (encyklopedická kniha, 

atlas, časopis, primární 

vyhledávání na internetu atd.). 

. K získání a výměně informací 

účelně využívá různé informační a 

komunikační prostředky, vybírá 

nejvhodnější dle situace a 

okolností. 

Zvládá praxi zápisu z učební látky 

pro následnou domácí práci, 

dodržuje úpravu, grafické třídění, 

umí zpracovat poznámky 

z učebnice (spoluúčast 

pedagoga), s pomocí učitele 

zpracuje poznámky z různých 

zdrojů. 

Již sám zaznamenává a vytváří 

zápis z učební látky, pracuje 

s myšlenkovou mapou 

Při sebehodnocení se žák pokouší 

posuzovat své výsledky a 

objevovat své rezervy. 

Samostatně zaujímá stanovisko 

k učebním výsledkům, zná své 

slabiny a hledá cestu k jejich 

odstraňování 

 
 
2. Kompetence k řešení problémů 
  5. ročník          9. ročník 
 
Společně s učitelem analyzuje 

problém (vyhledání, pojmenování, 

co způsobilo situaci, analogie ze 

života). 

Již rozpoznává příčinu, 

uvědomuje si následek, možná 

rizika při řešení a posuzuje 

problém z různých úhlů 

(empaticky) 
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Řeší s učitelem úlohy, problémové 

situace. 

Samostatně řeší úlohy, 

jednodušší problémové situace, 

vyhledává souvislosti, pokouší se 

vyvracet či potvrzovat hypotézy 

Zamýšlí se nad problematikou 

vztahů ve třídě, nad problémy 

obce, diskutuje o nich, přemýšlí o 

jejich nápravě 

Navrhuje řešení problémů ve 

školním prostředí, bydlišti, 

regionu. 

S pedagogem prožije metodu 

experimentu a ověření 

Provádí složitější experiment, na 

základě empirie vyvozuje závěry 

 

3. Kompetence komunikativní 
  5. ročník          9. ročník 
 

Dbá na čistotu mluvy a dle osnovy 

vystoupí před třídu se sdělením (o 

knize, zážitku, učebním tématu). 

Kultivovanou formou jazyka 

zpracovává referát, zvládá jeho 

přednes, reaguje odpověďmi, 

obhajobou stanoviska. 

Osvojuje si správné termíny a 

výstižné výrazy, jež souvisejí 

s daným tématem. 

Vyjadřuje se výstižně a souvisle, 

dovede vyhledat k přejatým 

slovům český ekvivalent 

S pomocí učitele při popisu či 

vyprávění sestaví osnovu a 

reprodukuje text. 

Samostatně sestaví osnovu a 

reprodukuje text 

Připraví si a dokáže vystoupit 

s formou prezentace pro 

diváky/posluchače, alespoň 

v jedné formě (báseň, píseň, 

tanec, atd.). 

Prezentuje se na základě 

přípravy, ale s náročnějším 

repertoárem než na 1. Stupni 

Ústní projev má zřetelný a hlasitý. Dbá na výraznou mluvu, 

dynamiku, přizpůsobení 

adresátovi. 

Komunikuje písemnou formou 

(vzkaz, přání atd.) i telefonicky 

(včetně krizových čísel a 

formulace hlášení mimořádných 

situací). 

Ovládá všechny komunikační 

formy včetně moderních 

technologií (internet, e-mail). 

Osvojuje si komunikační 

dovednosti v oblasti služeb 

Na modelových situacích zvládá 

různé „životní transfery“ 

komunikace 

Učí se správně chovat v krizových 

situacích 

Chová se správně v krizových 

situacích a učí se poskytovat pomoc. 

 

4. Kompetence sociální a personální 
  5. ročník          9. ročník   
 
Zná svůj úkol ve skupině, svoji 

roli, upraví si místo a připraví 

pomůcky, dodržuje termín, učí se 

spolupráci 

Již spojuje práci ve skupině 

s metodami řešení problémové 

situace (náročnější zadání), zajistí 

podmínky (nástroje, materiál), 
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komunikuje se členy týmu, 

dodržuje pravidla, je veden 

k zodpovědnosti 

Při realizaci práce ve skupině plní 

jednoduché úkoly, žádá pomoc od 

spolužáků a pomoc sám 

poskytuje, radí se s učitelem, učí 

se hledat ve „zdrojích“. 

Při potížích hledá se spolužáky ve 

skupině chybu a analyzuje příčinu. 

Stanoví pravidla práce ve skupině 

a respektuje je. 

Stanoví pravidla práce ve skupině 

a respektuje je 

Váží si výsledků práce skupiny i 

práce jiných. 

Podílí se na rozhodování o osudu 

výsledného díla (výrobku) – 

výstavka atp. 

Zaujímá hodnotící stanovisko 

k dílu i práci skupiny. 

Chová se v duchu fair-play. 

V anketách/kvízech/testech se 

snaží poznat stránky své 

osobnosti. 

V anketách/kvízech/testech 

poznává stránky své osobnosti. 

Učí se přijímat kritiku i radu, 

dokáže se omluvit 

Učí se přijímat kritiku i radu, 

dokáže se omluvit 

 

 

 

 

5. Kompetence občanská 
  5. ročník          9. ročník  
 

Chápe, že druzí mohou mít jiný 

názor a že je třeba hledat 

odpověď „proč“?, také ho 

respektovat 

Svůj názor je schopen 

konfrontovat s odlišným 

(předkládat argumenty), ale také 

tolerovat, přijmout lepší či jiná 

řešení. 

Je veden k empatii, uvažuje, jak 

by se k jevu, procesu, události, 

problému, vyjádřil někdo jiný … 

Posuzovaný jev posuzuje a 

hodnotí z různých úhlů. 

Seznamuje se s pravidly soužití 

společenství (třídy, zájmového 

útvaru, školy), dodržuje je, 

seznamuje se s hranicemi norem 

a také s důsledky z jejich 

překročení, z nedodržení těchto 

pravide 

Podílí se na tvorbě školních 

norem – má právo návrhu (třídní 

samospráva, žákovský parlament) 

a chová se podle nich. 

Snaží se aktivně pomáhat svým 

blízkým (kamarádovi, spolužákovi, 

rodičům, učiteli atd.) slovem i 

činem 

Pomáhá svým blízkým 

Učí se chránit životní prostředí Posuzuje potřeby a nároky rodiny 

z hledisek úspor i vztahu 

k ochraně životního prostředí. 

Zná krizová telefonní čísla Ovládá postupy zásad chování při 
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(přivolání pomoci krizových situacích. 

Má znalosti o místě, kde žije 

(historie, ochrana památek, 

příroda, atd.). 

Vytváří si vztah ke kultuře a 

historii nejen místa bydliště, ale 

celé vlasti. 

Zúčastňuje se kulturních akcí 

v místě školy, také se osobní 

podílí na akcích environmentální 

výchovy. 

Zúčastňuje se kulturních akcí 

v místě školy, osobně se podílí na 

akcích environmentální výchovy, 

účastní se exkurzí. 

 

 

 

6. Kompetence pracovní 
  5. ročník          9. ročník  
 

S pomocí učitele se učí plánovat, 

připravovat k pracovní činnosti. 

 

Rozvrhuje práci do jednotlivých 

kroků. 

Již umí určit, jaké pracovní 

nástroje bude k činnosti 

potřebovat a také zná základní 

materiály. 

Sám vybírá potřebný materiál a 

používá vhodné nástroje 

Pracuje podle určeného postupu, 

spolupracuje rovněž se 

spolužákem či učitelem, radí se 

s nimi. 

Pracuje podle návodu, dokáže ho 

upravit podle podmínek 

Zamýšlí se nad možnou úsporou 

materiálu, energií i nad vlivem na 

životní prostředí. 

Sám dokáže spočítat reálnou 

úsporu (životní transfer) a navrhne 

opatření k ochraně životního 

prostředí. 

Seznamuje se s bezpečnostními 

pravidly při práci 

Zná bezpečnostní pravidla pro 

práci ve škole i doma. 

Pracuje se svým osobním 

portfoliem. 

Provede vyhodnocení svého 

osobního portfolia 

Rozlišuje obory lidského konání Absolvuje test zaměřený na 

průzkum vloh pro budoucí 

profesní orientaci 

Do portfolia uvede, jaké povolání 

by chtěl vykonávat (tužbu 

Porovná profesní záměr z 1. 

stupně s realitou v 9. ročníku. 

 

 

3.3.  Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů dnešního 

světa. 

Tematické okruhy průřezových témat jsou promítnuty do všech vzdělávacích předmětů a 

umožňují jejich propojení. Nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, 

ale integrujeme je do jednotlivých předmětů a jejich obsah realizujeme různými formami, např. 

projektovým vyučování. 

Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí osnov – jsou 

zařazena do tabulek vyučovacích předmětů. 
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VDO          

2. Výchova demokratického 

občana 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

a) Občanská společnost a škola    NJ, VL AJ, TV NJ, AJ  
NJ-

2.c.j. 
 

b) Občan a občanská společnost a stát     VL    VO 

c) Formy participace občanů v 

politickém životě 
        VO 

d) Principy demokracie jako formy 

vlády 
   VL VL     D 

a způsobu rozhodování          

 

 

OSV          

1. Osobností a sociální 

výchova 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

a) Osobnostní rozvoj          

Rozvoj schopností 

poznávání 

ČJ, 

ČSP 
VV MA 

VL, 

MA 
ČJ,IKT NJ, MA FG  MA,FG 

Sebepoznání a sebepojetí  PRV  TV PŘ NJ  VO AJ 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

MA, 

PRV 
 TV 

MA, 

AJ, PŘ 
     

Psychohygiena  
PRV, 

TV 
 PŘ PŘ   PŘ  

Kreativita 
VV, 

HV 
ČSP 

ČJ, 

MA 
ČSP MA,HV HV VV  ČSP-r.p 

b) Sociální rozvoj          

Poznávání lidí AJ AJ AJ NJ ČJ ČSP,VO,RJ  
NJ-

2.c.j. 
 

Mezilidské vztahy  
ČJ, 

PRV 
 VL   ČJ,VO,AJ  ČJ 

Komunikace AJ 
PRV 

AJ 
AJ PŘ,ČJ 

HV, PŘ, 

AJ 
NJ, AJ NJ AJ  
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Kooperace a kompetice TV HV ČSP  MA, PŘ     

c) Morální rozvoj          

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
 MA PRV MA 

MA, 

ČSP 
 F F ČSP, F 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 
      D   

 

 

 

 

 

 

EGS          

3. Výchova k myšlení v 

evropských  
         

a globálních souvislostech 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

a) Evropa a svět nás 

zajímá 
    

VL 

AJ 
NJ 

NJ, 

AJ 

RJ- 2.cj,Rj-VP; 

zem.pr.,AJ 
 

b) Objevujeme Evropu a 

svět 
  NJ  VL 

ČSPv, 

HV 
HV, Z HV, Z, NJ-2.c.j.,  

NJ, NJ-

2.c.j 

c) Jsme Evropané     VL  D RJ- 2.j 
HV;Rj-

VP 

 

 

 

 

 

 

ENV          

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

a) Ekosystémy   PRV  PŘ ČJ,Zem.p    

b) Základní podmínky života ČSP   PŘ     PŘ 

c) Lidské aktivity a životní 

prostředí 
PRV  PRV 

PŘ, 

ČSP 
 

ČSP  - 

díl.,pěs. 
 F CH,F,Z 

d) Vztah člověka a životní 

prostředí 
PRV   VV VL PŘ PŘ, AJ  

CH, 

NJ 
F 
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MEDV          

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

a) Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
   ČJ TV 

ČSP 

vař. 
 

ČSP 

byt 

ČSP 

ruč.pr. 

b) Interpretace vztahu mediálních 

sdělení 
    IKT     

c) Stavba mediálních sdělení     VV     

d) Vnímání autora mediálních 

sdělení 
  HV     

NJ-

2.c.j. 
 

e) Fungování a vliv médií ve 

společnosti 
     IKT   AJ 

f) Tvorba mediálních sdělení     IKT, ČJ IKT    

g) Práce v realizačním týmu    VV  PŘ PŘ   

 

 

 

 

MKV          

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

a) Kulturní diference    ČJ    RJ-2.j  

b) Lidské vztahy    HV NJ NJ,VO Zem.pr   

c) Etnický původ    VL  Z, D NJ, Z Z D 

d) Multikulturalita    VL IKT   AJ-2.j 
NJ,Z,NJ-
2.j,Zem.pr 

e) Princip sociálního smíru a 
solidarity 

    TV     
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3.4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s 

ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do 

pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 

doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 

Žáci jsou vyučováni formou individuální integrace do běžných tříd. Koncepce výuky 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole vychází z Vyhlášky   č. 27/2016 Sb. 

o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 

studentů mimořádně nadaných. PLPP (Plán pedagogické podpory) sestavuje třídní učitel nebo 

učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má 

písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými 

vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí 

a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky 

s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. V případě podpůrného opatření 

(spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, 

bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem,  školním 

speciálním pedagogem a metodikem prevence. 

Speciální pedagog na naší škole je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen 

spoluprací se školským poradenským zařízením. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší 

škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně 

podpory zejména: 

a) v oblasti metod výuky: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

b) v oblasti organizace výuky: 
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- střídání forem a činností během výuky 

- u mladších žáků využívání skupinové výuky 

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

 

 

 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání 

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových 

činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

    Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, 

jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 

činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně 

nadaného žáka; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně 

nadaného žáka 

 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve 

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

výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka 

má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně 

nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 

27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského 

poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a 

může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být 

zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v 

průběhu školního roku. 

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez 

kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem 

žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace 

o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je 

zaznamená do školní matriky. 

Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována školním speciálním pedagogem. 

 

Jako podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky jsou v naší škole 

využívána: 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

- obohacování vzdělávacího obsahu 

- příprava a účast na soutěžích 

- nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových 

aktivit 
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3.5. Řízení a organizace výuky 

 Ročníkové řízení a plánování 

 Základní jednotkou v organizaci vyučování je ročník. Plánovaná vzdělávací témata 

jsou   vždy   pro   celý  ročník.  Nejvyšší   jednotkou   je   celá   škola. Ročníky jsou propojeny  

a vyučování probíhá v principu od nejnižšího ročníku k nejvyššímu. Třída je nejbližším 

prostředím pro žáka. 

 Cílem   větší   efektivity  vzdělávacího   procesu   je   využití   spolupráce   žáků  nejen  

ve třídách, ale i v ročníku a mezi ročníky. Důležitá je spolupráce pedagogů nejen mezi sebou 

v předmětech, ale i na jednotlivých stupních i mezi stupni vzdělávání. 

 Řízení a koordinace práce učitelů 

 Společné plánování pedagogického procesu v jednotlivých předmětech, ročníku i mezi 

ročníky tak, aby výuka tvořila smysluplný celek. 

 V řízení pedagogického procesu hraje významnou roli garant 1. stupně  a na 2.stupni 

garanti vzdělávacích oblastí. Jejich úkolem je koordinovat organizaci vzdělání na 1. stupni 

nebo ve vzdělávacích oblastech na 2. stupni, řídit a kontrolovat práci ostatních vyučujících. 

 V práci učitelů budou podporovány vzájemné hospitace, které umožní hledat pozitivní 

prvky pro vlastní praxi a oproštění se od zažitých stereotypů. 

 Řízení a koordinace práce žáků 

 Základním pracovním obdobím žáků je pracovní týden. V rámci každého týdne musejí 

být do aktivit žáků zařazeny cíle a činnosti ,které vedou k rozvoji klíčových kompetencí 

přiměřeně k věku žáků. V rámci vybraných témat nebo projektů může být plánovaná práce 

žáků  společná    pro  více  ročníků  ( např. pomocníci u prvňáčků).  Do  výuky  by  měla   být  

co  nejvíce  zařazována  práce  ve  skupinách  a  projektové  vyučování  tak, aby žáci 

pracovali co nejvíce samostatně. 

 

           3.6. Školní družina a školní klub mají vypracován samostatný vzdělávací  

program. 
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4. Učební plány 
4.1.  Učební plány pro 1. a 2. stupeň 

Učební plán 1.stupeň 

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předmět 1.stupeň 1. 2. 3. 4. 5. Disponibilní 
hodiny 

celkem 
Min.čas.dotace 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 33 8 9 9 7 7 7 33 + 7 
Cizí jazyk Anglický jazyk 

9 1 1 3 3 3 2 
9+2 

 Německý jazyk 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 
20 4 4 4 5 5 2 20+2 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

1 - - - - 1 - 1 

Člověk a jeho svět Prvouka Prvouka 12 2 2 2 - - 2 12 + 2 
Vlastivěda Vlastivěda  - - - 2 2   
Přírodověda Přírodověda  - - - 2 2   

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 12 1 1 1 1 1  12 
Výtvarná výchova Výtvarná výchova  2 2 1 1 1   

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 10 2 2 3 3 3 3 10 + 3 
Člověk a svět práce Člověk a svět práce  5 1 1 1 1 1  5 
Celková povinná dotace 21 22 24 25 26 16 102+16 
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Učební plán 2. stupeň pro třídy bez rozšířené výuky TV  

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

 

Předmět 2.stupeň 6. 7. 8. 9. Disponibil

ní 

hodiny 

celkem 

Min.čas.

dotace 

Jazyk 

a jazyková komunikace 

Český jazyk  

a literatura 

Český jazyk  

a literatura 

15 5 5 5 5 5   15 + 5 

Cizí jazyk Anglický jazyk 12 3 3 3 3 0 18 

Druhý cizí jazyk 6   3 3 

Matematika  

a její aplikace 

Matematika  

a její aplikace 

Matematika 15 5 5 5 4 4 15 + 4 

Informační a komunikační 

technologie 

Informační a komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1 1     1 

Člověk a společnost Dějepis Dějepis 11 2 2 2 2  11  

Výchova k občanství Výchova 

 k občanství 

1 1 0 1 

Člověk a příroda Fyzika Fyzika 21  2 2 2 2 21 + 2 

Chemie Chemie   2 2 

Přírodopis Přírodopis 2 2 1 1 

Zeměpis Zeměpis 2 2 1 2 

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 10 1 1 1 1  10 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 10 1 1   1 10 + 1 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 3 2 

Člověk a svět práce  3 1 0 1 1  3  

Povinně volitelné předměty   1 2 2 1 6 6 

Celková povinná dotace   29 30 32 31 18 104 + 18 

Poznámky: vol. Předměty – 6. ročník – LS, Sportovní hry, FJ, ZP (1); 7. ročník - LS , Sportovní hry, Konverzace AJ, FJ, ZP, Práce na počítači, FG (1);  

8. ročník – LS, Sportovní hry, FJ, ZP, FG, MMV, Konverzace ANJ (1);  LS, Sportovní hry, FJ, ZP, FG, Konverzace ANJ,  MMV (1);  

druhý cizí jazyk 8., 9.  roč. – NJ/RJ    
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Učební plán 2. stupeň pro třídy s rozšířenou výukou TV  

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

 

Předmět 2.stupeň 6. 7. 8. 9. Disponibiln

í 

hodiny 

celkem 

Min.čas.

dotace 

Jazyk 

a jazyková komunikace 

Český jazyk  

a literatura 

Český jazyk  

a literatura 

15 5 5 5 4 4 15 + 4 

Cizí jazyk Anglický jazyk 12 3 3 3 3 0 18 
Druhý cizí jazyk 6   3 3 

Matematika  

a její aplikace 

Matematika  

a její aplikace 

Matematika 15 4 5 5 4 3 15 + 3 

Informační a 

komunikační technologie 

Informační a komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1 1     1 

Člověk a společnost Dějepis Dějepis 11 2 2 2 2  11  
Výchova k občanství Výchova  

k občanství 
1 1 0 1 

Člověk a příroda Fyzika Fyzika 21  2 2 2 2 21 + 2 
Chemie Chemie   2 2 

Přírodopis Přírodopis 2 2 1 1 
Zeměpis Zeměpis 2 2 1 2 

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 10 1 1 1 1  10 
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a svět práce  3 1 0 1 1  3  
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 10 4 4 4 3 5 10 + 5 

 Plavání  1 1 1 1 4 0 + 4 
Povinně volitelné předměty         
Celková povinná dotace   29 30 32 31 18 104 + 18 

Poznámky: Výchova ke zdraví integrována do Tv; Druhý cizí jazyk 8., 9. ročník (AJ/NJ)
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4.2  Poznámky k učebnímu plánu 

 

1) Volitelné předměty v 6. a 9. ročníku jsou nabízeny dle ŠVP a podle personálního 

zajištění školy. Realizovány jsou podle zájmu žáků s ohledem na naplněnost skupiny 

(minimální počet je 7 žáků). 

 

2) Volitelné předměty jsou koncipovány na 1 – 4 roky s 1 hodinovou týdenní dotací. 

 

3)  Učební plán pro žáky bez rozšíření výuky TV absolvují v 6. ročníku 5 hodin 

matematiky (jedna hodina slouží k procvičování učiva) oproti učebnímu plánu žáků 

s rozšířenou výukou TV, kde jsou 4 hodiny matematiky a 1 hodina v rámci TV. 

 

4) Učební plán pro žáky bez rozšíření výuky TV absolvují v 9. ročníku 5 hodin českého 

jazyka (jedna hodina slouží k procvičování učiva) oproti učebnímu plánu žáků 

s rozšířenou výukou TV, kde jsou 4 hodiny českého jazyka a 1 hodina v rámci TV. 

 

5) Žáci s rozšířenou výukou TV mají v každém ročníku 1 hodinu plavání jako 

samostatný povinný předmět. 

 

6) V případě uvolnění žáka z plavání je mu v 6. ročníku nabídnuta účast v hodinách 

matematiky a v 9. ročníku v hodinách českého jazyka, v 7.  a 8. ročníku účast ve 

volitelných předmětech. 
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5. Učební osnovy 

 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 
ČESKÝ  JAZYK  A  LITERATURA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení –  

          Vyučovací  předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět  

ve  všech  ročnících 1. stupně.  Časová   dotace  předmětu  je dána učebním plánem, který je 

součástí tohoto ŠVP.  V 1. ročníku. 8 hodin, ve 2. - 3.ročníku. 9 hodin.; ve 4.-5. roč.7  hodin. 

Žáci vyžadující zvláštní péči, si osvojují učivo v hodinách vedených speciálním pedagogem. 

Výuka probíhá v kmenových třídách a v učebně informatiky. 

Vzdělávání v  předmětu český jazyk a literatura: 

- směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné 

podobě 

- k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností 

- vede  k využívání  různých  zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy,  

pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj 

 

   Vyučovací   předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími 

předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy různých průřezových témat. 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova – komunikace, rozvoj schopnosti poznávání, 

kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy 

Mediální výchova – kritické čtení a vnímání med. sdělení, tvorba med. sdělení

 Multikulturní výchova – kulturní diference 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 

- povzbuzuje žáky ke stálému zdokonalování čtení 

- stanovuje dílčí vzdělávací cíle  v pravopis 

Žák 

- zdokonaluje se ve čtení 

- zdokonaluje se v pravopisu 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

- směřuje žáky k výstižnému a  kultivovanému projevu  

Žáci  

  -    prezentují své myšlenky a názory   

Kompetence pracovní 

Učitel  

- se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

Žák 

- zpracovává úlohy dle pokynů vyučujícího 
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ČESKÝ  JAZYK  A LITERATURA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení –. 

 Vyučovací   předmět   český jazyk a literatura  se  vyučuje  jako samostatný předmět  

ve všech ročnících 2. stupně. Časová dotace je dána učebním plánem, který je součástí tohoto 

ŠVP. Ve třídách bez rozšířené výuky TV je časová dotace 6.-9. roč. 5 hod., ve třídách 

s rozšířenou výukou Tv je v 6. až 8. roč. 5 h., v 9. roč. 4 hodin. Na 2. stupni využívají žáci 

volitelný předmět cvičení z českého jazyka, kde si prohlubují a upevňují učivo. Žáci, kteří 

vyžadují zvláštní péči, si osvojují učivo v hodinách vedených speciálním pedagogem. Výuka 

probíhá v kmenových třídách a v učebně informatiky. 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: 
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 

- vyjádření reakcí a pocitů žáků 

- pochopení role v různých komunikačních situacích 

- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama. 

- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, 

poznání záměru autora, hlavní myšlenky 

- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 

- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, 

internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu 

vzdělávání a sebevzdělávání 

 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou 

(literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a 

Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními a 

komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování 

vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební 

výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …). 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj( rozvoj schopností,sebepoznání a 

sebepojetí,deregulace a sebeorganizace, psychohygiena,kreativita);sociální rozvoj (poznávání 

lidí,mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice); morální rozvoj(řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti;hodnoty,postoje,praktická etika) 

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

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

formy vlády a způsobu rozhodování 

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

zajímá;objevujeme Evropu a svět;jsme Evropané 

Environmentální výchova – základní podmínky života, lidské aktivity a problémy 

životního prostředí;vztah člověka k prostředí 

Mediální výchova – vnímání autora mediálních sdělení;stavba mediálního sdělení 

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

multikulturalita; princip sociálního smíru a solidarity 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 

      - povzbuzuje žáky k vyhledávání a třídění informací 

      - směřuje žáky k užívání správné terminologie 

      - zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 
       - sleduje při hodině pokrok všech žáků 

Žák  

- vyhledá a třídí informace a propojuje je do širších významových celků 

- osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 

- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

      -  zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

       -     vede žáky k plánování postupů 

Žák  

- vyhledá informace vhodné k řešení problému 

- využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení 

- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

      -  zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

      -    povzbuzuje žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

      -    vede žáky k výstižné argumentaci 

Žák  
-    formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se 

     vyjadřuje ústně i písemně                                                                                  

-   naslouchá promluvám druhých lidí a vhodné na ně reaguje 

-   účinně se zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

      -   vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

      -    dodává žákům sebedůvěru 

      -    vede žáky k dodržování pravidel 

Žák : 

-   účinně spolupracuje ve skupině 

-   podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

-   věcně argumentuje 

 

Kompetence občanské 
Učitel  
       -    zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní 

       -    motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
      -    motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví 

Žák  

     Kompetence učit se učit 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 27 

- respektuje přesvědčení druhých lidí 

- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 

- aktivně se zapojuje do kulturního dění  
- má pozitivní postoj k uměleckým dílům 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Český jazyk a literatura                                                                         ročník: 1.  

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 

 Žák čte slova a větné celky po slabikách 

 Žák srozumitelně mluví, dovede vyjádřit svou zkušenost 

 Žák se dokáže  orientovat v textu 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 porozumí písemným 

a mluveným 

pokynům přiměřené 

složitosti 

 pečlivě vyslovuje, 

opravuje svou 

výslovnost 

 správně dýchá a volí 

vhodné tempo 

 zvládá základní 

hygienické návyky 

spojené se psaním 

 čte a přednáší ve 

vhodném frázování a 

tempu literární texty 

přiměřené věku 

 vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu 

 všímá si ilustrací 

 naslouchání 

věcné – pozorné a soustředěné 

praktické – zdvořilé, vyjádření kontaktu 

s partnerem 

 

 

 mluvený projev 

základy techniky mluveného projevu – 

dýchání, tvoření hlasu  

komunikační žánry – pozdrav, oslovení, 

omluva, prosba 

 

 

 

 

 písemný projev 

základní hygienické návyky – správné sezení 

a držení psacího náčiní, hygiena zraku, 

zacházení s grafickým náčiním 

Komunikační a    

slohová    výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- Rozvoj schopností poznání 
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k textům 

 poslouchá literární 

texty 

technika psaní – úhledný, čitelný písemný 

projev 

 zážitkové čtení a naslouchání 

tvořivá činnost s literárním textem – 

dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

 praktické čtení a naslouchání 

technika čtení, čtení pozorné 

 

 

 

 základní literární pojmy 

rozpočítadlo, hádanka, říkanka, pohádka, 

spisovatel, básník, kniha, čtenář 

 

 

 

Literární výchova  

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura                                                                       ročník: 2.  

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti 

 Žák píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo 

morfologický šev 

 Žák používá velká písmena na začátku věty a u vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 

 Žák rozlišuje druhy vět 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 plynule čte 

s porozuměním 

 

 

 čtení 

praktické čtení – čtení pozorné, plynulé 

věcné čtení – čtení jako zdroj informací, čtení 

vyhledávací, klíčová slova, orientace v textu 

Komunikační a   

slohová  výchova 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 
 - Mezilidské vztahy 
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 respektuje základní 

komunikační 

pravidla 

 volí vhodné 

prostředky řeči 

 píše správné tvary 

písmen a číslic 

 kontroluje vlastní 

písemný projev 

 

 rozlišuje zvukovou a 

grafickou podobu 

slova, člení slova na 

hlásky, rozlišuje 

dlouhé a krátké 

samohlásky 

 rozlišuje v textu 

druhy vět 

 užívá v mluveném 

projevu správné 

gramatické tvary 

podstatných a 

přídavných jmen a 

sloves 

 spojuje věty 

v jednodušších 

souvětích vhodnými 

spojkami a 

spojovacími výrazy 

 zvládá psaní i/y po 

tvrdých a měkkých 

souhláskách, slabik 

 mluvený projev 

základy techniky mluveného projevu – 

tvoření hlasu, výslovnost 

 

 

 písemný projev 

technika psaní – čitelný a příkladný písemný 

projev 

žánry písemného projevu – adresa, 

blahopřání, pozdrav z prázdnin 

 zvuková stránka jazyka 

sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek a souhláskových 

skupin 

 

 

 druhy vět 

tempo, intonace, přízvuk 

 spisovné tvary, hovorový jazyk 

 

 

 

 

 

 skladba 

věta jednoduchá a souvětí 

 

 

 

 pravopis 

lexikální pravopis i/y po tvrdých a měkkých 

souhláskách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková výchova 
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dě, tě, ně, bě, pě, vě, 

mě 

 píše velká písmena 

na začátku věty a 

vlastních jmen osob, 

zvířat a místních 

pojmenování 

 pracuje tvořivě 

s literárním textem 

slabiky dě, te, ně, bě, pě, vě, mě 

velká písmena na začátku věty 

vlastní jména osob, zvířat a místních 

pojmenování 

podoba znělosti na konci slova 

 

 

 tvořivá činnost s literárním textem 

přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 

dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

základní literární pojmy – kniha, čtenář, 

divadelní představení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární   výchova 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura                                                                      ročník: 3. ročník 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák píše správně i/y po obojetných souhláskách uvnitř slov 

 Žák zvládá spodobu znělosti 

 Žák píše správně vlastní jména 

 Žák odliší větu jednoduchou od souvětí 

 Žák správně se vyjadřuje a klade otázky 

 Žák chápe četbu jako zdroj informací 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 volí vhodné 

prostředky řeči 

 mluvený projev  

komunikační žánry – oslovení, omluva, 

Komunikační  a 

slohová  výchova 
P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 
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v běžných situacích 

 tvoří krátký mluvený 

projev na základě 

vlastního prožitku 

 řadí ilustrace a 

vypráví podle nich 

příběh 

 píše jednoduchá 

sdělení  

 porovnává významy 

slov, slova opačného 

významu, slova 

souřadná, nadřazená 

a podřazená, slova 

příbuzná a tvary 

téhož slova 

 porovnává a třídí 

slova – děj, věc, 

okolnost, vlastnost 

 rozlišuje slovní 

druhy v základním 

tvaru 

 

 

 

 zvládá psaní i/y  

po obojetných 

souhláskách uvnitř 

slova 

 plynule čte 

s porozuměním 

textem 

vzkaz, vypravování, popis, zdvořilé 

vystupování 

 

 

 

 

 

 písemný projev 

žánry písemného projevu – dopis, popis 

 slovní zásoba a tvoření slov 

slova a pojmy, význam slova – antonyma, 

synonyma, homonyma, tvary slov 

 

 

 

 

 význam slova 

 

 

 tvarosloví 

slovní druhy a tvary slov 

mluvnické kategorie – podstatná jména: pád, 

číslo, rod 

                                    slovesa: osoba, číslo, 

čas 

 pravopis 

lexikální pravopis – i/y po obojetných 

souhláskách 

 

 čtení 

znělost orientačních prvků v textu 

praktické čtení – plynulé čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková  výchova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kreativita 
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 vyjadřuje své pocity 

ze čteného textu 

 rozlišuje rýmy a 

verše 

 

 

 zážitkové čtení a naslouchání 

čtení po rolích 

 základní literární pojmy 

pohádka, povídka, přísloví, hádanka, říkadlo, 

bajka 

 

Literární   výchova 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura                                                                      ročník: 4. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák čte s porozuměním potichu i nahlas 

 Žák vyhledává základní skladební dvojice 

 Žák rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 Žák určuje vzory podstatných jmen a časuje slovesa 

 Žák sestaví osnovu vyprávění 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 čte s porozuměním 

potichu i nahlas 

 

 

 posuzuje úplnost a 

neúplnost sdělení 

 vede správný dialog, 

telefonický rozho-

vor, zanechá vzkaz 

na záznamníku 

 rozpozná mani-

pulativní komunikaci 

v reklamě 

 čtení 

čtení jako zdroj informací 

čtení vyhledávající, klíčová slova, orientace v 

textu 

 naslouchání 

věcné – pozorné, soustředěné 

 mluvený projev 

základní komunikační pravidla – zahájení a 

ukončení dialogu, střídání role mluvčího a 

posluchače, zdvořilé vystupování 

 naslouchání 

aktivní – reagovat otázkami 

 

Komunikační  a  

slohová  výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- Komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Mediální výchova  
- Kritické vnímání mediálních 

sdělení 
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 rozlišuje spisovnou a 

nespisovnou 

výslovnost a užívá ji 

 sestaví osnovu 

vyprávění a podle ní 

sestaví krátký projev 

 porovnává významy 

slov, slova stejného 

a podobného 

významu a slova 

vícevýznamová 

 určuje slovní druhy a 

užívá je ve 

správných tvarech 

 

 věta jednoduchá a 

souvětí, vhodně 

mění věty jedno-

duché v souvětí 

 užívá vhodné 

spojovací výrazy 

 vyjadřuje své pocity 

z četby a za-

znamenává je 

 při jednoduchém 

rozboru literárního 

textu používá ele-

mentární literární  

pojmy 

 

 mluvený projev 

vyjadřování závislé na komunikační situaci 

 

komunikační žánry - vypravování 

 

 

 slovní zásoba a tvoření slov 

význam slova, slova jednoznačná a 

mnohoznačná, antonyma, homonyma, 

synonyma 

 

 slovní druhy 

 pravopis 

mirfologický – koncovky podstatných jmen, 

shoda přísudku s podmětem 

 skladba 

věta jednoduchá a souvětí 

základní stavební dvojice 

 

 

 

 čtení  

zážitkové čtení a naslouchání 

základní literární pojmy – literární druhy a 

žánry: báseň, pohádka, povídka, spisovatel, 

básník, divadelní představení, herec, režisér 

 

 

 

Jazyková  výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární   výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Multikulturní výchova 
 – Kulturní diference 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura                                                                       ročník: 5. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák při čtení volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 

 Žák podle sestavené osnovy tvoří krátký mluvený nebo písemný projev 

 Žák rozlišuje kořen slova, předponu, příponu a koncovku 

 Žák používá správné tvary ohebných slovních druhů 

 Žák rozlišuje základní i určovací skladební dvojice 

 Žák ovládá základní příklady syntaktického pravopisu 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozlišuje podstatné a 

okrajové informace 

v textu, informace 

zaznamenává 

 rozlišuje spisovnou a 

nespisovnou 

výslovnost 

 reprodukuje obsah 

sdělení a zapamatuje 

si podstatná fakta 

 volí náležitou 

intonaci, přízvuk, 

pauzy a tempo 

 

 

 píše správně po 

stránce obsahové i  

      formální jednoduché   

 naslouchání, písemný projev 

aktivní – zaznamenat slyšení, reagovat 

otázkami 

 

 mluvený projev 

vyjadřování závislé na komunikační situaci 

základní komunikační pravidla – zahájení a 

ukončení dialogu, zdvořilé vystupování, 

mimika, gesta 

 

 čtení 

praktické čtení – technika čtení, čtení plynulé 

a pozorné 

věcné čtení - čtení jako zdroj informací 

 

 písemný projev 

komunikační žánry – jednoduché tiskopisy, 

inzerát, pozvánka, dopis, zpráva, oznámení 

Komunikační a  

slohová  výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  

- Rozvoj schopností poznání 

- Poznávání lidí 
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      komunikační žánry 

 sestaví osnovu 

vyprávění a tvoří 

krátký mluvený nebo 

písemný projev 

 rozlišuje kořen 

slova, předponovou 

a příponovou část a 

koncovku slova 

 určuje slovní druhy a 

používá je ve správ-

ných gramatických 

tvarech 

 graficky znázorní 

stavbu jednoduché 

věty 

 používá i/y 

v koncovkách 

podstatných jmen a 

přídavných jmen 

tvrdých i měkkých 

 ovládá základní 

příklady syn-

taktického pravopisu 

 volně reprodukuje 

text 

 

 rozlišuje různé typy 

uměleckých a 

 neuměleckých textů 

 

 

 mluvený projev 

vypravování 

 

 

 slovní zásoba a tvoření slov 

stavba slova – kořen, část předponová a 

příponová, koncovka 

 

 tvarosloví 

slovní druhy, tvary slov, mluvnické významy 

 

 

 skladba 

základní skladební dvojice 

 

 pravopis 

základy morfologického pravopisu- koncovky 

podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých 

a měkkých 

shoda přísudku s holým podmětem 

 

 

 

 tvořivá činnost s literárním textem 

reprodukce textu, dramatizace, vlastní 

výtvarný doprovod 

 základní literární pojmy 

pohádka, bajka, povídka, herec, režisér, 

divadelní představení, verš, rým, přirovnání 

 

 

 

 

 

Jazyková  výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární   výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Mediální výchova  
– Tvorba mediálního sdělení 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Český jazyk a literatura           ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV  

 Žák si osvojuje  spisovnou podobu českého jazyka 

 Žák docvičuje plynulost čtení s porozuměním, reprodukuje přečtený text 

 Žák vhodně komunikuje s dospělými  

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 správně třídí slovní 

druhy, tvoří spisovné 

tvary slov, vědomě 

jich používá, pracuje 

s abstraktními typy 

podstatných jmen 

 užívá jmenné tvary 

přídavných jmen 

 skloňuje zájmena, 

nezaměňuje jejich 

tvary 

 vhodně používá 

slovesné tvary 

 

 prohlubuje si znalosti  

 

z pravopisu 

 rozlišuje významové  

 vztahy ve větě 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Ml. kategorie, p. jména konkrétní, abstraktní, 

obecná, vlastní, skloňování  

 

 

 

 

 Tvoření pří. jmen, stupňování, skloňování 

 

 Druhy, skloňování 

 

 

 Druhy, skloňování 

 Ml. kategorie, pod. zp. přít. a min., slovesný 

čas 

 Základní větné členy 

 Rozvíjející větné členy 

 

 Věta hlavní, věta vedlejší, spojovací výrazy 

 Spisovná a nespisovná výslovnost 

 Zvuková stránka věty, slova 

 

 

Podstatná jména 

 

 

 

 

Přídavná jména 

 

Zájmena 

 

 

Číslovky 

Slovesa 

 

Skladba 

 

 

Zvuková stránka 

jazyka 
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 orientuje se 

v rozvrstvení 

národního jazyka 

 orientuje se 

v jazykových 

příručkách, pracuje 

s nimi 

 

 adresát, odesílatel, 

využití v praxi, jasné, 

stručné vyjádření 

 vhodná komunikace 

s dospělými a 

spolužáky 

 výběr jazykových 

prostředků, způsob 

vyjadřování, záhlaví 

 využití popisu, 

jazykové prostředky, 

postup 

 orientace v textu, 

vyhledávání a 

formulace hlavních 

myšlenek, sestavení 

osnovy, uchování 

důležitých informací 

 spisovný a  

nespisovný projev, 

kultivovaný projev, 

vlastní tvořivé psaní 

 

 

 Spisovný jazyk, nářečí,slang 

 

 

 Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné 

češtiny, Stručná mluvnice česká 

 

 

KOMUNIKAČNÍ  A  SLOHOVÁ  VÝCHOVA 

 Poštovní poukázka, podací lístek, telegram, 

SMS 

 

 Vzkaz, inzerát, objednávka, zpráva, oznámení 

 

 

 Dopis osobní, dopis úřední 

 

 

 Popis budovy, místnosti, postavy, krajiny, 

pracovního postupu 

 

 Osnova, výpisky, souvislý výtah, práce 

s textem 

 

 

 

 

 Dějová posloupnost, osnova, jazykové  

prostředky, vypravování podle obrázku, 

dokončení příběhu 

 

 

 

Rozvrstvení 

národního jazyka 

 

Jazykové příručky 

 

 

 

 

Vyplňování 

jednoduchých 

tiskopisů 

Jednoduché 

komunikační žánry 

 

Dopis 

 

 

Popis a jeho funkce 

 

 

Výtah, výpisky 

 

 

 

 

 

Vypravování 
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 plynule a výrazně čte 

 

 rozumí literárnímu 

textu, orientuje se v 

něm 

 uceleně reprodukuje 

přečtený text 

vlastními slovy, 

interpretuje smysl 

díla, dbá na 

kultivovaný projev 

 vyhledává další 

informace 

v knihovnách, 

představuje své 

čtenářské zážitky 

 

 

 

LITERÁRNÍ  VÝCHOVA 

 A to je ta krásná země-vlast v různých 

žánrových textech české klasické literatury 

 Otec vlasti-osobnost Karla IV. a jeho význam 

 

 

 Učitel národů - J. A. Komenský - jazyk jako 

literární téma 

 

 Národ sobě-české divadlo,Národní divadlo 

 

 

 Bejvávalo - lidová kultura, moje kořeny 

 V nebezpečí-dobrodružná próza, kreativní 

reprodukce, dramatizace 

 V zahradě, lese, na horách-přírodní tématika, 

odborná a umělecká literatura, poezie a próza 

 Ve škole, doma a mezi kamarády-povídka 

s dětským hrdinou, ich forma-er forma,dítě-

zvíře, kolektivní hrdina 

 

 

 

 

Můj domov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dobrodružstvím 

 

 

 

Nevšední příběhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Environmentální výchova 

 -  Ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Český jazyk a literatura                                                                  ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozlišuje a příklady v textu dokládá nejrůznější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 

slov českých slov. 
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 Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov, dovede najít synonymní výrazy, rozlišuje větné 

členy. 

 Žák uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezi 

větného navazování. 

 Žák odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky ke komunikaci, 

orientuje se v různých slohových útvarech. 

 Žák v mluvené projevu vhodně využívá verbálních, nonverbálních i paralinguálních prostředků řeči. 

 Žák umí reprodukovat přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla. 

 Žák dokáže se orientovat v literárních pojmech a žánrech, formuluje ústně i písemně své  dojmy z četby, 

návštěvy filmového nebo divadelního představení. Dokáže rozlišit hodnotnou literaturu od konzumní. 
 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 vhodně tvoří výrazy 

ve vztahu k určitému 

prostředí 

 

 

 

 má širší slovní 

zásobu                                          

 žák užívá správných  

tvarů a písemné 

podoby slov, dovede 

 

 najít synonymní 

výrazy 

 rozlišuje větné členy, 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Význam slova, slova jednoznačná a 

mnohoznačná 

 Sousloví, rčení 

 Synonyma, homonyma 

 Odborné názvy 

 Odvozování, skládání, zkracování. 

 Odvozování podstatných jmen, přídavných jmen 

a sloves 

 Podstatná a přídavná jména, skloňování  

vztažných zájmen, číslovky, rod činný a trpný u 

sloves, příslovečné spřežky, stupňování  

 

příslovcí, předložky, spojky, částice, citoslovce 

 

 Druhy vět podle postoje mluvčího, věty 

 

Nauka o významu 

slov 

 

 

 

Slovní zásoba a 

tvoření slov 

 

Tvarosloví                                          

 

 

 

   

 

Skladba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doplněk a vedlejší větu 
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dokáže se orientovat 

v různých typech 

vedlejších vět 

 

 

 

 vyhledává obtížné 

výrazy v jazykových 

příručkách 

 

 

 orientuje se 

v různých slohových 

útvarech    a využívá 

vhodné slovní 

zásoby ,umí sestavit 

vlastní životopis a 

sepsat žádost, 

prohlubuje 

komunikaci 

s vrstevníky i 

s dospělými 

vhodnými 

jazykovými 

prostředky 

 

 žák se orientuje 

v literárních  

 

 pojmech a útvarech, 

pozná útvary starší 

literatury, literatury 

dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty 

 Druhy přísudků, podmět 

 Předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk 

 Přístavek 

 Druhy vedlejších vět – podmětná, předmětná, 

příslovečná, přívlastková, doplňková, přísudková 

 Koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda 

přísudku s podmětem 

 Vlastní jména 

 

KOMUNIKACE A SLOH 

 Popis výrobku, uměleckého díla, pracovního 

postupu 

 Charakteristika 

 Líčení 

 Výtah 

 Žádost 

 Životopis 

 Vypravování 

 

 

 

 

 

           
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Pojmy: próza a poezie, lyrika a epika 

 Pohádka, pověst, mýtus, kronika, legenda, bajka,  

 

      román, povídka 

 Dramatická pohádka, sci-fi drama 

 Lyrika sociální, vlastenecká, úvahová 

 

 

 

                                  

 

 

Pravopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základní  literární 

žánry 

epické žánry 

dramatické žánry 

 

 

doplňkovou informativně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- Mezilidské vztahy 
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novější, dramatické 

útvary, vnímá krásu 

literatury a jazyka 

 umí pracovat 

s textem, formuluje 

vlastní názory 

 orientuje se 

v drobných 

literárních útvarech, 

dokáže rozlišit 

hodnotnou literaturu 

od konzumní. 

existenciální, intimní milostná, hravá nonsensová 

 

 

 Cestopis (i fantastický), memoáry, rekonstrukce 

historické události, biografie 

 

 Fejeton, esej, causerie (rozmluva) 

 

 

literatura faktu 

 

 

umělecká 

publicistika 

 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Český jazyk  a literatura                                                                       ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák si rozvíjí  vztah k českému jazyku,  snaží se číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, rozhodovat 

se na základě  přečteného a vnímaného textu 

 Žák si osvojuje   spisovnou podobu českého jazyka  

 Žák se dorozumívá  kultivovaně, výstižně, vhodnými komunikačními prostředky 

 Žák formuluje myšlenky a názory v logickém sledu, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezi 

větného navazování 

 Žák chápe literaturu jako významného pomocníka při získávání životních hodnot, uceleně reprodukuje 

přečtený text, vybírá si hodnotnou četbu 
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Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

kontexty a přesahy, 

další poznámky 

 

 rozlišuje a příklady 

v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby 

obohacování slovní 

zásoby   

 prohlubuje si znalosti 

pravopisu a výslovnosti 

přejatých slov 

 seznamuje se  

se skloňováním podst. 

jmen přejatých a cizích 

vlastních jmen 

 získává poznatky o 

slovesném vidu 

 využívá poznatků o 

jazyce ke gramaticky a 

věcně správnému 

písemnému projevu 

 určuje  významové 

vztahy ve větě a 

v souvětí, rozlišuje 

různé druhy souvětí 

 má přehled o  

slovanských jazycích 

 odlišuje spisovný a 

nespisovný projev 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 slovní zásoba a tvoření slov – význam slova, 

synonyma, homonyma, způsoby tvoření slov, 

přenášení slovního významu, sousloví, přejímání 

slov z cizích jazyků 

 

 pravopis přejatých slov, výslovnost přejatých slov 

 

 

 skloňování podstatných. jmen přejatých a cizích 

vlastních jmen 

 

 

 slovesa dokonavá a nedokonavá, vidové dvojice, 

vid dokonavý a nedokonavý 

 pravidla psaní i/y v koncovkách podst. a příd. 

jmen, shoda Př s Po 

      předpony s-,  z-, vz- a předložky s/se, z/ze 

      skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 

 souřadné spojení vět hlavních a vedlejších, 

několikanásobné větné členy, významové 

poměry, souvětí souřadné a podřadné,  spojovací 

výrazy  

 indoevropské jazyky, 

praslovanština, slovanské jazyky                                      

 spisovná a nespisovná čeština, jazyková kultura 

 

 

 

Obohacování slovní 

zásoby 

 

 

 

 

 

Tvarosloví 

 

 

 

 

 

Pravopis 

 

 

Skladba 

 

 

 

Obecné výklady o 

českém jazyce 

 

 

 

 

LV – V +W, divadlo 

 

 

 

 

 

Práce se SSČ a SCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 44 

 

 formuluje hlavní 

myšlenky textu  

 vyhledává a třídí 

informace, využívá je 

při tvůrčích činnostech 

 pokouší se o vlastní 

tvořivé psaní 

 

 orientuje se ve struktuře 

literárního textu, 

jednoduše popisuje 

jazyk literárního díla, 

seznamuje se 

s literárními druhy  

 rozumí smyslu 

literárního textu, pracuje 

s ním tvořivě, vyhledává 

informace v knihovně i 

dalších informačních 

zdrojích 

 uvádí základní literární 

směry a jejich 

představitele v české a 

světové literatuře 

 

KOMUNIKACE A SLOH 

 odborný text a práce s ním-osnova, výpisky, 

výtah 

 vnější a vnitřní charakteristika, výklad mluvený a 

psaný 

 

 umělecký popis, jazykové prostředky líčení, 

úvaha 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 základy literární teorie – struktura literárního díla 

(námět, téma, literární hrdina), jazyk literárního 

díla (obrazná pojmenování, zvukové prostředky 

poezie), literární druhy – poezie, próza, drama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hlavní vývojová období národní a světové 

literatury, významní představitelé české a světové 

literatury, typické literární žánry 

 

Výtah 

 

Charakteristika 

Výklad 

 

Líčení 

Úvaha 

 

Literární teorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura starověku               

až 19. století 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Český jazyk a literatura                                                                        ročník: 9. 

      

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 
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 Žák umí spisovně vyslovovat běžně užívaná cizí slova, rozpoznává přenesená pojmenován, samostatně 

pracuje s jazyk.příručkami, správně třídí slovní druhy, zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický 

i syntaktický ve větě i souvětí 

 Žák rozlišuje zákl. literární žánry, uvede jejich výrazné představitele v české a světové literatuře, poznává 

různá ztvárnění námětu v literatuře, dramatu, filmovém zpracování, vyhledává informace – katalogy, 

knihovna 

 Žák rozpoznává manipulativní  komunikaci v masmédiích, dorozumívá se kultivovaně, výstižně, zapojuje se 

do diskuse, dokáže se výstižně písemně vyjádřit 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 rozlišuje spis.jazyk, 

nářečí, obec.češtinu  

 samostatně pracuje 

s jazyk.příručkami 

 správně třídí slovní 

druhy, vědomě jich 

používá 

v komunikaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 orientuje se ve 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Jazyky slovanské, vývoj ČJ, útvary ČJ 

 

 Hláskosloví, spisovná výslovnost, zvuková 

stránka věty, slova přejatá 

 Stavba slova – pravopis, skupiny bě, pě, mě - 

mně, 

 Slova jednoznačná a mnohoznačná, 

synonyma, antonyma, homonyma, odb. názvy 

 Slovní druhy, přechodníky, psaní velkých 

písmen 

 Stavba větná , větné členy, vztah přístavkový,  

věta jednočlenná, větné ekvivalenty, 

samostatný větný člen, český slovosled,  

 

souvětí souřadné, podřadné 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 tvořivé činnosti s literárním textem – volná 

 

Obecné výklady o 

ČJ 

 

Zvuková stránka 

jazyka         

 

Tvoření slov 

Význam slova  

Tvarosloví 

 

Skladba 

 

 

 

 

 

 

Naše a světová 
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struktuře lit.textu 

 přiřadí lit. text k lit. 

žánru 

 získá přehled o 

představitelích české 

a světové literatury     

 rozliší literaturu 

hodnotnou a 

konzumní – názor 

doložit argumenty 

 

 využívá poznatků  o 

jazyce, tvořivě 

pracuje s textem 

 v mluveném projevu 

vhodně užívá 

verbálních 

prostředků řeči 

 odlišuje spisovný a 

nespisovný projev 

 

reprodukce textu, záznam hlavních myšlenek, 

charakteristika postav 

 Remarque, Hamingway 

            K. Čapek                                                    

            B. Hrabal, Škvorecký, Havel V.         

 

KOMUNIKACE A SLOH 

 Vypravování v běžné komunikaci 

            Vypravování v umělecké oblasti 

 Popis předmětu 

 Popis děje 

 Charakteristika (lit. postavy) 

 Výklad, výtah 

 Jaký bych byl učitel 

 Co je pro mě film, kniha, divadlo 

 Zpravodajské útvary 

 

literatura 20. století 

Lit. mezi válkami 

Současná lit. 

 

 

 

 

Vypravování 

 

Popis a 

charakteristika 

 

Výklad, výtah 

 

Úvaha 

Publicistické útvary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a soc. výchova 

 – Mezilidské vztahy 
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Předmět : Cizí jazyk  – obecně  
 

1. stupeň   

Očekávané výstupy – 1. období  

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

žák 

 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 

 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy  

Očekávané výstupy – 2. období  

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

žák 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 

se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu  

MLUVENÍ  

žák  

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se  

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák  

 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 
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PSANÍ  

žák  

 napíše krátký text; s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

 vyplní osobní údaje do formuláře  

   

Učivo 

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), 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 

 tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, 

oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, 

měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda a, počasí  

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

   

2. stupeň 

   

Očekávané výstupy  

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

žák 

 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 

a zřetelně  

 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

MLUVENÍ  

žák  

 v zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních 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 
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 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 

   

Učivo 

 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 

 tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas kultura, sport, péče 

o zdraví, , pocity a nálady, stravovací návyky, počasí,  příroda a město, nákupy a 

móda, společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, 

cestování reálie zemí příslušných jazykových oblastí  

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 

žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení 

a porozumění) 
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Předmět: Další cizí jazyk – obecně 

Očekávané výstupy  

 

 POSLECH S POROZUMĚNÍM  

žák 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 

se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících 

se každodenních témat  

MLUVENÍ  

žák 

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 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 pokynům 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 

 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 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  

   

Učivo 

 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 
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 tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 

oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, 

měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
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A N G L I C K Ý   J A Z Y K 
Charakteristika  vyučovacího  předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  
 

Obsahem  předmětu  je  výuka  anglického jazyka  ve  čtyřech  vzájemně  propojených 

etapách: 

1. období – 1., 2., 3. ročník 

2. období –  4., 5., 6. ročník 

 3. období – 7., 8., 9. ročník 

Časová dotace je v 1. a 2. ročníku po 1 hodině a ve 3. - 9. ročníku 3 hodiny. 
 

Obsahové vymezení  předmětu   

- motivovat žáky k potřebě celoživotního jazykového vzdělávání 

- rozšířit možnosti žáků k zvládnutí všeobecných studijních návyků 

- rozvíjet a upevňovat komunikativní schopnosti a dovednost porozumění jak písemnému, 

tak ústně sdělovanému projevu 

- zvládnutí jazykových prostředků podle požadavků na vzdělávání v cizích jazycích 

vymezených podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který 

popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka: 

 – výstupní úroveň v 5. ročníku směřuje k dosažení úrovně A1 

 – výstupní úroveň v 9. ročníku směřuje k dosažení úrovně A2 

 – v dalším cizím jazyku směřuje výstup k dosažení úrovně A1 
 

Učitel  si volí  vhodnou učebnici pro daný ročník tak, aby v kombinaci  s dalšími dostupnými 

výukovými materiály dosáhl co nejefektivněji požadovaných výstupů. 

Při výuce anglickému jazyku jsou nejčastěji realizována průřezová témata Multikulturní 

výchovy, Osobnostní a sociální výchovy a Výchovy k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech. 
 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Výuka je běžně realizována v kmenových třídách s pravidelným využíváním audiokazet a CD 

nahrávek namluvených rodilými mluvčími a v učebnách výpočetní techniky s využitím PC 

programů pro výuku anglickému jazyku. K dispozici jsou video a internet. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitelé uplatňují různé metody a formy práce s respektováním věkových a individuálních 

potřeb žáků ke zvládnutí jazykových prostředků s cílem dosáhnout požadované úrovně 

v těchto činnostech: poslech, čtení, komunikace, samostatný mluvený projev a psaní. 

Žáci se učí jazyk pro účely reálné komunikace, nikoliv pouze pro znalost mluvnických 

pravidel. Z toho vyplývá nutná znalost co nejširší slovní zásoby a dovednost užití jazykových 

prostředků. 

Mladší žáci 1. stupně jsou k učení vedeni poslechem, imitací, hrou, tvořivými činnostmi 

(hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou). 

Starší žáky (v 6. a 7. ročníku) učitel vede k hledání odlišností a souvislostí jazykových 

struktur a slovní zásoby srovnáním anglického jazyka a mateřského jazyka. S uplatňováním 

metod a forem práce z předchozího období se zavádějí i takové, které předpokládají 

uvědomělý přístup k osvojování gramatického a lexikálního učiva a kladou vyšší nároky na 

samostatnou práci žáků. 
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Ve 3. období (v 7.až 9. ročníku) se výuka zaměřuje na komplexní rozvoj řečových 

dovedností, na schopnost čtení s porozuměním a písemné vyjadřování. 

Žáci se učí vyhledávat informace v cizojazyčných textech, běžně pracují se slovníkem, 

zpracovávají pod vedením učitele dané projekty, s využitím autentických materiálů se  

hlouběji seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti. 
 

Kompetence k učení 

Učitel:  

     -    využívá vhodných postupů a metod motivujících žáka k přípravě na vyučování, 

          vedoucích žáka k sebepoznání, ke zdravé sebekritice a sebehodnocení 

     -    povzbuzuje žáka k hledání způsobů, jak své učení zdokonalovat 

Žák: 

     -    využívá vhodné postupy, hledá různé způsoby ke zdokonalování učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

     -    povzbuzuje žáka využít vlastního úsudku, znalostí a zkušeností k řešení problémové   

          jazykové  situace 

     -    pomáhá žákovi informace vyhledat, shromáždit, zkompletovat  

     -    směřuje žáka uvědomit si vlastní pokrok v oblasti jazykového vzdělávání 

Žák: 

     -    využívá vlastního úsudku a svých znalostí k řešení problémů 

     -    sleduje svůj pokrok ve vzdělávání 

     -    vyhledává a kompletuje požadované informace 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel:  

     -    pomáhá žákům vnímat a naslouchat mluvenému projevu, reagovat na dotazy a umět se  

          vhodně zapojit do dialogu 

     -    vede žáky k umění vyjádřit svůj postoj a názor přiměřeně svým jazykovým možnostem 

     -    umožňuje žákům ústně i písemně prezentovat získané jazykové dovednosti 

Žák: 

     -    vhodně reaguje na dotazy vyučujícího 

     -    prezentuje ústně a písemně získané dovednosti 

     -    vhodně vyjadřuje svůj postoj a názory  

    

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

     -    organizuje spolupráci žáků ve dvojicích, skupinovou práci s využitím soutěživosti,   

          vzájemné pomoci, sebehodnocení a společné kontroly 

     -    podporuje týmovou práci při plnění zadaných projektů s respektováním různých    

          pohledů, s dovedností ocenit zkušenosti druhých a s uměním spolupracovat v kolektivu 

Žák: 

     -    se zapojuje do skupinové práce 

     -    spolupracuje v kolektivu, ve skupině, ve dvojici s ohledem na dovednosti druhých 

 

Kompetence občanské 

Učitel:  

     -     při seznamování s reáliemi, s odlišnostmi ve způsobu života a v kulturních tradicích 

           anglicky mluvících zemí, cílevědomě vychovává žáky k úctě k našim i k cizím   
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           kulturním tradicím a k vědomí světového historického kulturního dědictví. 

 Žák: 

     -    seznamuje se s našimi a cizími kulturami a tradicemi 

     -    vnímá úctu k našim i zahraničním kulturním tradicím 

  
 

Průřezová témata jako součást výuky anglického jazyka: 

OSV    - Sociální rozvoj 

            - Komunikace 

            - Kooperace a kompetence 

EV      - Základní podmínky života 

            - Ekosystémy 

            - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

EGS    - Evropa a svět nás zajímá 

            - Jsme Evropané 

            - Objevujeme Evropu a svět 

MKV  - Lidské vztahy 

            - Kulturní diference 

            - Multikulturní výchova 

            - Etnický původ 

            - Princip sociálního smíru a solidarity 

VDO   - Principy demokracie  

            - Občan, společnost, stát 

            - Formy participace 

MDV  - Tvorba mediálního sdělení 

            - Práce v realizačním týmu 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK – druhý cizí jazyk 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  

 

Časová dotace je v 8. a 9. ročníku 6 hodin. 

 

Obsahové vymezení  předmětu   

- motivovat žáky k potřebě celoživotního jazykového vzdělávání 

- rozšířit možnosti žáků k zvládnutí všeobecných studijních návyků 

- rozvíjet a upevňovat komunikativní schopnosti a dovednost porozumění jak 

písemnému, tak ústně sdělovanému projevu 

- systematicky rozvíjí řečové dovednosti 

- osvojuje si přiměřený rozsah jazykových prostředků 

- využívá zeměpisných poznatků 

- přistupuje k německému jazyku v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a 

komunikace 

- rozvíjí pozitivní vztah k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

- vnímá a postupně si osvojuje německý jazyk jako bohatý mnohotvárný prostředek 

k získávání a předávání informací 

- je schopen se dorozumět s cizincem v běžných životních situacích 

- rozvíjí především průřezové téma Osobnosti a sociální výchovy (týká se vzájemného 

poznávání ve skupině, rozvíjení mezilidských vztahů, pohledu na svět očima druhého, 
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komunikace v různých situacích smyslového vnímání), Výchovy k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech (anglosaské země, co nás spojuje a co nás 

rozděluje, tradice a zvyky) a Výchovy demokratického občana (mezilidské vztahy, 

poznávání lidí a zvyklostí v Německu a anglosaských zemích 

- zvládnutí jazykových prostředků podle požadavků na vzdělávání v cizích jazycích 

vymezených podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který 

popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka: 

 – výstupní úroveň v 5. ročníku směřuje k dosažení úrovně A1 

 – výstupní úroveň v 9. ročníku směřuje k dosažení úrovně A2 

 – v dalším cizím jazyku směřuje výstup k dosažení úrovně A1 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu: 

- výuka probíhá v jazykové učebně, v kmenové třídě, v učebně výpočetní techniky 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení: 

Učitel: 

     -       podporuje žáky k dalšímu studiu jazyka 

     -       podněcuje k poznávání smyslu znalostí jazyka 

Žák: 

-  projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu německého jazyka a celoživotnímu učení 

-  poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Učitel: 

     -      podporuje hledání různých řešení 

     -      zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Žák: 

- využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 

nenechává se odradit případným nezdarem 

- při zadání úkolu žák rozpozná jazykový problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 

Kompetence komunikativní: 

Učitel: 

     -     pomáhá správně formulovat a vyjadřovat své názory 

     -     posiluje svou úlohu jako řečový partner, pomocník, rádce a iniciátor komunikativní a    

           učební aktivity žáků 

Žák: 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 

- dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně 

- naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

- účinně se zapojuje do diskuse 

 

Kompetence sociální a personální: 

Učitel: 

     -     dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

     -     v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Žák: 

- respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje je  
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Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 

Environmentální výchova: 

- základní podmínky života 

- vztah člověka k prostředí 

- ekosystémy 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 

- Evropa a svět nás zajímají 

- Co nás spojuje a co nás rozděluje 

- Objevujeme Evropu a svět 

Osobnostní a sociální výchova:  

- vzájemné poznávání se ve skupině 

- sebepoznání 

- komunikace 

- mezilidské vztahy 

- respektování, vzájemná úcta 

- lidská podpora 

- sebekontrola a sebeovládání 

Výchova demokratického občana: 

- občanská společnost a škola 

- vztah k domovu, vlasti 

- demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole 

Mediální výchova: 

- role médií ve společnosti 

- práce v realizačním týmu 

- tvorba mediálního sdělení 

Multikulturní výchova: 

- poznávání vlastního kulturního zakotvení 

- organizace vlastního času 

- lidské vztahy 

 

RUSKÝ JAZYK - druhý cizí jazyk 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  

 

časové vymezení v 8. a 9. ročníku 6 hodin. 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

- systematicky rozvíjí řečové dovednosti 

- osvojuje si přiměřený rozsah jazykových prostředků 

- využívá zeměpisných poznatků 

- přistupuje k ruskému jazyku v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a 

komunikace 

- rozvíjí pozitivní vztah k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

- vnímá a postupně si osvojuje ruský jazyk jako bohatý mnohotvárný prostředek 

k získávání a předávání informací 

- je schopen se dorozumět s cizincem v běžných životních situacích 

- rozvíjí především průřezové téma Osobnosti a sociální výchovy (týká se vzájemného 

poznávání ve skupině, rozvíjení mezilidských vztahů, pohledu na svět očima druhého, 

komunikace v  různých situacích smyslového vnímání), Výchovy k  myšlení 
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v evropských a globálních souvislostech (rusky mluvící země, co nás spojuje a co nás 

rozděluje, tradice a zvyky) a Výchovy demokratického občana (mezilidské vztahy, 

poznávání lidí a zvyklostí v Rusku a rusky mluvících zemích 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu: 

- výuka probíhá v jazykové učebně, v kmenové třídě, v učebně výpočetní techniky 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení: 

Učitel: 

     -      podporuje žáky k dalšímu studiu jazyka 

     -      podněcuje k poznávání smyslu znalostí jazyka 

Žák: 

     -     projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu ruskému jazyka a celoživotnímu učení 

     -     poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Učitel: 

     -      podporuje hledání různých řešení 

     -      zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Žák: 

     -   využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 

nenechává  

           se odradit případným nezdarem 

     -     při zadání úkolu žák rozpozná jazykový problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 

Kompetence komunikativní: 

Učitel: 

     -     pomáhá správně formulovat a vyjadřovat své názory 

     -     posiluje svou úlohu jako řečový partner, pomocník, rádce a iniciátor komunikativní a    

           učební aktivity žáků 

Žák: 

     -    formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 

     -    dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně 

     -    naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

     -    účinně se zapojuje do diskuse 

 

Kompetence sociální a personální: 

Učitel: 

     -     dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

     -     v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Žák: 

     -     respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje je  

 

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezové témata: 

Environmentální výchova: 

- základní podmínky života 

- vztah člověka k prostředí 

- ekosystémy 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 58 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 

- Evropa a svět nás zajímají 

- Co nás spojuje a co nás rozděluje 

Osobnostní a sociální výchova:  

- vzájemné poznávání se ve skupině 

- sebepoznání  

- komunikace 

- mezilidské vztahy 

- respektování, vzájemná úcta 

- lidská podpora 

- sebekontrola a sebeovládání 

Výchova demokratického občana: 

- občanská společnost 

- vztah k domovu, vlasti 

- demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole 

Mediální výchova: 

- role médií ve společnosti 

- práce v realizačním týmu 

- tvorba mediálního sdělení 

Multikulturní výchova: 

- poznávání vlastního kulturního zakotvení 

- organizace vlastního času 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK - druhý cizí jazyk 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  

 

Časové vymezení v 8. a 9. ročníku 6 hod. 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

- systematicky rozvíjí řečové dovednosti 

- osvojuje si přiměřený rozsah jazykových prostředků 

- využívá zeměpisných poznatků 

- přistupuje k francouzskému jazyku v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a 

komunikace 

- rozvíjí pozitivní vztah k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

- vnímá a postupně si osvojuje francouzský jazyk jako bohatý mnohotvárný prostředek 

k získávání a předávání informací 

- je schopen se dorozumět s cizincem v běžných životních situacích 

- rozvíjí především průřezové téma Osobnosti a sociální výchovy (týká se vzájemného 

poznávání ve skupině, rozvíjení mezilidských vztahů, pohledu na svět očima druhého, 

komunikace v  různých situacích smyslového vnímání), Výchovy k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech (francouzsky mluvící země, co nás spojuje a 

co nás rozděluje, tradice a zvyky) a Výchovy demokratického občana (mezilidské 

vztahy, poznávání lidí a zvyklostí ve Francii a frankofonních zemích 

-  

Organizační vymezení vyučovacího předmětu: 

- výuka probíhá v jazykové učebně, v kmenové třídě, v učebně výpočetní techniky 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

 

Kompetence k učení: 

Učitel: 

     -      podporuje žáky k dalšímu studiu jazyka 

     -      podněcuje k poznávání smyslu znalostí jazyka 

Žák: 

     -     projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu francouzského jazyka a celoživotnímu   

            učení 

     -     poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Učitel: 

     -      podporuje hledání různých řešení 

     -      zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Žák: 

     -   využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 

nenechává    

           se odradit případným nezdarem 

     -     při zadání úkolu žák rozpozná jazykový problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 

Kompetence komunikativní: 

Učitel: 

     -     pomáhá správně formulovat a vyjadřovat své názory 

     -     posiluje svou úlohu jako řečový partner, pomocník, rádce a iniciátor komunikativní a    

           učební aktivity žáků 

Žák: 

     -    formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 

     -    dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně 

     -    naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

     -    účinně se zapojuje do diskuse 

 

Kompetence sociální a personální: 

Učitel: 

     -     dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

     -     v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Žák: 

     -     respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje je  

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezové témata: 

Environmentální výchova: 

- základní podmínky života 

- vztah člověka k prostředí 

- ekosystémy 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 

- Evropa a svět nás zajímají 

- Co nás spojuje a co nás rozděluje 

Osobnostní a sociální výchova:  

- vzájemné poznávání se ve skupině 
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- sebepoznání a sebepojetí 

- komunikace 

- mezilidské vztahy 

- respektování, vzájemná úcta 

- lidská podpora 

- sebekontrola a sebeovládání 

Výchova demokratického občana: 

- občanská společnost 

- vztah k domovu, vlasti 

- demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole 

Mediální výchova: 

- role médií ve společnosti 

- práce v realizačním týmu 

- tvorba mediálního sdělení 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk                                                                        ročník: 1. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozumí  jednoduchým slovům, větám a pokynům 

 Žák si osvojí základní slovní zásobu a výslovnost anglických hlásek  

 Žák reprodukuje krátké říkanky a písně s porozuměním obsahu  

 Žák použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování)  

 

Ročníkové výstupy 

 

 

 

     Učivo 
 

Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozumí osvojeným 

slovům 

 

 

 rozumí 

jednoduchým 

pokynům a reaguje  

na ně 

 

 

 

 

 rozumí obsahu 

jednoduchých vět a 

otázek 

 

 vyslovuje známá 

 Audio – orální úvod: výslovnost anglických hlásek 

  Pozdrav při setkání a loučení  

 Sdělení  Kdo jsem, Kde jsem 

 

 Pojmenování základních barev    

    

 

 Čísla 1 – 5 

 

 

 

 Pojmenování domácích zvířat, rozlišení jejich 

            zvuků             

      

 

 Poděkování    

 

 Seznámení 

 

 Jak se jmenuješ 

 

 Barvy 

 

 

Čísla 

 

 

 

Zvířata 

Kde zvířata žijí 

 

 

 

 

P.t. : Osobnostní a sociální  

         výchova  
– Poznávání lidí 

   Komunikace 
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jména a slova, 

reprodukuje slovní 

spojení 

a krátké věty 

v rozsahu  osvojené 

slovní zásoby 

 

 

 odpoví s pomocí  na  

jednoduché otázky 

 

 

 

 pojmenuje a třídí 

obrázky   

 

 

 zná a dovede 

reprodukovat 

několik krátkých 

říkanek a písní 

s porozuměním 

obsahu 

 

 

 poslechem rozliší 

klíčová slova 

tématu 

 

 Otázky Jak se máš? 

                                     Kolik? 

                        Spojení číslovky a  množného čísla 

                        podstatných jmen 

                          

             

 Pojmenování školních předmětů 

                        Porozumění jednoduchému popisu věci  

                        určením barvy, místa, 

                        vlastnickým vztahem 

 Čísla 1 - 10 

 

 Osvojení názvů jídel  

 Pochopení žádosti o jídlo 

Rozlišení kladné a záporné reakce na otázky 

       

 

             

             

 Pojmenování částí těla 

             

 

 

 Názvy hraček  

 Poznání hračky podle popisu    

 

 

 Pojmenování členů rodiny   

Otázka Kdo je to? 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Škola 

Ve třídě 

 

 

 

 

Naše jídlo 

Ovoce a zelenina 

 

 

 

 

 

Naše tělo 

 

 

 

Hračky 

 

 

 

Naše rodina 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk                                                                        ročník:2. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV  

 Žák rozumí  jednoduchým pokynům, větám , otázkám a dokáže na ně reagovat  

 Žák reprodukuje jednoduché otázky a krátké  věty,  

 Žák  správně foneticky vyslovuje osvojená slova 

 Žák se orientuje v jednoduchých textech a vyhledá klíčová slova zrakově i sluchově 

 

Ročníkové výstupy 

 

 

 

     Učivo 
 

Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozumí 

osvojeným 

slovům 

 

 

 rozumí 

jednoduchým 

pokynům a 

reaguje  

  na ně 

 

 

 

 

 rozumí obsahu 

 Pozdravy, seznámení, poděkování 

      Předložky on, in,under, behind    

      Otázky Jak se máš? Kolik je ti roků? 

 

 

 Čísla 1 - 20 

Představení členů rodiny 

             Předložka by 

 

 

 Pojmenování některých volně žijících zvířat  

Otázky k počtu zvířat a místu, kde je vidíme 

 

 Názvy hospodářských zvířat v jednotném i 

            množném čísle, slovesa pohybu, 

 Setkání s 

přáteli 

 

  

 

Tohle je 

moje rodina 

 

  

 

Zvířata     

 

 

Na farmě 

 

P.t. : Osobnostní a sociální  

         výchova  
– Poznávání lidí 

   Komunikace 
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jednoduchých 

vět a otázek a 

reaguje na ně 

 

 vyslovuje 

známá slova, 

reprodukuje 

slovní spojení 

  a krátké věty 

v rozsahu  

osvojené slovní 

zásoby 

 

 

 odpoví na  

   jednoduché 

otázky 

 

 

 

 pojmenuje a 

třídí 

  obrázky, 

přiřazuje k nim  

psané  názvy 

slov  

 

 

 zná a  reproduk 

uje říkanky a 

písně 

            pojmenování potravy 

 

 Vyjádření, co kdo právě dělá  

 Vyjádření významu sloves  pohybem, 

                         napodobením 

 Předložky around, next to 

 

 

 Pojmenování částí dne 

 Pozdravy a aktivity  během dne 

 Otázka  Kolik je hodin? 

 

             

 Školní předměty a jejich množství, názvy  

 nábytku  

Slovesa is, are 

             

 Názvy potravin a denních jídel 

 Vyjádření obliby daného jídla 

 Jednoduchá žádost o jídlo a pití 

 

 

 Použít základní fráze při nakupování 

                                               

 

 

 Části těla, jednoduchý popis postavy 

 Pokyny k pohybu částí těla 

 

 

 Určení činností postav a místa 

 

 

 

Na zahradě 

 

 

 

 

Můj den 

 

 

 

 

Ve škole 

 

 

 

Jídlo a pití 

 

 

 

Jdeme 

nakoupit 

 

 

 

Naše tělo 

 

 

 

V lese 
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s porozuměním 

obsahu 

 

 

 

 

 chápe obsah 

jednoduché 

konverzace 

dvou osob, 

poslechem 

rozliší klíčová 

slova textu 

 

 

 dovede 

s pomocí 

učitele 

reprodukovat 

jednoduchý 

dialog založený 

na stručné 

otázce a krátké 

odpovědi 

   s výměnou             

rolí 

 

 Názvy dnů, slovesa činností během týdne 

 

 

 Názvy hraček  

 Moje oblíbená hračka  

 Vyjádření přání k narozeninám 

 

 Čtyři roční období 

 Počasí  

 Místa, kde lidé tráví čas podle roční doby 

 Místnosti  v domě 

                     

                          

 Pojmenování názvů oblečení  

 Rozlišení barvy a druhu oděvu postav  

                                                                                                                                                                        

 

Týdenní 

program  

 

 Zábava a hry 

 

 

 

Počasí 

 

 

 

 

 

Oblečení 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk                                                                        ročník: 3. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozumí  jednoduchým slovům, větám a pokynům 

 Žák zodpoví jednoduché otázky a tvoří krátké popisné věty 

 Žák čte známá slova a věty se správnou fonetickou výslovností 

 Žák zná anglickou abecedu a grafickou podobu frekventovaných slov 

 Žák uvede členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní a 

umí 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozumí osvojeným 

slovům 

 rozumí jednoduchým 

pokynům a reaguje  

na ně 

 rozumí obsahu 

jednoduchých vět a 

otázek 

 čte známá jména a 

slova, slovní spojení 

a krátké věty 

v rozsahu  osvojené 

slovní zásoby 

 odpoví na  

      jednoduché otázky 

 sdělí, co vidí na  

obrázku 

 Úvodní komunikace – pozdravy, poděkování, 

představení se 

 

 

 Jednoduchá  sdělení – věk, jméno 

 Vyjádření souhlasu a nesouhlasu 

Otázky  Ano – Ne. Věty  pravdivé   

            a nepravdivé 

 

 Základní  barvy a čísla do sta 

 Oblíbená barva a číslo                 

Chlapecká a dívčí jména, běžná zájmena 

osobní, přivlastňovací 

 Slova opačného významu, přídavná jména 

            Slovesa  BÝT – MÍT – UMĚT 

Předložky.  

Přivlastňovací zájmena 

Setkání  a  přivítání 

 

 

Místo,  kde  žiji 

 

Můj pokoj, domov 

Škola, třída  moje  

školní  věci a hračky 

 

 

 

Moje tělo, 

části  těla, obličej 

 

Moje rodina 

Vánoce 

 

                                                     

 

          

P.t. : Osobnostní a sociální  

         výchova  
– Poznávání lidí 

- Komunikace 
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 rozlišuje mluvenou a 

grafickou podobu 

slov 

 Rozumí  zařazení 

členu  k podstatnému 

jménu 

 

 Zná a dovede 

reprodukovat 

několik říkanek a 

písní s porozuměním 

obsahu 

 

 

Popis obytné místnosti a domu, bytu - 

nábytek 

Domácí a volně žijící zvířata 

 

Tázací zájmena Kde? Kdo? Co? Jak? 

            Anglická abeceda, hláskování čísel, názvů   

            barev, známých podstatných jmen, množné   

            číslo podstatných jmen 

            Otázka Kolik? 

 

 Představení se, pozdrav, formulace otázek ke 

zjištění osobních údajů 

 

 Rozhovor při setkání 

 

 Sestavení krátkého pozdravného textu 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

Místa – dům, byt 

 

Zvířata kolem nás 

Moje oblíbené zvíře 

 

 

 

 

Rozhovory 

 

Setkání 

 

 

Já a moji kamarádi 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk                                                                        ročník: 4. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozumí jednoduchým větám, otázkám, pokynům a krátkým textům 

 Žák tvoří jednoduché otázky, odpovídá na jednoduché otázky kladně i záporně 

 Žák vázaně a s porozuměním čte krátké věty a texty 

 Žák sdělí jednoduše své pocity a postoje, poděkování, pozdrav a přání 
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Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 Odpovídá na 

jednoduché otázky, 

zná kladnou i 

zápornou odpověď 

 

 Sdělí jednoduše své 

pocity a vztahy 

 Dovede poděkovat a 

popřát 

 Popíše své oblečení, 

oblečení druhé 

osoby 

 Popíše 

jednoduchými 

větami obrázek. 

Pozná osobu, zvíře, 

věc podle popisu 

 Tvoří jednoduché 

otázky  

 Čte se správnou 

fonetickou 

výslovností věty 

v rozsahu probrané  

      slovní zásoby 

 Zná pravopis 

produktivně 

osvojených slov  

 

 Slovesa – rozkazovací způsob, příkazy, 

zákazy 

 Přivlastňovací pád 

 Popis domu 

 Slovesa být – mít – umět: časování, zápor, 

otázka 

 

 Významová slovesa: časování, zápor, otázka  

čas přítomný prostý 

 

 Vyjádření „mám, nemám rád“ 

 

 Vazba „There is/There are“ 

            Množné číslo podstatných jmen 

 

 Významová slovesa: průběhový přítomný čas 

 

 Hry a činnosti ve volném čase 

Slovesa – stažené tvary 

 

 Přesné určení času 

 Otázky: V kolik hodin? Kdy? Co děláš?  

 Denní jídla 

 Velikonoce 

 Přítomný čas průběhový  

 

 

 

Ve třídě 

 

 

Dům a domov 

 

 

 

Moje koníčky 

 

 

Oblíbené jídlo a pití 

 

Názvy oblečení 

Rozhovory o 

oblékání 

 

 

 

 

 

 

Můj denní program 

 

Velikonoce 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

        výchova 

- Seberegulace a sebeorganizace 
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 Sport – oblíbené aktivity  

 

 Vyučování – školní předměty            

            Dny v týdnu, části dne 

            Vyjádření národnosti, povolání 

Sport a hry 

 

Škola – rozvrh 

hodin 

Lidé kolem nás 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk                                                                        ročník: 5. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozumí krátkému čtenému i vyslechnutému sdělení v rozsahu osvojených jazykových prostředků 

 Žák zúčastní se jednoduché konverzace, umí  tvořit jednoduché otázky a odpovídat na ně 

 Žák zvládá základy techniky čtení a psaní, dovede využít abecední slovník 

 Žák uvede členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní a 

umí 

 Žák představí svou školu, uvede své oblíbené volnočasové aktivity, záliby 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 užívá známá slova, 

jednoduché věty a 

základní fráze 

 čte plynule a 

foneticky správně 

jednoduché texty  

s porozuměním obsa 

 Představení se, pozdrav, formulace otázek ke 

zjištění osobních údajů 

 Oblíbená barva - číslo 

 Slovesa – rozkazovací způsob, příkazy, 

zákazy 

 Rozhovor při setkání 

 Sestavení krátkého pozdravného textu 

Setkání 

 

 

Ve třídě 

 

Rozhovory 

 

P.t.: Osobnostní a sociální  

        výchova  
- Komunikace 
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 reaguje na známé 

otázky; sám dokáže 

jednoduché otázky 

formulovat 

 poskytne 

požadovanou 

informaci na známé 

otázky a žádosti       

 domluví se 

jednoduše  

 obměňuje krátké 

texty;  popíše 

bydliště, členy 

rodiny a kamarády. 

vyjádří oblíbené 

činnosti, jídlo, věci, 

písemně reprodukuje  

jednoduchý text  

s využitím 

dvojjazyčného 

slovníku 

 

 

 Nakupování. Rozhovor v obchodě 

Podstatná jména – nepravidelné tvary   

množného čísla 

 Dopisování s kamarádem – sestavení textu 

dopisu 

 

 

      ▪    Rozvrh hodin 

Přesné určení času 

Povinnosti  a aktivity během všedního dne 

Volný čas – zájmy, záliby, sport 

 

 

 Popis obytné místnosti a domu – nábytek 

Části města, budovy 

Sloveso muset 

 

Jednoduchá objednávka jídla a pití 

v restauraci 

 

 Popis osoby 

Domácí práce, týdenní program 

Přítomný čas prostý a průběhový 

 

 

 

 

 

Pohlednice  – 

pozdrav  z cest 

  

Můj  svět  

Škola 

Dny v týdnu 

Názvy měsíců 

v roce 

Domácí zvířata 

Čas,  volný čas, 

denní  a  týdenní    

program  

Místa – dům 

Město - dopravní 

prostředky    

Restaurace    

Lidé 

Člověk,rodina a 

domov      

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova demokratického  

       občana  
– Občanská společnost a škola 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:         anglický jazyk                                                                ročník:  6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák dokáže porozumět nejběžnější slovní zásobě 

  Žák rozumí základním frázím 

  Žák přečte velmi krátké jasné texty 

  Žák rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 umí vyplnit základní 

informace o sobě ve 

formuláři 

 rozumí 

jednoduchému 

projevu a zřetelně 

vyslovované 

konverzaci, která se 

týká osvojovaných 

témat 

 rozumí obsahu 

jednoduchých textů 

v učebnici a vyhledá 

v nich požadované 

informace 

 čte nahlas a správně 

foneticky vyslovuje 

 dokáže sestavit a 

napsat jednoduché 

texty týkající se 

 Pozdrav  

 Formulace otázky a odpovědi  při 

představování  

 Zjišťování údajů o sobě, rodině a svých 

přátelích 

 Popis volnočasových zájmových aktivit  

 

 

 Formulace kladné, záporné věty a otázky se 

slovesem be 

 Vazba: There is/There are 

 Zdůraznění množství lots of, členy the/a/an 

 Tázací, ukazovací, přivlastňovací zájmena 

 Předložky určení místa 

 

 Formulace kladné, záporné věty a otázky se 

slovesem have got 

 Zájmena – předmětný a podmětný tvar 

 Popis osob pomocí vhodných přídavných 

jmen  

Setkání 

Ve třídě 

Hláskování písmen  

Určení času 

Dny v týdnu 

Řadové číslovky 

Měsíce v roce 

 

Rodina, přátelé 

Země, národnosti 

 

Místnosti v domě 

Věci a nábytek 

 

 

Rodinné vztahy a 

vazby 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 
- komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. Výchova demokratického 

občana 
- Občanská společnost a škola 
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osvojovaných témat  

 umí mluvit o své 

rodině, přátelích, 

škole a dalších 

osvojovaných 

tématech  

 dorozumí se 

v jednoduchých 

běžných situacích 

 dokáže vyjádřit 

množství 

 dokáže sestavit a 

napsat jednoduché, 

gramaticky správné 

věty v přítomném 

čase 

 vyhledá slova ve 

slovníku, používá 

dvojjazyčný tištěný 

nebo on-line slovník 

 

 

 Užití příslovcí způsobových a častosti děje a 

předložek určení času 

 

 Tvorba kladné, záporné věty a otázky v 

přítomném čase prostém 

 

 Způsobové sloveso can/can´t 

 Příčestí přítomné významového slovesa (tvar 

s koncovkou –ing) 

 

 Způsobové sloveso must/mustn´t 

 

 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

 Užití some/any/how much/how many 

 

 Tvorba kladné, záporné věty a otázky v 

přítomném čase průběhovém  

 

 Reálie – Evropa 

 

Domov 

 

 

Názvy povolání 

 

 

Názvy sportů 

Volnočasové 

aktivity 

 

Škola 

  

Stravovací návyky 

 

Příroda a město   

Počasí 

Pocity a nálady 

 

Jsem z ČR 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:       anglický jazyk                                                            ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty  přiměřeného rozsahu 

 Žák rozumí obsahu jednoduchých textů 

 Žák rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

 Žák odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 sestaví jednoduché 

(ústní i písemné) 

sdělení týkající se 

situací souvisejících 

s životem v rodině,  

 

 škole a probíranými   

      tematickými okruhy 

 písemně, gramaticky 

správně tvoří a 

obměňuje jednoduché 

věty a krátké texty 

 stručně reprodukuje 

obsah přiměřeně 

obtížného textu, 

promluvy i 

konverzace 

 vyžádá jednoduchou 

 Užití budoucího času - budoucích 

plánech,  

      o jednotlivých povolání 

 Tvoření otázky 

 Vedení rozhovoru 

 

 Popis rodiny, jejích zvyků, charakteristika 

 

     osob v rodině –vzhled, vlastnosti, záliby 

 Vyjádření nabídky, návrhu, žádosti o 

pomoc 

 Napsat stručný a jednoduchý příběh 

 

 Reakce na jednoduché otázky 

 Základní reálie anglicky mluvících zemí, 

umí o nich hovořit 

 

 

 

Svět snů – plány do 

budoucna 

 

 

 

Můj život, přátelé,  

 

rodina 

Zábava a volný čas 

– filmy, knihy 

 

Doprava a místa, 

cestování 

 

 

Londýn základní 

reálie 

 

 

 

 

 

 

P.t. Osobnostní a sociální 

výchova 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

 

 

 

 

 

 

P.t. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 
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informaci 

 jednoduchým 

způsobem se domluví 

v běžných 

každodenních 

situacích 

 

VB,USA,Kanada,  

 

Škola a přátelé 

Životní prostředí 

 

 

souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   anglický jazyk                                                                        ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty  přiměřeného rozsahu 

 Žák rozumí obsahu jednoduchých textů 

 Žák rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

 Žák Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 Žák vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 sestaví jednoduché 

(ústní i písemné) 

sdělení týkající se 

situací 

 Použití budoucího času -  plány,  

     orientuje se v inzerátech 

 Formální dopis 

 mí a dovede používat základní fráze při 

Svět práce 

 

 

Životní styl 

P.t. Osobnostní a sociální 

výchova 

- Komunikace 
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souvisejících 

s životem v rodině, 

škole a probíranými 

tematickými 

okruhy 

 písemně, 

gramaticky správně 

tvoří a obměňuje 

jednoduché věty a 

krátké texty 

 stručně reprodukuje 

obsah přiměřeně 

obtížného textu, 

promluvy i 

konverzace 

 vyžádá ednoduchou 

informaci 

 jednoduchým 

způsobem se 

domluví v běžných 

každodenních 

situacích 

nákupu 

 orientuje se v základních svátcích 

v anglicky mluvících zemí, umí o nich 

stručně hovořit 

 umí hovořit o svém zdravotním stavu, 

dorozumí se při návštěvě lékaře 

 umí vyjádřit své obavy 

 

 umí hovořit o svých zkušenostech 

 

 umí číst a rozumí předpovědi počasí 

 umí napsat E-mail v angličtině 

 

 

,oblečení, hudba 

 

 

Zdravý životní styl 

– jídlo, sport, 

zdravotní stav 

 

 

Představy a sny 

 

Svátky – oslavy 

 

Svět – geografie, 

příroda,zvířata, 

životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   anglický jazyk                                                                  ročník: 9. 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty  přiměřeného rozsahu 

 Žák rozumí obsahu jednoduchých textů 

 Žák rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

 Žák odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 sestaví jednoduché 

(ústní i písemné) 

sdělení týkající se 

situací 

souvisejících 

s životem v rodině, 

škole a probíranými 

tematickými 

okruhy 

 písemně, 

gramaticky správně 

tvoří a obměňuje 

jednoduché věty a 

krátké texty 

 stručně reprodukuje 

obsah přiměřeně 

obtížného textu,  

 

      promluvy i  

 umí vést jednoduchý rozhovor 

 

 

 umí udílet rady, varování 

 

 

 umí napsat formální i neformální dopis, 

rozpozná základní rozdíly 

 

 umí vytvářet plány do budoucna 

 

 

 

 zná a umí použít základní fráze v hotelu, umí 

rezervovat pokoj 

 umí charakterizovat osoby – vzhled, povaha, 

životní styl, povolání, plány do budoucna 

 

 

Lidé v našem životě 

–, poznávání 

druhých 

 

 

Životní styl – 

víkendy, domácí 

mazlíčci, záliby a 

přátelé 

 

 

Záhady 

 

 

Zábava – TV, 
rádio, sláva 

 

Změny v našich 

životech – životní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. Mediální výchova 

- Fungování a vliv médií ve    

společnosti 
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     jednoduchou     

     informaci 

 jednoduchým způ-

sobem se domluví 

v běžných každo-

denních situacích 

 

 umí vyjádřit libost a nelibost 

 

 

 

 umí hovořit o svých problémech 

 

 

období 

 

  

Ideální místa -    

 cestování 

 

 

 

 

 

 

P.t. Osobnostní a sociální 

výchova 

- Sebepoznání a sebepojetí 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Německý jazyk                                                                       ročník: 3. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

 Žák rozumí jednoduchým pokynům a větám, reaguje na ně 

 Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 zvládá správnou 

výslovnost 

 

 

 

 

 Nácvik výslovnosti – říkanky 

 pozdravy 

 dny v týdnu 

 čísla 1 - 10 

 barvy 

 jazykolamy 

Mluvená a psaná 

podoba jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. : Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 
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 vyjadřuje základní 

informace o své 

rodině 

 

 popisuje svoji školy  

a školní potřeby 

 

 

 

 aplikuje základní 

gramatické jevy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 používá  základní 

komunikační 

schémata 

 

 

 hrátky s ozvěnou 

 členové rodiny 

 bydliště 

 

 

 jednoduché pokyny 

 rozlišení – správně, chybně 

 otázka, odpověď 

 při hodině a o přestávce 

 školní potřeby 

 slovosled ve větě oznamovací 

 tvoření otázek 

 neúplné časování sloves – být, jmenovat se, 

bydlet 

 osobní zájmena – já, ty, on, ona, vy, my 

 přivlastňovací zájmena – můj, tvůj 

 tázací zájmeno - kdo  

 člen určitý a neurčitý u pod-statných jmen 

 přídavná jména v přísudku 

 vazba „von“ 

 zjišťovací a doplňovací otázka 

 pozdrav, poděkování, představení se, souhlas, 

nesouhlas, adresa a telefon 

 posouzení“správně – špatně“ 

 mikrodialogy 

 jednoduchý popis 

 

Úvod do reálií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod do gramatiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikativní 

dovednosti 

 

souvislostech  
– Objevujeme Evropu a svět 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Německý jazyk                                                                         ročník: 4. 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 
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 Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám 

 Žák čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty 

 Žák používá dvojjazyčný slovník 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 vyslovuje správně 

 

 zařazuje do své 

slovní zásoby dle 

témat  

 

 

 

 

 

 

 

 aplikuje základní 

gramatické jevy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opakování učiva 3. ročníku 

 

 Koníčky, činnosti 

 Kamarádi 

 Hry a hračky 

 Dny v týdnu 

 Měsíce 

 Roční období 

 Čas, hodiny 

 Byt, bydlení 

 Činnosti venku a uvnitř 

 

 Časování sloves bez změny kmenové 

samohlásky v přítomném času 

 Sloveso mít 

 4. pád podstatných jmen s neurčitým a 

určitým členem 

 vazba „am Montan“ 

 zápor „nicht, kein“ 

 vazba „chtěl bych“ 

 časové údaje s předložkami(um,am, im) 

 množné číslo některých podstatných jmen 

 časování sloves s odlučitelnou předponou 

Mluvená a psaná 

podoba jazyka 

 

Můj volný čas 

 

 

Narozeniny a oslava 

 

 

U nás doma 

 

 

Základy gramatiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. : Osobnostní a sociální 

výchova  
– Poznávání lidí 

 

 

 

 

 

P.t. : Výchova demokratického 

občana  

- Občanská společnost a škola  
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 používá  základní  

 

komunikační 

schémata 

 

 

 

 

 

 

 úvod do časování nepravidelných sloves 

 předložka „in“ ve 3. pádě 

 čísla do 30 

 telefonování 

 

 jednoduché vyprávění 

 dopis 

 rozhovory 

 příkazy a reakce na ně 

  pozvání, blahopřání 

 sdělení časových informací 

 vyjádření radosti a překvapení 

 vyprávění pohádky 

 obměňování dialogů 

 jednoduchý popis 

 

 

 

 

Komunikativní 

dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Německý jazyk                                                                        ročník: 5.  

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozumí známým slovům a větám, využívá je při své práci 

 Žák čte nahlas plynule jednoduché texty 

 Žák vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci 

 Žák vytvoří odpověď na otázku 

 Žák reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu 

 Žák používá dvojjazyčný slovník 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 
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Další poznámky 

 vyslovuje správně 

 

 

 seznamuje  se  

      s reáliemi 

 

 Rozšiřuje si slovní 

zásobu dle témat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozšiřuje si své 

gramatické znalostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opakování učiva 4. ročníku 

 abeceda 

 

 hlavní města, významné památky 

 územní poloha 

 německé názvy některých českých měst 

 program týdne a dne 

 škola 

 rozvrh hodin  

 nakupování 

 dopravní prostředky 

 cestování 

 orientace v plánu města 

 části lidského těla 

 nemoc 

 odlišnosti ročních období 

 počasí 

 oblečení 

 předložka „in“ se 4. pádem 

 předložka „zu“ 

 časování způsobových sloves – smět, muset 

 číslovky do 100 000 

 množné číslo některých podstatných jmen 

 předložky se třetím pádem „mit, von, bis, 

nach“ 

 vazby „ ich fahre mit...“ a „tut mir weh“ 

 časování dalších nepravidelných sloves a 

sloves s odlučitelnou předponou 

 užití sloves „tragen, anhaben“ 

 přivlastňovací zájmena „mein, dein, sein, ihr“ 

Mluvená a psaná 

podoba jazyka 

 

Reálie německy 

mluvících zemí 

 

Můj den 

 

 

 

Cestování 

 

 

Lidské tělo 

 

Roční období 

 

 

Základy gramatiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. : Multikulturní výchova  

– Lidské vztahy 
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 Rozšiřuje si své 

komunikačních 

dovedností 

 

 

 

 

 

v l. pádě 

 dialog a jeho obměňování 

 interview 

 nakupování 

 orientace v plánu města 

 

 jednoduchý popis cesty 

 vyjádření bolesti, nemoci 

 jednoduché vyprávění a popis zážitku dle 

obrázku, fotografie 

 vyjádření vlastního názoru (posouzení, 

příprava a prezentace projektu o sobě) 

 

 

Komunikativní 

dovednosti 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Německý jazyk      ročník:  6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty 

 Žák rozumí jednoduchému krátkému mluvenému textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a pečlivě s 

výslovností 

 Žák zvládá jednoduché pokyny a adekvátně na ně reaguje 

 Žák používá abecední slovník učebnice 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 žák rozumí známým  jednoduchá sdělení, oslovení, pozdrav, Komunikace a P.t.: Osobnostní a sociální 
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slovům a 

jednoduchým větám 

i pokynům 

 žák se umí 

představit, reagovat 

na oslovení, 

komunikovat se 

spolužáky a 

s učitelem 

 

 vyslovuje správně 

v přiměřeném 

rozsahu slovní 

zásoby 

 používání 

abecedního slovníku 

učebnice 

 pochopí smysl života 

a obsah jednoduché 

pomalé pečlivě 

vyslovované 

konverzace dvou 

osob 

 

 

omluva, poděkování 

 práce se slovníkem 

 

 škola začíná  

 komunikace  učitel – žák,  žák – učitel 

 tvorba jednoduchých odpovědí na jednoduché 

otázky 

 při čtení neznámého textu odhad významu 

neznámých slovíček 

 

 v ZOO 

 u zvěrolékaře 

 jednoduchý monolog 

 doplňování správného výrazu do neúplné věty 

 

 

 

 záliby a koníčky 

 reprodukce a obměna mikrodialogu 

 práce s další slovní zásobou pro labužníky 

 

 Rakousko 

 v obtížném textu schopnost porozumět 

alespoň některým slovům či větám 

 

 jak bydlíme 

 jednoduché sdělení ve formě monologu 

kontakt po telefonu 

 

 

Škola  

Rozvrh hodin 

 

 

 

 

 

Zvířata 

Příroda 

 

 

 

 

 

Volný čas 

 

 

 

Cestování 

 

 

 

Bydlení  

Město – plán 

 

výchova  
- Rozvoj schopností poznávání 

P.t.: Výchova demokratického 

občana 
 - Občanská společnost a škola 

 

 

P.t.: Multikulturní výchova  
- Lidské vztahy 

P.t.: Enviromentální výchova -- 

- Základní podmínky života 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
-Sebepoznání a sebepojetí  

- Komunikace 

 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech  
-  Evropa a svět nás zajímá 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Německý jazyk                                 ročník:  7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché věty 

 Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám 

 Žák vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci, vytvoří odpověď na otázku 

 Žák je schopen jednoduché konverzace 

 Žák rozumí krátkému mluvenému a psanému textu, umí odpovědět na otázky 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozumí známým 

slovům, 

jednoduchým větám 

 

 

 zvládnutí práce 

s dvojjazyčným 

slovníkem 

 rozumí obsahu a 

smyslu 

jednoduchých 

autentických 

materiálů 

 co nejpodrobnější 

vyprávění o 

nejlepším 

kamarádovi či 

 stravovací návyky a zvyklosti v různých 

zemích 

 práce s časopisy, kuchařkou, obrazovým 

materiálem, jídelníček 

 jednoduchý monolog 

 bankovky a mince  EURO 

 

 

 Sněhurka, Červená Karkulka, Popelka 

 

 

 

 

 přátelé 

 

 

 

Stravování 

Jídlo 

Správná 

životospráva 

 

Nákupy 

 

 

Pohádky 

Pohádkový svět 

 

 

 

Přátelství a 

kamarádství 

 

 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 
- Komunikace 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Multikulturní výchova –  

- Etnický původ 
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kamarádce 

 písemně gramaticky 

správně tvořit a 

obměňovat krátký 

text 

 

 věcný a jednoduchý 

rozhovor 

 

 dopisování 

 komunikační prostředky 

 zprávy ze záznamníku 

 jednoduché sdělení 

 vyjádření času 

 co se nosí 

 

 

 

Kontakt a 

komunikace 

 

 

 

Odívání 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Německý jazyk         ročník: 8. 

Očekávané výstupy v  RVP  ŽV 

 Žák se umí vyjadřovat v běžných každodenních situacích 

 Žák rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčí 

 Žák umí stručně vyjádřit svůj vlastní názor písemně i ústně 

 Žák umí pracovat s dvojjazyčným slovníkem 

 Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelné vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 

témat 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 přispívá k utváření zdravého 

životního stylu  

 

 interaktivní řečové dovednosti - 

zapojí se do jednoduché 

 Cestování, sport, životní 

prostředí, zdravý životní styl 

 

 Kdo, kde, kam, kdy, jaký, který, 

kolik? 

Tematické okruhy 

 

 

Základní vztahy exi-

stenciální, prostorové, ča-

P.t.: Environmentální 

výchova  
- Vztah člověka a životní 

prostředí 
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konverzace prostřednictvím 

běžných výrazů 

 

 orientuje se v základních vztazích          

 

 

 sestaví jednoduché sdělení v 

daných tematických okruzích 

 

 osvojí si základní slovní zásobu a 

umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických 

okruhů 

 

 umí pracovat se slovníkem 

 

 

 

 

 

 

 Orientace v plánu 

 Popis cesty 

 Dopravní spojení 

 

 Odpad,  

 Jak pomoci k lepšímu prostředí 

 Město x příroda 

 

 Péče o zdraví 

 Zdravá výživa 

 Hygiena 

 Pocity a nálady 

 

 Sport 

 Koníčky 

 OH, ZOH 

 

 Žádost o pomoc, setkání 

 

sové, kvalitativní, 

kvantitativní 

 

Jednoduché sdělení 

Cestování 

 

 

 

Životní prostředí 

 

 

 

Zdravý životní styl 

 

 

 

 

Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Německý jazyk       ročník: 9. 

Očekávané výstupy v  RVP  ŽV 

 Žák se jednoduchým způsobem zapojí do běžné konverzace 

 Žák rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčí 
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 Žák umí stručně vyjádřit svůj vlastní názor písemně i ústně 

 Žák umí pracovat s dvojjazyčným slovníkem 

 Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 Žák vypráví jednoduchý příběh či událost 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozumí jednoduché a zřetelně 

vyslovované konverzaci  

 čte nahlas a plynule texty 

přiměřeného rozsahu 

 zvládá zapojení gramatických 

jevů do jazyka 

 umí se  orientovat v zeměpisných 

názvech v němčině 

 chápe význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje dorozumění 

 nachází společné znaky a 

odlišnosti kultury a hodnotí je 

v širších souvislostech   

  

 osvojí si základní slovní zásobu a 

umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických 

okruhů 

 

 sestaví jednoduché sdělení o 

životě v rodině, škole a jiných 

tematických okruzích 

 Žákovská výměna, média, 

hudba, móda, budoucnost 

 Dativ, účelové věty, zvratná 

slovesa, skloňování přídavných 

jmen 

 

 Německé zeměpisné mapy 

 

 

 Naši sousedé, cestování vlakem 

po Německu, piktogramy 

 

 

 

 Základní typy médií, moderní 

technologie 

 Vysílání 

- reportér, moderátor 

 

 Odívání 

 Oblečení dle ročního období 

 Nákupy 

Tematické okruhy 

 

Základní gramatické 

struktury 

 

 

Reálie 

 

 

Reálie 

 

 

Média 

 

 

 

 

Móda 

 

 

 

Budoucnost 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Multikulturní výchova  

- Multikulturalita 

 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- Objevujeme Evropu a 

svět 
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 Jak vidím svoji budoucnost 

 Čím budu 

 Povolání 

 

 Nepravidelná slovesa, letopočty, 

neurčitý podmět man, 

předložkové vazby 

 

 

 

 

Základní gramatické 

struktury 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:         anglický jazyk  -  druhý cizí jazyk                         ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

  Žák dokáže porozumět nejběžnější slovní zásobě 

  Žák rozumí základním frázím 

  Žák přečte velmi krátké jasné texty 

  Žák rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně 

 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozumí známým 

      slovům 

 čte nahlas foneticky 

správně jednoduché 

 Pozdrav 

 

 Představení se 

 

Rodina  

 

 

Přátelé 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova – Komunikace, 

Mezilidské vztahy 
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texty 

 rozumí jednoduché 

a zřetelně 

vyslovované 

promluvě a 

konverzaci 

 rozumí psanému 

textu 

 písemně, 

gramaticky správně 

tvoří a obměňuje 

jednoduché věty a 

krátké texty 

 používá slovník 

 Popis osoby a objektu 

 

 Popis jednoduché situace 

 

 Popis události v přítomném čase prostém  

 

 Popis události v přítomném čase průběhovém 

 

 Tvoření otázky a záporu 

 

 Reálie anglicky mluvících zemí 

  Použití minulého času prostého ve větách 

 

 Používat vazbu there is/are 

 

 

 

 

Volný čas 

 

 

Zvyky 

 

 

Hobby 

 

Zvířata 

 

Doktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:       anglický jazyk - druhý cizí jazyk                        ročník:  9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty  přiměřeného rozsahu 

 Žák rozumí obsahu jednoduchých textů 

 Žák rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

 Žák odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 
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 sestaví jednoduché 

(ústní i písemné) 

sdělení týkající se 

situací 

souvisejících 

s životem v rodině, 

škole a probíranými 

tematickými 

okruhy 

 písemně, 

gramaticky správně 

tvoří a obměňuje 

jednoduché věty a 

krátké texty 

 stručně reprodukuje 

obsah přiměřeně 

obtížného textu, 

promluvy i  

      konverzace 

 vyžádá 

jednoduchou 

informaci 

 jednoduchým 

způsobem se 

domluví v běžných 

každodenních 

situacích 

 

 Užití budoucího času - budoucích 

plánech, o jednotlivých povolání 

 Tvoření otázky 

 Vedení rozhovoru 

 Popis rodiny, jejích zvyků, 

charakteristika osob v rodině – jejich 

vzhled, vlastnosti, záliby 

 Vyjádření nabídky, návrhu, žádosti o 

pomoc 

 Napsat stručný a jednoduchý příběh 

 Reakce na jednoduché otázky 

 

 Základní reálie anglicky mluvících zemí, 

umí o nich hovořit 

 

 

Svět snů – plány 

do budoucna 

 

Můj život, 

přátelé, rodina 

Zábava a volný 

čas – filmy, 

knihy 

 

Doprava a místa, 

cestování 

 

 

Londýn základní 

reálie 

 

 

VB,USA,Kanada,  

 

 

Škola a přátelé 

 

Životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních  

souvislostech – Objevujeme 

Evropu a svět 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Německý jazyk – druhý cizí jazyk      ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ŽV 

 Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a adekvátně na ně reaguje 

 Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

 Žák se zapojuje do jednoduchých rozhovorů 

 Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času 

 Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 

otázky pokládá sám 

 Žák zvládá základy techniky čtení a psaní 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 vyslovuje správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

 osvojí si základní slovní zásobu a 

umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických 

okruhů 

 

 sestaví jednoduché sdělení o 

životě v rodině, škole a jiných 

tematických okruzích 

 

 čte nahlas plynule, foneticky 

správně jednoduché věty 

 pozdravy 

 

 Tematické okruhy 

- dny v týdnu, měsíce, roční 

období 

- svátky 

- hodiny 

- volný čas 

- sport 

- povolání 

 

 Představování sebe 

 Představování druhých 

Max je tady 

Vstupní fonetická kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já, moje rodina, bydliště 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 
- Poznávání lidí 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních souvislostech 
- Objevujeme Evropu a 

svět 

 

P.t.: Výchova 

demokratického občana 
- Občanská společnost a 

škola 
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 vypráví krátké pohádky 

v jednoduchých větách 

 zapojí se do jednoduché 

konverzace       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 porozumění psanému textu 

 písemně a gramaticky správné 

vytvoří text k napsání dopisu 

 čte text přiměřeného rozsahu a 

umí jej stručně reprodukovat 

 samostatné jednoduché vyprávění 

 

 konverzace s dospělým 

 

 Tvorba otázek a odpovědí 

 Doplnění správného slova do vět 

 Zkladní číslovky 

 

 Ve škole 

 

 Jednoduché sdělení 

 Věta jednoduchá 

 Jednoduchý popis 

 

 Telefonování, jednoduché 

vyprávění, dopis, rozhovory, 

příkazy, reakce na ně 

 

 Tvorba záporu 

 Píšeme dopisy 

 

 Jednoduché sdělení, psaní 

správných výrazů 

 

 Pozvání, blahopřání, krátký 

vzkaz, sdělení časové informace 

 Pravidla komunikace v běžných 

životních komunikacích 

 

 

 

 

 

 

Škola a školní potřeby 

 

 

 

 

 

Činnosti a koníčky 

Kamarádi, hry a hračky 

 

 

 

Dopis 

 

 

 

 

Narozeniny a jejich oslava 

Zvyky 

Základní časové údaje 

 

 

P.t.: Mediální výchova 
- Vnímání autora 

mediálních sdělení 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Německý jazyk – druhý cizí jazyk                                                  ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v RVP 

 Žák se umí ústně i písemně jednoduše vyjadřovat v každodenních situacích 

 Žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledává v 

něm požadovanou informaci 

 Žák získává základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním i kulturním odlišnostem mezi národy 

 Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, jeho bydliště, domova, jednoduše popíše lidské tělo, 

svoji obec, město 

 Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 Žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozumí jednoduché zřetelně 

vyslovované konverzaci 

 

 jednoduše popíše byt, napíše 

jednoduchý dopis 

 Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení 

 

 sestaví jednoduché interview, 

používá základní frazeologii 

     

 orientuje se v plánu města,  

jednoduše popíše cestu, vyjádří 

bolest 

 Německé názvy některých 

českých měst 

 Byt. 

 Domov 

 Oblečení  

 

 Denní režim, týdenní program, 

rozvrh hodin, nakupování 

 

 

 Dopravní prostředky, orientace 

v plánu města.   Části lidského 

těla, nemoc 

 Počasí, oblečení 

Reálie Německa, 

Rakouska, Švýcarska 

Bydlení 

 

 

 

Škola 

 

 

 

Cestování 

Lidské tělo 

 

Roční období 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních souvislostech 
- Objevujeme Evropu a 

svět 

 

 

 

 

P.t.: Multikulturní 

výchova 
- Multikulturalita 

 

 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 94 

 jednoduše vypráví podle obrázku, 

obměňuje rozhovor na různá 

témata 

 

 

 zapojuje gramatické jevy do 

jazyka 

 

 

 Jídelníček 

 

 Úvod do časování 

nepravidelných sloves a sloves 

s odlučitelnou předponou.                     

Předložka in se 3 a 4. pádem. 

Časování způsob. sloves. 

Číslovky do 100 000. 

Přivlastňovací zájmena v 1. pádě         

 

 

 

 

 

Gramatika 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Ruský jazyk – druhý cizí jazyk                                                       ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  

 Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a adekvátně na ně reaguje 

 Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

 Žák se zapojuje do jednoduchých rozhovorů 

 Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času 

 Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 

otázky pokládá sám 

 Žák zvládá základy techniky čtení a psaní 
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Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 receptivní řečové dovednosti   se 

učí a upevňuje si správné 

výslovnostní návyky 

 

 produktivní řečové dovednosti  -

zvládá jednotlivá písmena, tvořit 

slova a jednoduché věty 

 

 

 

 

 osvojí si základní slovní zásobu a 

umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických 

okruhů 

 umí pracovat se slovníkem 

 sestaví jednoduché sdělení o životě 

v rodině, škole a jiných tematických 

okruzích 

 odpovídá na jednoduché otázky 

 

 

 

 

 

 

 rozumí jednoduchým informačním 

nápisům 

 Zvuková a grafická podoba 

jazyka 

 Pravidla výslovnosti 

 

 Základní fonetické znak 

 Vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov 

 Seznámení s ruskou azbukou 

- tiskací 

- psací 

 

 Slovní zásoba  

 Tematické okruhy: rodina, 

bydlení, škola, volný čas, 

povolání, jídlo, kalendářní rok 

 Mluvnice 

- základní gramatické struktury 

a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

 Časování sloves 1. Třídy 

 Číslovky 

 Podstatná jména po číslovkách 

2,3 a 4 

 Osobní zájmena 

 

 Čtení jednoduchých ruských 

Předazbukové 

období 

 

 

Azbukové období 

 

 

 

 

 

 

Jednoduchá 

konverzace v daném 

tématu 

 

 

 

 

P.t..: Multikulturní výchova 
 - Kulturní diference 

 

 

 

 

 

 

 

P.t..: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 96 

 

 

textů 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Ruský jazyk – druhý cizí jazyk                                                       ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP 

 Žák se umí ústně i písemně jednoduše vyjadřovat v každodenních situacích 

 Žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledává v 

něm požadovanou informaci 

 Žák získává základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním i kulturním odlišnostem mezi národy 

 Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, jeho bydliště, domova, jednoduše popíše lidské tělo, 

svoji obec, město 

 Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 Žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 umí samostatně vést jednoduchý 

dialog 

 

 

 

 napíše jednoduché sdělení za 

 Zvuková a grafická podobnost 

- Výslovnost 

- Intonace 

- Přízvuky 

 

 Představování, oslovení, 

Jednoduchá 

konverzace 

 

 

 

Základní gramatické 

 

 

 

 

P.t..: Výchova k myšlení 

v evropských souvislostech 
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správného použití základních 

gramatických struktur 

 

 osvojí si základní slovní zásobu a 

umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických 

okruhů 

 

 

 zajímá se o zvyklosti a tradice, 

utváří si pozitivní postoje ke 

kulturní rozmanitosti 

 

pozdrav, seznamování, 

telefonní rozhovor, dotazy 

 

 Tematické okruhy 

- Lidské tělo, zdraví, oblékání, 

příroda, zvířata, nákupy, reálie 

zemí příslušných jazykových 

oblastí 

 

 Časování sloves 1. a 2. Třídy 

 Názvy profesí mužů a žen 

 Slovesa se změnou kmenových 

souhlásek 

 Skloňování podstatných jmen 

 Oslovení, absence 5.pádu, 

zápor  

 Věty typu: Kdo je to? 

 

struktury 

 

 

 

 

- Jsme Evropané 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:     Francouzský jazyk - druhý cizí jazyk                        ročník: 8. 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty 

 Žák rozumí zcela základním frázím a jednoduchým větám 

 Žák rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje 

 Žák používá abecední slovník učebnice 
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Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozumí známým 

slovům 

 

 vyslovuje správně 

v přiměřeném 

rozsahu slovní 

zásoby 

 rozumí jednoduchým 

pokynům 

 rozumí  

jednoduchým větám 

 

 rozlišuje mluvenou 

podobu slov 

 

 rozlišuje grafickou 

podobu slov 

 

 

 rozumí poslechu 

jednoduchých 

pokynů, vět 

 pochopí smysl a 

obsah jednoduché, 

pomalé, pečlivě 

vyslovované 

konverzace 2 osob 

 porozumí  psanému  

 Základní pravidla komunikace - oslovení, 

reakce na oslovení 

 

 Základní pravidla komunikace - oslovení, 

pozdrav poděkování   

   

 Základní pravidla komunikace – 

představování sebe 

 

 Základní pravidla komunikace – představit 

sebe, představit druhé 

 

 Jednoduché sdělení – věta jednoduchá, 

odpověď na otázku 

 

 Jednoduché sdělení, psát správný výraz 

(slovo) a doplnit do věty, tvorba otázky a 

záporu (textu) 

 

 Reprodukuje osvojený mikrodialog základní 

gramatické struktury a typy vět 

 

 Reprodukuje a obměňuje osvojené 

mikrodialogy 

 

 

 

 Jednoduché sdělení 

 

Osobní údaje 

 

 

Osobní údaje 

 

Já a moje rodina 

 

Věk 

 

Členové rodiny 

 

 

Krátký vzkaz 

 

Volný čas – 

jednoduché činnosti 

 

Volný čas – hračky 

 

 

 

Text pozdravu  

 

z prázdnin 

Příroda - zvířata 
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textu 

 používá abecední 

slovník učebnice 

 

 

 Slovní zásoba a tvoření slov 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Francouzský jazyk - druhý cizí jazyk                                           ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty 

 Žák rozumí známým slovům  a jednoduchým větám 

 Žák vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci, vytvoří odpověď na otázku 

 Žák aktivně se zapojí do jednoduché konverzace 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 používá  známá 

slova v  

jednoduchých větách 

 vyslovuje,čte nahlas 

plynule, foneticky 

správně jednoduché 

věty 

 rozumí obsahu a 

smyslu 

 Ovládá základní pravidla komunikace 

v běžných každodenních situacích 

 

 Základní pravidla komunikace : 

představování 

 

 

 Slovní zásoba a tvoření slov 

 

Rodina – já, členové 

rodiny 

 

Škola 

 

 

 

Jídlo – francouzská 

kuchyně 
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jednoduchých 

autentických 

materiálů 

 obměňuje krátké 

texty 

 

 zapojí se do 

jednoduché 

konverzace 

 

 vyhledá 

v jednoduchém textu 

potřebnou informaci 

 sestaví gramaticky a 

formálně správně 

jednoduché ústní 

sdělení 

 sestaví gramaticky a 

formálně správně 

jednoduché písemné 

sdělení 

 

 aktivně se zapojí do 

jednoduché 

konverzace, 

pozdraví a rozloučí 

se s dospělým i 

s kamarádem 

 

 poskytne 

požadovanou 

informaci 

 Základní gramatické struktury a typy vět 

 

 

 

 

 

 Pravidla komunikace v běžných životních 

situacích 

 

 

 Základy lexikálního principu pravopisu slov – 

tvorba záporu 

 

 Základy lexikálního pravopisu slov- tvorba 

otázky, pořádek slov ve větě 

 

 

 Základní gramatické struktury a typy vět 

 

 

 

 

 Slovní zásoba a tvoření slov 

 

 Základní vztahy – existenciální (Kdo?), 

časové (Kdy?), kvalitativní (Jaký? Který? 

Kolik?) 

 

 

 

 Jednoduchá sdělení (poděkování, prosba, 

žádost, přání, blahopřání) 

 

Příroda – zvířata 

 

Volný čas – 

zájmové činnosti 

 

Rodina – další 

členové, rodinné 

zvyklosti, svátky ve 

Francii  

 

Člověk a společnost 

(charakterové 

vlastnosti, návštěvy) 

 

Příroda (vztah 

k přírodě) 

 

 

 

Formulář, dotazník 

 

 

 

Cestování (Francie, 

frankofonní země) 

 

 

Nákupy 
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5.2. Matematika a její aplikace 

MATEMATIKA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 
Je realizován v 1. až 9. ročníku: 

Časové dotace je 1.-3. ročníku 4 hodiny, ve 4.-5.ročníku 5 hodin, ve třídách bez rozšířené 

výuky Tv 6. - 8. roč. 5.hodin,  v 9. ročníku 4 hodiny, ve  třídách  s  rozšířenou výukou TV  

v  6. a 9. ročníku 4 hodiny, v 7. a 8. ročníku 5 hodin. 

Vzdělávání  v  matematice  zaměřeno  na užití matematiky v reálných situacích, osvojení  

pojmů,  matematických. postupů, rozvoj abstraktního a exaktního myšlení, logické a kritické 

usuzování,  

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, 

rovnice,…..zeměpis – měřítko, výpočty……. chemie -  řešení rovnic, převody jednotek,…..) 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : 

-čísla a početní operace-osvojení aritmetických operací:  -dovednost provádět operaci 

 -algoritmické porozumění 

 -významové porozumění 

 -získávání číselných údajů, 

           -seznámení se s pojmem proměnná 

- závislosti,  vztahy  a  práce  s daty - rozpoznávání  a  uvědomění  si  určitých  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 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
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. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků na I. 

stupni 

Kompetence k učení 
Učitel: 

     -     vysvětluje, co se mají naučit 

     -     stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

     -     vede žáky k ověřování výsledků 

Žák: 

     -     provádění rozbor a zápis při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev 

     -     provádí zkoušky u jednoduchých příkladů 

 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel: 

     -     vede žáky k plánování úkolů a postupů 

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

     -     pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému     

            řešení 

     -     dodává žákům sebedůvěru 
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Žák: 

     -     rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k  

           systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti, 

     -     provádí rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného  

           postupu,vyhodnocování správností výsledků. 

 

Kompetence komunikativní  
Učitel: 

     -     vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

Žák: 

     -     používá přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně   

           symboliky. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků na 

II. stupni 

Kompetence k učení 
Učitel: 

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

           výsledků 

     -     vysvětluje, co se mají naučit 

     -     stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

     -     vede žáky k ověřování výsledků 

Žák: 

     -     přesně a stručně se vyjadřuje 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. 

 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel: 

     -     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 

     -     pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému    

           řešení  

     -     dodává žákům sebedůvěru. 

Žák: 

     -     rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k   

           systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti, 

     -     provádí rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného  

           postupu,vyhodnocování správností výsledků. 

Kompetence komunikativní  
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  

Žák: 

     -     používá přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně   
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           symboliky. 

Kompetence sociální a personální  
Učitel: 

     -    umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

     -    podněcuje žáky k argumentaci 

     -    hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. 

Žák: 

     -    používá kritické usuzování,srozumitelné a věcné argumentace prostřednictvím řešení   

          matematických problémů,ke kolegiální radě a pomoci, 

     -    pracují v týmu 

Kompetence občanská  
Učitel: 

     -   pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti  nebo   

         výsledky. 

     -   při zpracovávání informací vede ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení 

Žák: 

     -   hodnotí svoji  práci a práci ostatních 

     -   používají ohleduplnost a takt 

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 
OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí 

důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost, práce s mapou, slevy, 

využití poměru,…. 

EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,…. 

EGS – srovnání států, HDP, grafy,…. 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Matematika                                                                ročník: 1. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák se orientuje v oboru přirozených čísel do 20 

 Žák sčítá a odčítá bez přechodu desítky v daném oboru 

 Žák se orientuje  v čase a v prostoru 

 Žák rozlišuje jednoduché útvary v rovině 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 čte, zapisuje a 

porovnává čísla 

v daném oboru 

 používá přirozená 

čísla k modelování 

reálných situací, 

počítá předměty 

v daném souboru a 

vytváří soubory 

s daným počtem 

prvků     

 užívá lineární 

uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose 

 sčítá a odčítá 

zpaměti čísla 

v daném oboru bez 

přechodu desítky 

 popisuje jednoduché  

 

 obor přirozených čísel do 20 

 

 zápis čísla v desítkové soustavě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 orientace a  znázornění čísla na číselné ose 

 

 

 jednoduché pamětné početní operace 

 

 

 

 závislosti a jejich vlastnosti 

 

Číslo a početní 

operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost, vztahy a 

práce s daty 
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závislosti 

z praktického života 

 orientuje se v čase 

 

 poznává základní 

geometrické tvary v 

rovině 

 orientuje se v 

prostoru 

 

 

 jednotky času  

 

 základní útvary v rovině - čtverec, obdélník, 

kruh, trojúhelník 

 

 rozlišení směrů v prostoru 

 

 

 

 

 

Geometrie v rovině 

a v prostoru 

 

 

 

 

 

P.t. : Osobnostní a sociální 

výchova  
- Seberegulace, sebeovládání 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Matematika                                                                ročník: 2. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák orientuje se v oboru přirozených čísel do 100 

 Žák pamětně sčítá a odčítá v daném oboru 

 Žák užívá násobilku čísel 1 - 5 

 Žák rozlišuje základní geometrické pojmy - přímka, úsečka, krychle, koule, kvádr 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 používá přirozená 

čísla v probíraném 

oboru 

 užívá lineární 

uspořádání čísel, 

zobrazí je na číselné 

ose 

 

 obor přirozených čísel do 100 

 

 

 zápis čísel v desítkové soustavě, číselná osa 

 

 

 

 

Číslo a početní 

operace 
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 provádí zpaměti 

jednoduché početní 

operace: sčítání, 

odčítání s pře-

chodem přes desítku,  

 užívá násobilku čísel 

1 - 5 

 řeší a tvoří úkoly, 

v nichž aplikuje 

osvojené početní 

operace 

 orientuje se v čase - 

vnímá jednotky času 

a vzájemné vztahy 

mezi nimi 

 rozliší řádek a 

sloupec v tabulce, 

zapíše jednoduché 

údaje 

 pojmenuje, vy-

modeluje a popíše 

základní rovinné 

útvary 

 rozliší a pojmenuje 

jednoduchá tělesa  a 

nachází v realitě 

jejich reprezentaci  

 porovnává velikost 

útvarů, odhaduje a 

měří délku úsečky 

 rozlišuje pojmy  

 

 jednoduché pamětné početní operace  

 

 

 

 

 násobilka čísel 1 - 5 

 

 

 

 

 

 jednotky času 

 

 

 

 orientace v jednoduchých tabulkách 

 

 

 

 základní útvary v rovině - lomená čára, 

přímka, úsečka 

 

 

 základní útvary v prostoru - krychle, kvádr, 

koule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost, vztahy a 

práce s daty 

 

 

 

 

 

 

Geometrie v rovině 

a v prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. : Osobnostní a sociální 

výchova  
– Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 107 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika                                                                   ročník: 3. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák se orientuje  v oboru přirozených čísel do 1 000 

 Žák pamětně i písemně sčítá a odčítá v daném oboru 

 Žák užívá malou násobilku 

 Žák rozumí geometrickým pojmům a užívá je - polopřímka, délka úsečky, kruh, kružnice 

 Žák rýsuje přímku, polopřímku, úsečku, kružnici 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 používá přirozená 

čísla v probíraném 

oboru 

 orientuje se na 

číselné ose 

 provádí zpaměti 

jednoduché početní 

operace v daném 

oboru 

 násobí a dělí v oboru 

malé násobilky 

 písemné sčítá a 

odčítá i s přechodem 

přes desítku 

 používá procvičené 

početní operace  

 

 přirozená čísla v oboru do 1 000 

 

 

 zápis čísel v desítkové soustavě, orientace na 

číselné ose 

 

 

 

 

 násobilka čísel 6 - 10 

 

 algoritmy písemného sčítání a odčítání 

 

 

 

 

 

Číslo a početní 

operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. : Osobnostní a sociální 

výchova  
- Kreativita 
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při řešení slovních 

úloh 

 pamětně dělí se 

zbytkem 

 převádí jednotky 

času 

 doplňuje tabulky, 

schémata a 

posloupnosti čísel 

 rozlišuje,  modeluje, 

rýsuje a pojmenuje 

další jednoduché 

útvary v rovině a 

hledá jejich 

zastoupení v 

prostoru 

 měří s přesností na 

milimetry 

 převádí jednotky 

délky 

 vypočítá obvod 

jednoduchých  

obrazců 

 

 

 

 

 využití malé násobilky při dělení se zbytkem 

 

 vztahy mezi jednotkami času 

 

 závislosti mezi daty a jejich vlastnosti 

 

 

 základní útvary v rovině - úsečka, 

polopřímka, opačné polopřímky, kružnice, 

kruh 

 

 

 

 

 délka úsečky 

 

 jednotky délky a jejich převody 

 

 

 

 

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty 

 

 

 

Geometrie v rovině 

a v prostoru 

 

 

 

P.t. : Osobnostní a sociální 

výchova 
- Rozvoj schopností poznání 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika                                                                 ročník: 4. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák se orientuje  v oboru přirozených čísel do miliónu 
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 Žák pamětně a písemně sčítá a odčítá v daném oboru 

 Žák písemně násobí a  dělí jednociferným dělitelem 

 Žák orientuje se v tabulkách, diagramech a grafech a používá je 

 Žák převádí jednotky  délky, času a hmotnosti 

 Žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

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

 Žák využívá matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 

 Žák rozlišuje vzájemnou polohu přímek v rovině 

 Žák rýsuje trojúhelník, čtverec a obdélník 

 Žák počítá obvod nepravidelných obrazců, čtverce a obdélníku 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 používá přirozená 

čísla v probíraném 

oboru 

 v probíraném 

číselném oboru 

provádí jednoduché 

pamětné početní 

operace 

 využívá komutativní 

zákon sčítání a 

násobení 

 zaokrouhluje 

přirozená čísla, 

provádí odhady a 

kontroluje výsledky 

prováděných 

 přirozená čísla v oboru do  1 000 000 

 

 zápis čísla v desítkové soustavě, rozvinutý 

zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 

 

 

 

 

 komutativní zákon sčítání a násobení 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo a početní 

operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. : Osobnostní a sociální 

výchova  
- Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti  
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početních operací 

 provádí písemné  

násobení 

jednociferným a 

dvojciferným číslem 

 provádí písemné 

dělení jednociferným 

dělitelem beze 

zbytku i se zbytkem, 

provádí zkoušku 

 řeší a tvoří úlohy, 

v nichž používá 

zvládnuté početní 

operace 

 vysvětlí a znázorní 

vztah mezi celkem a 

jeho částí 

vyjádřenou zlomkem 

na příkladech 

z běžného života 

 využívá názorných 

obrázků k určování 

1/2,1/4, 1/3, 1/5, 

1/10 celku 

 porovná zlomky se 

stejným 

jmenovatelem 

(poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, 

desetiny)  

 čte a sestavuje 

jednoduché tabulky 

 

 algoritmus písemného násobení 

 

 

 

 

 algoritmus písemného dělení jednociferným 

dělitelem 

 

 

 

 

 

 

 Zlomky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 diagramy, grafy, tabulky a jejich využití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty 
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a diagramy 

 vyhledává, sbírá a 

třídí data 

 sestavené tabulky 

využívá při řešení 

slovních úloh 

 vnímá pojem 

hmotnost, převádí 

jednotky hmotnosti - 

kilo-gram, gram, 

metrický cent, tuna, 

znalosti využívá při 

řešení úloh 

 zapisuje čísla 

římskými číslicemi 

 čte letopočty, určuje 

století 

 

 sčítá a odčítá 

graficky úsečky 

 pozná vzájemnou 

polohu přímek 

v rovině 

 zvládá sestrojit 

rovnoběžné a kolmé 

přímky 

 narýsuje a znázorní 

jednoduché rovinné 

útvary - čtverec, 

obdélník, trojúhelník 

- s využitím 

jednoduchých 

 

 závislosti a jejich vlastnosti 

 

 aritmetický průměr 

 

 

 jednotky hmotnosti, převody 

 

 

 

 

 

 

 římské číslice 

 

 orientace na časové přímce 

 

 

 nácvik přesného rýsování, jednoduché 

konstrukce  

 vzájemná poloha přímek v rovině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie v rovině 

a v prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. : Osobnostní a sociální 

rozvoj  
- Seberegulace a sebeorganizace 
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konstrukcí 

 určí délku lomené 

čáry - užití při 

výpočtu obvodu 

mnohoúhelníků 

 vypočítá obvod 

čtverce a obdélníka 

s využitím vzorečků 

 pozná a pojmenuje 

tělesa -kvádr, 

krychle, koule, 

jehlan, kužel, válec, 

nachází je ve svém 

okolí 

 řeší jednoduché 

praktické slovní 

úlohy a problémy,  

 

      jejichž řešení je  

 do značné míry 

nezávislé na 

obvyklých postupech 

a algoritmech 

školské matematiky 

 

 

 

 

 

 obvod nepravidelných mnohoúhelníků, 

čtverce a obdélníku 

 

 převody jednotek délky 

 

 

 geometrická tělesa 

 

 

 

 

 

 slovní úlohy 

 

 číselné a obrázkové řady 

 

 magické čtverce 

 

 prostorová představivost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadstandardní 

aplikační úlohy 

 

P.t. : Osobnostní a sociální 

výchova  
- Rozvoj schopností poznání 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika                                                                   ročník: 5. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák se orientuje  v celém oboru přirozených čísel 
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 Žák při řešení příkladů využívá vlastnosti početních operací s přirozenými čísly, pořadí výpočtů 

 Žák písemně dělí dvouciferným dělitelem, provádí zkoušku 

 Žák zapisuje a čte zlomky a desetinná čísla 

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

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

 Žák pamětně i písemně sčítá a odčítá desetinná čísla 

 Žák násobí desetinná čísla čísly 10, 100, 1 000 

 Žák porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose  

 Žák převádí jednotky objemu (l, ml) 

 Žák čte jízdní řády 

 Žák rýsuje osu úsečky, rovnoramenný a rovnostranný  trojúhelník, pravidelný šestiúhelník 

 Žák určuje obsah obrazců ve čtvercové síti, vypočítá obsah čtverce a obdélníku 

 Žák určuje vzájemnou  polohu přímek v prostoru  

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 provádí pamětné i 

písemné operace 

v celém oboru 

přirozených čísel 

 

 písemně dělí 

dvojciferným 

dělitelem 

 využívá asociativní  

zákon násobení a 

sčítání 

 využívá 

distributivnost 

  přirozená čísla 

 

 

 

 

 algoritmus písemného dělení dvouciferným 

dělitelem 

 

 vlastnosti početních operací s čísly 

 

 

 

 

Číslo a početní 

operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. : Osobnostní a sociální 

výchova  
– kreativita 

- Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

- Kooperace a kompetice 
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násobení vzhledem 

ke sčítání 

 dodržuje pořadí 

výpočtů při řešení 

příkladů s větším 

počtem početních 

operací 

 čte a zapisuje 

zlomky, vnímá je 

jako vyjádření části 

celku 

 žák sčítá a odčítá 

zlomky se stejným 

jmenovatelem 

(poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, 

desetiny) pomocí 

názorných obrázků a 

tyto početní operace 

zapisuje ) 

 desetinný zlomek 

zapisuje pomocí 

desetinného čísla a 

naopak  

 vysvětlí a znázorní 

vztah mezi celkem a 

jeho částí 

vyjádřenou 

desetinným číslem 

na příkladech 

z běžného života  

 přečte, zapíše, 

 

 

 

 

 

 

 zlomky - zápis, čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 desetinná čísla (řádově do tisícin) - zápis, 

čtení, pamětné a písemné  sčítání a odčítání 
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znázorní desetinná 

čísla v řádu desetin a 

setin na číselné ose, 

ve čtvercové síti 

nebo v kruhovém 

diagramu 

 zapisuje desetinná 

čísla 

 pamětně sčítá a 

odčítá jednoduché 

příklady s desetin-

nými čísly 

 písemně sčítá a odčí-

tá desetinná čísla 

 násobí desetinná 

čísla 10, 100,   1 000 

 využívá zvládnuté  

dovednosti při řešení 

úloh, provádí rozbor 

úlohy, hledá různé 

postupy řešení, volí 

ten nejvýhodnější 

 vyhledává, sbírá a 

třídí data 

 znázorní na číselné 

ose, přečte, zapíše a 

porovná celá čísla 

v rozmezí – 100 až + 

100  

 nalezne reprezentaci 

záporných čísel 

v běžném životě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 násobení desetinných čísel 10, 100,  1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 závislosti a jejich vlastnosti 

 celá čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty 
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 orientuje se 

v jízdních řádech 

 grafy a tabulky 

využívá při řešení 

slovních úloh 

 provádí odhady, 

měření a 

porovnávání 

získaných údajů 

 sestrojí a pojmenuje 

pravidelný 

šestiúhelník, 

rovnoramenný a 

rovnostranný 

trojúhelník 

 čte geometrické 

značky 

 určuje obsah obrazce 

pomocí čtvercové 

sítě 

 užívá základní  

jednotky obsahu  

 vypočítá pomocí 

vzorců obsah 

obdélníku a čtverce 

 rozpozná a znázorní 

ve čtvercové síti 

jednoduché osově 

souměrné útvary, 

určí osu souměrnosti 

útvaru překládáním 

papíru 

 grafy, tabulky, přehledy, jízdní řády 

 

 

 jednotky objemu - litr, decilitr, mililitr  

 

 

 

 konstrukce rovnoramenného, rovnostranného 

trojúhelníku a pravidelného šestiúhelníku 

 

 

 

 

 

 

 obsah obrazců, jednotky obsahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 osově souměrné útvary 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie v rovině 

a v prostoru  
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 sestrojí osu úsečky 

 využívá druhy čar - 

plná, čárkovaná, 

čerchovaná 

 určí vzájemnou 

polohu přímek 

v prostoru 

 pokračuje v řešení 

jednoduchých 

praktických slovních 

úloh a problémů, 

jejichž řešení je do 

značné míry 

nezávislé na 

obvyklých postupech 

a algoritmech 

školské matematiky 

 

 osa úsečky 

 druhy čar 

 

 

 vzájemná poloha přímek v prostoru 

 

 

 slovní úlohy 

 

 číselné a obrázkové řady 

 

 magické čtverce 

 

 prostorová představivost 

 

 

Nadstandardní 

aplikační úlohy 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Matematika                                                             ročník: 6.    

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák provádí početní operace v oboru desetinných čísel 

 Žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 

 Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický 

aparát v oboru desetinných čísel 

 Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku 

 Žák modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 
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 Žák charakterizuje a třídí základní rovinné útvary – bod, přímka polopřímka, úsečka, trojúhelník, čtverec, 

obdélník, polorovina, úhel, kružnice 

 Žák určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

 Žák odhaduje a vypočítává obsah a obvod základních rovinných útvarů - čtverce a obdélníka 

 Žák využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvarů a k řešení polohových a 

konstrukčních úloh 

 Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary - bod, přímka polopřímka, úsečka, trojúhelník, čtverec, obdélník, 

polorovina, úhel, kružnice 

 Žák určuje osově souměrný útvar, načrtne a sestrojí osově souměrný útvar 

 Žák odhadne a vypočítá objem a povrch krychle kvádru 

 Žák načrtne a sestrojí sítě základních probraných těles 

 Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých probraných těles 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 provádí početní operace 

v oboru desetinných čísel 

 zaokrouhluje a provádí odhady 

s danou přesností 

 analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje konkrétní  

situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru 

desetinných čísel 

 

 modeluje a řeší situace 

s využitím dělitelnosti v oboru 

přirozených čísel 

 Desetinná čísla – sčítání odčítání násobení 

dělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dělitelnost přirozených čísel -  prvočísla, 

společný dělitel, společný násobek  

- Kritéria dělitelnosti 

Desetinná čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dělitelnost 

přirozených čísel 

 

P.t.: Osobnostní a 

sociální výchova  
- Rozvoj schopností 

poznávání  
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 umí rozlišit dělitelnost čísel od 

1 - 10 

 

 zdůvodňuje a využívá 

polohové a metrické 

vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení 

úloh a jednoduchých 

praktických problémů; 

využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

 charakterizuje a třídí základní 

rovinné útvary – bod, přímka 

polopřímka, úsečka, troj-

úhelník, čtverec, obdélník, 

polorovina, úhel, kružnice 

 určuje velikost úhlu měřením a 

výpočtem 

 odhaduje a vypočítává obsah a 

obvod čtverce a obdélníka 

 načrtne a sestrojí rovinné 

útvary - bod, přímka polo-

přímka, úsečka, trojúhelník, 

čtverec, obdélník, polorovina, 

úhel, kružnice 

 načrtne a sestrojí osově 

souměrný útvar 

 odhadne a vypočítá objem a 

povrch krychle kvádru 

 načrtne a sestrojí obraz těles 

 analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

 

 

 

 Úhel a jeho vlastnosti – úhel, měření úhlu, 

konstrukce úhlu, ostrý úhel, tupý úhel,  

 

střídavé úhly, vedlejší úhly 

 

 

 Trojúhelník – konstrukce podle věty sss,  

výška, těžnice, střední příčky  

 

 Objem a povrch kvádru a jejich užití ve 

slovních úlohách, jednotky objemu 

 

 Osová souměrnost – konstrukce, osově 

souměrné útvary 

 

Úhel a jeho 

vlastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Trojúhelník 

 

 

Objem a povrch 

kvádru 

 

 

Osová souměrnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika – jednotky a jejich 

převody 

 

 

Výtvarná výchova – osově 

souměrné útvary 

Zeměpis- topografie 
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osvojeného matematického 

aparátu  

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Matematika                                                                   ročník:7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel 

 Žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor  

 Žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část(přirozeným číslem, poměrem 

zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

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

 Žák určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti 

 Žák řeší aplikační úlohy na procenta 

 Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický 

aparát v oboru celých a racionálních čísel 

 Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku 

 Žák odhaduje a vypočítává obsah a obvod trojúhelníka a čtyřúhelníka 

 Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary – trojúhelník, čtyřúhelník 

 Žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnost trojúhelníků 

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

 Žák odhadne a vypočítá objem a povrch a sestojí síť hranolu 

 Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých probraných těles 

 Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu  
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Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 provádí početní operace 

v oboru celých a racionálních 

čísel 

 zaokrouhluje a provádí odhady 

s danou přesností, účelně  

 

využívá kalkulátor  

 užívá různé způsoby kvan-

titativního vyjádření vztahu 

celek – část(přirozeným 

číslem, poměrem zlomkem, 

desetinným číslem, procentem) 

 řeší modelováním a výpočtem 

situace vyjádřené poměrem; 

pracuje s měřítky map a plánů 

 řeší aplikační úlohy na 

procenta 

 vyjadřuje vztah pro přímou a 

nepřímou úměrnost, řeší slovní 

úlohy 

 analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru 

celých a racionálních čísel 

 zdůvodňuje a využívá polo-

hové a metrické vlastnosti 

základních rovinných útvarů 

 Zlomky – sčítání, odčítání, násobení, dělení, 

znázornění na číselné ose a porovnávání 

 Celá čísla – sčítání, odčítání, násobení, 

dělení, znázornění na číselné ose a 

porovnávání 

 

 Racionální čísla – sčítání, odčítání, 

násobení, dělení, znázornění na číselné ose 

a porovnávání 

 Poměr – základní tvar, rozšiřování a krácení 

poměru, postupný poměr, měřítko a užití  

v aplikačních úlohách 

 

 

 Procenta - u užití v aplikačních úlohách 

 

 Přímá a nepřímá úměrnost – tabulky, grafy, 

trojčlenka a užití v aplikačních úlohách 

 

 Věty o shodnosti trojúhelníků – sss, sus. 

Usu 

 

 

 

 

 

 

 

Zlomky 

 

 

Celá čísla 

 

 

Racionální čísla 

 

 

 

Poměr 

 

 

Přímá a nepřímá 

úměrnost 

Procenta 

Věty o shodnosti 

trojúhelníků 

Čtyřúhelníky 

 

Hranoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní činnosti – 

nákresy výrobků v měřítku 
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při řešení úloh a 

jednoduchých praktických 

problémů; využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

 odhaduje a vypočítává obsah a 

obvod trojúhelníka a 

čtyřúhelníka 

 načrtne a sestrojí rovinné 

útvary – trojúhelník, 

čtyřúhelník 

 užívá k argumentaci a při 

výpočtech věty o shodnosti a  

podobnost trojúhelníků 

 načrtne a sestrojí obraz 

rovinného útvaru ve středové 

souměrnosti, určí středově 

souměrný útvar 

 odhadne a vypočítá objem a 

povrch a sestojí síť hranolu 

 analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu  

 

 

 

 Čtyřúhelníky – rovnoběžníky(kosočtverec, 

kosodélník) a lichoběžníky a jejich obvod, 

obsah a konstrukce  

 

 

 

 

 

 

 Shodná zobrazení – středová souměrnost 

 

 

 

 

 

 Hranoly – povrch, objem a síť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středová 

souměrnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova – 

středově souměrné útvary 

Zeměpis – měřítko mapy, 

plánku 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Matematika                                                             ročník: 8.    

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 

 Žák Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor  
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 Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

 Žák formuluje a řeší reálné situace pomocí rovnic 

 Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku 

 Žák odhaduje a vypočítává obsah a obvod kruh, kružnice 

 Žák charakterizuje a třídí rovinné útvary kruh, kružnice 

 Žák využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení konstrukčních 

úloh 

 Žák odhadne a vypočítá objem a povrch válce 

 Žák načrtne a sestrojí sítě základních probraných těles 

 Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých probraných těles 

 Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu  

 Žák vyhledává , vyhodnocuje a zpracovává data 

 Žák porovnává soubor dat 

 Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo řešených situací 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 provádí početní operace 

v oboru celých a racionálních 

čísel; užívá ve výpočtech 

druhou mocninu a odmocninu, 

třetí mocninu a odmocninu 

 zaokrouhluje a provádí odhady 

s danou přesností, účelně 

 Druhá mocnina a odmocnina – základní 

operace s druhou mocninou a odmocninou, 

třetí mocnina 

 

 

 Reálná čísla – zavedení oboru reálných čísel 

 

Druhá mocnina a 

odmocnina.  

 

 

 

Reálná čísla 
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využívá kalkulátor  

 matematizuje jednoduché 

reálné situace s využitím 

proměnných; určí hodnotu 

výrazu, sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí 

vzorců a vytýkáním 

 formuluje a řeší reálné situace 

pomocí rovnic 

 zdůvodňuje a využívá 

polohové a metrické 

vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení 

úloh a jednoduchých 

praktických problémů; 

využívá potřebnou  

matematickou symboliku 

 odhaduje a vypočítává obsah a 

obvod kruh, kružnice 

 charakterizuje a třídí rovinné 

útvary kruh, kružnice 

 využívá pojem množina všech 

bodů dané vlastnosti 

k charakteristice útvaru a 

k řešení konstrukčních úloh 

 odhadne a vypočítá objem a 

povrch válce 

 analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu  

 

 Výrazy  a mnohočleny – základní početní 

operace – sčítání, odčítání, násobení výrazů a 

mnohočlenů, vytýkání před závorku, rozklad  

na součin pomocí vzorců, určení hodnoty 

výrazu 

 

 Kruh a kružnice – délka kružnice obsah 

kruhu, Ludolfovo číslo, vzájemná poloha 

kružnic 

 Pythagorova věta – poměr stran v pravoúhlém 

trojúhelníku, užití v rovinných obrazcích, 

užití v tělesech 

 Válec – povrch a objem 

 Lineární rovnice – řešení lineárních rovnic, 

užití lineárních rovnic při řešení úloh z praxe, 

úpravy vzorců 

 Množina všech bodů dané vlastnosti – 

Thaletova věta, tečny ke kružnici 

 Konstrukční úlohy - tečny ke kružnici, sečny 

kružnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazy a 

Mnohočleny 

 

 

 

 

Kruh a kružnice 

 

 

Pythagorova věta 

 

 

Válec 

Lineární rovnice a 

nerovnice 

 

Množina všech bodů 

dané vlastnosti 

Konstrukční úlohy 

Základy statistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika – úpravy vzorců, 

pohyb těles 
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 užívá logickou úvahu a 

kombinační úsudek při řešení 

úloh a problémů a nalézá různá 

řešení předkládaných nebo 

řešených situací 

 vyhledává, zpracovává data 

 porovnává soubor dat 

 

 

 

 

 

 Základy statistiky – zpracování dat, střední 

hodnota, grafy 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Matematika                                                             ročník: 9.    

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

 Žák formuluje a řeší reálné situace pomocí rovnic a jejich soustav 

 Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický 

aparát v oboru reálných čísel 

 Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku 

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

 Žák odhaduje a vypočítává objem a povrch jehlanu, kužele a koule 

 Žák načrtne a sestrojí sítě základních probraných těles 

 Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu  

 Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo řešených situací 

 Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích oblastí 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 126 

 Žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 matematizuje jednoduché 

reálné situace s využitím 

proměnných; určí hodnotu 

výrazu, sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí 

vzorců a vytýkáním 

 chápe pojem lomený výraz a 

hodnota lomeného výrazu, řeší 

úlohy s lomenými výrazy a 

používá pravidla pro sčítání, 

odčítání, násobení a dělení 

lomených výrazů, hodnotu 

lomených výrazů 

 formuluje a řeší reálné situace 

pomocí rovnic a jejich 

soustav 

 chápe pojem funkce a 

rozeznává příklady funkcí – 

přímá a nepřímá úměrnost, 

lineární funkce, kvadratická 

funkce, goniometrické 

funkce, pomocí grafického 

řešení soustav rovnic a zvládá 

řešení jednoduchých úloh 

s jejich využitím, vyjádří 

funkční vztah tabulkou, 

 

 

 

 

 

 

 

 Lomený výraz – rozšiřování, krácení, hodnota 

lomených výrazů, sčítání, odčítání, násobení a 

dělení lomených výrazů, složený lomený 

výraz 

 

 

 

 Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli – 

vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy 

 Lineární soustavy rovnic – soustava dvou 

rovnic o dvou neznámých,  slovní úlohy   

 Funkce – definice funkce, graf funkce, 

lineární funkce, konstantní funkce, 

kvadratická funkce, nepřímá úměrnost, 

grafické řešení soustavy rovnic 

 Podobnost – podobné útvary, věty o 

podobnosti  

 Goniometrické funkce – zavedení jako poměr 

stran v pravoúhlém trojúhelníku, funkce 

sinus, cosinus a tangens, užití 

Lineární soustavy 

rovnic  

 

 

 

 

 

Lomený výraz 

 

 

 

 

 

 

Lineární rovnice 

s neznámou ve 

jmenovateli 

 

Funkce 

 

 

 

 

Podobnost 

 

Goniometrické 

funkce 

P.T.: Osobnostní a 

sociální výchova  
- Rozvoj schopností 

poznávání  
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rovnicí, grafem 

 

 analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá 

matematický aparát 

s využitím goniometrických 

funkcí v pravoúhlém 

trojúhelníku a podobnosti 

geometrických  

 zdůvodňuje a využívá 

polohové a metrické 

vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení 

úloh a jednoduchých 

praktických problémů; 

využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

 určuje a charakterizuje 

základní prostorové 

útvary(tělesa), analyzuje jejich 

vlastnosti 

 odhaduje a vypočítává objem a 

povrch jehlanu, kužele a koule 

 analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu  

 užívá logickou úvahu a 

kombinační úsudek při řešení 

úloh a problémů a nalézá různá 

řešení předkládaných nebo 

goniometrických funkcí ve slovních úlohách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jehlan, kužel, koule – síť, povrch a objem, 

slovní úlohy, použití goniometrických funkcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finanční matematika – úrok, jistina, úroková 

míra, jednoduché a složené úročení, převody 

měn 

 Číselné a logické řady – číselné a obrazové 

alegorie, logické a netradiční geometrické 

úlohy 

 Rozdíl mezi planimetrií a stereometrií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jehlan, kužel, koule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční 

matematika 

 

Číselné a logické 

řady 
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řešených situací 

 řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a 

kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích 

oblastí 
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5.3. Člověk a jeho svět 

 PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA 

 Charakteristika vyučovacích předmětů prvouka,přírodověda,vlastivěda 
 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou oblastí RVPZV, která je koncipována pouze 

pro 1. stupeň základního vzdělávaní. 

Oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, 

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

k dovednostem pro praktický život. Svým obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání 

na 1. stupni.  

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu: časové vymezení 1.-

5.ročník 2 hod. 
 Obsahové vymezení vyučovacího předmětů: 

- rozvíjí prvotní dovednosti a zkušenosti žáků 

- vede k poznávání a pojmenování věcí, jevů a dějů 

- učí pozorovat a porovnávat vztahy a souvislosti 

- seznamuje s nejbližším okolím, ale i se vzdálenějšími a složitějšími jevy 

- vede k poznávání sama sebe a svých potřeb 

- učí vnímat lidi a vztahy mezi nimi 

- vede k porozumění současného světa 

- vede k pochopení, že současnost je výsledkem minulosti a východiskem k budoucnosti 

- učí vyjadřovat myšlenky, poznatky a dojmy 

- všímá si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů  a přírodních jevů, učí je pozorovat           

- vede k reagování na myšlenky, názory a podněty jiných 

- odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace 

všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

- 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 ) 

Organizační vymezení vyučovacího předmětů: 
- výuka probíhá v kmenové třídě, v učebně výpočetní techniky nebo mimo   

  budovu školy 

- vzdělávací obsah  prvouky (1.–3.roč.),  vlastivědy   a   přírodovědy (4.-5.roč.) je členěn do 

pěti tematických okruhů: 

Místo, kde žijeme 

Lidé kolem nás 

Lidé a čas 

Rozmanitost přírody 

Člověk a jeho zdraví 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

- podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků, který  

  vychází z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných  

  dovedností, způsobů jednání a rozhodování 

Kompetence k učení:) 
Učitel: 

 - vede žáky k samostatnému hledání a objevování v přírodě 

 - podporuje žáky ve vnímání okolí a ke sledování života kolem sebe 

Žák: 
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-  hledat a objevovat 

-  vnímat a sledovat život kolem sebe a orientovat se v něm 

 

 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

- podporuje žáky vyjadřovat své vlastní názory a pocity 

- podporuje žáky naslouchat názorům jiných 

Žák: 

-  postupně vyjadřují své vlastní názory a pocity 

-  poznávají význam naslouchat jiným 

Kompetence občanská: 
Učitel: 

 - podporuje žákovu individualitu 

 - pomáhá žákům prezentovat své výsledky 

Žák: 

- vědomí vlastní individuality  

- prezentace výsledků své či skupinové práce 

Průřezová témata: 
Environmentální výchova  
–  vztah člověka k prostředí 

-   lidské aktivity a problémy životního prostředí  

-   základní podmínky života a ekosystémy 

Osobnostní a sociální výchova  
– rozvoj schopností poznávání 

-  sebepoznání a sebepojetí 

-  mezilidské vztahy 

-  psychohygiena 

Multikulturní výchova  
 – etnický původ 

-   multikulturalita 

Výchova dem. občana  
– občanská společnost a škola 

-  občan, občanská společnost a stát 

-  principy demokracie 

Výchova k myšlení … 

 - Evropa a svět nás zajímá 

-  objevujeme Evropu a svět 

-  jsme Evropané 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Prvouka                                                                       ročník: 1. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV              

 Žák popisuje cestu na určené místo – do školy a domů,  zná možná nebezpečí při cestě do školy 

 Žák zvládá  odpovědnost  a samostatnost školáka 

 Žák se seznámí s bankovkami a mincemi 

 Žák umí pojmenovat  základní orientační body v okolí, zná význam svého města - lázeňství 

 Žák rozpoznává změny v blízkém okolí, vyjadřuje různými způsoby vnímání estetických hodnot 

 Žák uplatňuje základní hygienické  a režimové návyky 

 Žák zvládá elementární znalost o lidském těle a činnosti související s péčí o zdraví a bezpečí 

Ročníkové výstupy Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 poznává možná 

nebezpečí cestou 

domů, 

 určí vhodná místa 

pro hru a trávení 

volného času 

 poznává školní 

budovu a okolí  

 uplatňuje bezpečné 

způsoby pohybu a 

chování v silničním 

provozu při cestě do 

školy a ze školy, 

charakterizuje 

nebezpečná místa 

 seznamuje se 

 DOMOV- orientace v místě bydliště 

 

 

 

 

 

 ŠKOLA- prostředí, cesta do školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBEC – důležitost lázeňského města 

Místo, kde žijeme 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. : Environmentální výchova 
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elementárně s částmi 

města 

 vnímá rozmanitost 

krajiny 

 

 vnímá  rodinné 

vztahy – odlišnosti  

 

 pozná české mince a 

bankovky                                       

 chápe potřebu  

vzájemné pomoci 

 

 

využívá času -režim 

dne, element.znalost 

hodin 

 pozoruje přírodu, 

vnímání změny,  

 

 seznamuje se 

elementárně  o 

ochraně životního 

prostředí 

 pojmenuje části těla 

 

 uplatňuje hygienické 

a stravovací návyky 

 zvládá samostatné 

přecházení vozovky, 

zná i jiná nebezpečí 

 

 

 

 OKOLNÍ KRAJINA 

      proměny podle změn ročních dob 

 

 RODINA -postavení jedince v rodině, život 

v rodině 

 

 Peníze 

 

 SOUŽITÍ LIDÍ – vztahy mezi spolužáky,  

vztah k dospělým a slabším nebo nemocným 

lidem, základy komunikace 

 

 ORIENTACE V ČASE – roční doby,měsíce, 

      dny,  hodiny a režim dne 

 

 ROSTLINY, HOUBY A ŽIVOČICHOVÉ 

      Element.znalost dřevin a bylin rostoucích v   

       okolí 

 OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ k přírodě a 

ochrana život.prostředí 

      Třídění odpadu, odpovědnost za své chování    

      v přírodě 

 LIDSKÉ TÉLO – základní stavba, základní 

rozdíly mezi mužem a ženou 

 PÉČE O ZDRAVÍ a zdravá výživa 

       Denní režim ( pitný i pohybový), hygiena 

 OSOBNÍ  BEZPEČÍ- bezpečné chování 

v silničním provozu, osobní ochrana 

v kontaktu s cizími lidmi ( vyhledání pomoci) 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas 

 

 

Rozmanitost přírody 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

 

 

 

 

            

- Vztah člověka a život.prostředí  

 

 

 

 

 

 

 

P.t. : Osobnostní a 

sociál.výchova 

- Seberegulace a sebeorganizace 

 

 

 

P.t. : Environmentální výchova  

- Lidské aktivity a životní 

prostředí 
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 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PRVOUKA                                                                         ročník: 2. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák zvládá popsat cestu na místo určení, chápe možná nebezpečí při cestě do školy 

 Žák vyvodí a udržuje pravidla pro soužití ve škole i mimo ni 

 Žák využívá čas při řešení denních situací, zvládá základní rozlišení minulého a současného 

 Žák pozoruje a porovnává viditelné změny v přírodě podle ročních dob 

 Žák rozlišuje přírodní a umělé prvky, rozmanitost přírody, estetické hodnoty 

 Žák třídí jednotlivé přírodniny podle nápadných znaků 

 Žák uplatňuje základní  hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 

znalostí o lidském těle 

 Žák dodržuje zásady bezpečného chování, chová se obezřetně při setkání s cizími lidmi 

 Žák uplatňuje zásady silničního provozu 

 Žák reaguje adekvátně na pokyny dospělých v různých  i  mimořádných situacích 

Ročníkové výstupy Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 popisuje cestu 

      na místo určení, zná    

      možná nebezpečí 

 zhodnotí vhodnost 

míst pro hru a 

trávení volného času, 

uvede možná 

 DOMOV  - orientace v místě bydliště       

         znalost adresy 

 

 

 

 

 

Místo, kde žijeme 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 

- Mezilidské vztahy 
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nebezpečí i způsoby, 

jak jim čelit  

 uvede základní 

ochranné prvky 

v silniční dopravě 

v roli chodce cíleně 

je používá 

 pohybuje se 

samostatně    ve 

škole a  v okolí 

budovy 

 

 poznává rozmanitost 

okolní krajiny  

 

 osvojuje základní 

příbuzenské vztahy 

 

 uvede příklad využití 

platební karty 

 odhadne cenu 

základních potravin 

a celkovou cenu 

nákupu 

 zvládá toleranci 

k přirozeným 

odlišnostem, vnímá 

předností i 

nedostatky, hodnotí 

správné a nesprávné 

chování. 

 poznává hodiny na 

 

 

 

 

 

 

 

 ŠKOLA, okolí školy, činnosti a daná  

         pravidla školy, znalost cesty do školy 

 OBEC, orient.body, služby  a           

jejich význam, dopravní síť 

 

 OKOLNÍ  KRAJINA-vody, zemský povrch 

         Orientační body v krajině, vody a rostlinstvo 

 

 RODINA- postavení jedince v rodině,    

         příbuzenské  a generační vztahy, zaměstnání   

         rodičů, práce duševní a fyzická 

         Platební karta 

 

 

 

 

 

 

 SOUŽITÍ  LIDÍ- komunikace s lidmi. 

 Chování lidí- slušné a    

         tolerantní 

 

 

 

 ORIENTACE  V ČASE a časový řád 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas 

 

 

Rozmanitost přírody 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- Sebepoznání a sebepojetí 

- Komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a soc.výchova  
- Psychohygiena 
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čtvrt a půl, tři čtvrtě, 

zná měsíce podle 

ročních období  

 získává  dobrý vztah 

k přírodě,  zvládá 

základy ochrany 

přírody 

 poznává elementárně 

lidské tělo 

 

 

 objasní  důležitost 

režimu ve stravování 

a hygienických 

návyků 

 

 seznamuje se  

s pravidly silničního 

provozu,  seznamuje 

se s jinými druhy 

případných 

nebezpečí 

 

 

         Určování času. 

         Režim dne, roční doby 

 OHLEDUPLNÉ  CHOVÁNÍ k přírodě,  

         odpovědnost lidí, význam ochrany prostředí,   

           

 

 

 LIDSKÉ TĚLO- životní potřeby,    

         části těla, smysly,   

         péče o chrup 

 

 PÉČE O ZDRAVÍ a zdravá výživa – pitný   

         režim a pravidelný režim v jídle, hygiena 

         Předcházení úrazům i nemocem 

 

 

 OSOBNÍ BEZPEČÍ v dopravním provozu,  

          v kontaktu s cizími lidmi, ochrana před  

          úrazy, ohleduplnost mezi dětmi 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   PRVOUKA                                                                         ročník: 3. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vyznačí na jednoduchém plánu místo svého bydliště, začlení své město do příslušného kraje 

 Žák rozliší přírodní a umělé prvky v krajině, vyjádří různými způsoby estetické hodnoty 
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 Žák rozlišuje příbuzenské vztahy, role v rodině a vztahy mezi členy rodiny 

 Žák projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem svých spolužáků 

 Žák vyvodí a dodržuje pravidla chování mezi spolužáky, mezi chlapci a děvčaty 

 Žák využívá časové údaje při různých situacích v denním životě, rozlišuje současnost a minulost 

 Žák pojmenuje některé památky kulturní i historické, interpretuje některé báje či pověsti spjaté s místem, 

kde žije 

 Žák pozoruje, popíše a porovnává viditelné změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

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

lokalitě 

 Žák provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich vlastnosti a rozdíly, změří základní 

veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

 Žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 

znalostí o lidském těle. Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

 Žák uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 poznává soužití 

členů rodiny, 

vzájemnou pomoc a 

role  

 vyhodnotí nebezpečí 

míst pro hru a 

trávení volného času 

(i konkrétních her a 

činností) a volí 

odpovídající 

způsoby ochrany 

(jednání, organizace, 

 DOMOV – prostředí domova, orientace 

v okolí bydliště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo,kde žijeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 
- Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 
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ochranné pomůcky)  

 prokazuje v situaci 

dopravního hřiště 

bezpečné způsoby 

chování a jednání 

v roli cyklisty 

 uvede základní 

ochranné prvky 

v silniční dopravě 

v roli cyklisty, cíleně 

je používá 

 orientuje se v okolí 

školy  a v městské 

dopravně 

 charakterizuje 

bezpečné a 

ohleduplné jednání 

v prostředcích 

hromadné přepravy a 

při akcích školy je 

uplatňuje 

 - prokazuje v situaci 

dopravního hřiště 

bezpečné způsoby 

chování a jednání 

v roli cyklisty 

 určí polohu svého 

města, jeho význam i 

začlenění na kraje  

 porovnává změny 

v přírodě podle 

ročních období, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŠKOLA – okolí školy a činnosti ve škole, 

bezpečná cesta do školy, dopravní značky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBEC- samostatná cesta do školy, orientace 

v jednoduchém plánu, znalost památných míst 

a vnímání historických hodnot 

 OKOLNÍ KRAJINA – zemský povrch, 

vodstvo, působení lidi na krajinu, světové 

strany, rozmanitost krajiny, světové strany 

 

 

 RODINA- postavení jedince v rodině, 

chápání sociálních rolí a funkce rodiny, práce 

fyzická a duševní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Enviromentální výchova –  

- Ekosystémy 
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poznává přírodniny 

podle zákl. znaků 

 rozlišuje příbuzenské 

vztahy, chápe 

důležitost rodiny 

 zkontroluje, kolik 

peněz je vráceno při 

placení 

 vlastními slovy 

vyjádří, co znamená, 

že je banka správce 

peněz 

 dodržuje pravidla 

stanovená rodinou a 

školou,  

 

 rozpozná čas jako 

fyzikální veličinu, 

rozlišuje přítomnost, 

minulost a 

současnost 

 rozezná  některé 

památky a pověst o 

založení města,  

 

 poznává  výskyt 

vodních toků v obci, 

chápe význam vody 

pro život 

 poznává 

ekosystémy,  

      chápe nezbytnost  

 Peníze 

 

 

 

 

 

 

 SOUŽITÍ  LIDÍ – mezilidské vztahy,  pomoc 

slabším a nemocným,  

 

 

 CHOVÁNÍ LIDÍ – dodržování stanovaných 

pravidel 

 

 

 

 ORIENTACE V ČASE a časový řád  

 SOUČASNOST A MINULOST 

      Státní svátky a významné dny 

 

 VODA A VZDUCH – výskyt vod, koloběh 

vody v přírodě, skupenství  

 

 

 ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ – odpovědnost 

lidí za tvorbu životního prostředí, ochrana 

živočichů a rostlin 

 

 

 OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ 

 Osobní odpovědnost každého jedince při 

ochraně životního prostředí, životní styl 

 

 

Rozmanitost přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Environmentální výchova  
- Lidské aktivity a životní 

prostředí 
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      rovnováhy v přírodě 

       

 chrání svým 

postojem a 

chováním  životní 

prostředí 

 dbá na zdravotně 

preventivní návyky, 

chápe funkce 

některých orgánů 

 dbá na správnou 

životosprávu, pitný a 

pohybový režim, 

chrání zdraví své i 

svých spolužáků 

 zvládá bezpečné 

chování v silničním 

provozu,zná šikanu i 

její důsledky 

 

 Třídění odpadu 

 

 LIDSKÉ TĚLO – životní potřeby a projevy, 

základní stavba a funkce, základy lidské 

reprodukce 

 

 PÉČE O ZDRAVÍ  a zdravá výživa  - 

      Předcházení nemocem a úrazům, základy  

      ošetřování různých zranění,  stres a stavy  

      psychické nepohody, vliv televize a reklam 

 

 OSOBNÍ NEBEZPEČÍ – krizové situace, 

návykové látky, osobní nebezpečí v kontaktu 

s cizími lidmi, odborné služby pomoci 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Přírodověda                                                       ročník: 4. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vymezí pojem životní prostředí 

 Žák měří délku, hmotnost, teplotu a čas, používá jednotky 

 Žák rozlišuje živou a neživou přírodu 

 Žák získá základní znalosti o neživé přírodě . voda, vzduch, horniny a nerosty, půda 
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Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 ukáže na změny a 

problémy  v nej-

bližším spole-

čenském a přírodním 

prostředí 

 pracuje s časovými 

údaji a využívá 

údajů k pochopení 

vztahů mezi ději a 

jevy 

 objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků 

živé a neživé přírody 

 rozezná rozdíl mezi 

živou a neživou 

přírodou 

 

 

 

 

 

 

 založí jednoduchý 

pokus 

 

 uplatňuje účelné 

způsoby chování 

 návrhy na změny, na zlepšení životního 

prostředí obce 

 

 

 

 čas jako fyzikální veličina 

 jednotky času, letopočet 

 orientace v čase 

 

 

 látky a jejich vlastnosti 

 třídění, změny a skupenství látek 

 porovnávání látek a měření veličin 

s praktickým užíváním základních jednotek 

(délka, hmotnost,teplota) 

 voda, vlastnosti a formy vody, koloběh vody 

v přírodě 

 vzduch, vlastnosti, složení a proudění 

vzduchu 

 Horniny a nerosty, půda (vznik a její význam) 

 ohleduplné chování k přírodě, ochrana 

přírody 

 plán,zdůvodnění postupu, vyhodnocení 

pokusu 

 

 první pomoc 

 osobní bezpečí, bezpečné chování 

Lidé kolem nás 

 

 

 

 

Lidé a čas 

 

 

 

 

Rozmanitost přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Environmentální výchova – 

- Lidské aktivity a životní 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Environmentální výchova 
 – Základní podmínky života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
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v situacích 

ohrožujících zdraví 

 v modelových 

situacích ohrožení 

bezpečí v běžných 

situacích volí 

správné situace 

ochrany, přivolání 

pomoci i pomoci 

jiným 

 sestaví jednoduchý 

osobní rozpočet 

v rizikovém prostředí 

 krizové situace, situace hromadného ohrožení 

 šikana, týrání, sexuální zneužívání 

 brutalita, formy násilí 

 služby odborné pomoci 

 

 

– Seberegulace a sebeorganizace  

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- Komunikace 

- Psychohygiena 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Přírodověda                                                       ročník:  5. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vnímá dopad lidského chování na změny přírodního prostředí, člověk a technika 

 Žák používá elementární poznatky o Zemi a vesmíru 

 Žák třídí živou a neživou přírodu 

 Žák získá základní znalosti o živé přírodě – rostliny, houby, bakterie a živočichové 

 Žák získá základní poznatky o lidském těle a funkci jednotlivých orgánových soustav 

 Žák pečuje o své zdraví, chrání ho 

 Žák rozlišuje rizikové situace, umí na ně adekvátně reagovat 

 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 
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Další poznámky 

 poukáže v nejbližším 

společenském a 

přírodním prostředí 

na změny a některé 

problémy 

 orientuje se 

v jednotkách času 

 rozezní jednoduché 

stroje 

 využívá sbírek ke 

zdůvodnění 

významu chráněných 

částí přírody 

 vysvětlí na základě 

elementárních 

poznatků o Zemi 

jako součásti 

vesmíru souvislost 

s rozdělením času a 

střídáním ročních 

období 

 Zkoumá základní 

společenstva ve 

vybraných lokalitách 

regionu 

 

 Zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy 

mezi organismy 

 

 základní globální problémy, problémy 

konzumní společnosti,  

 přírodní prostředí 

 

 

 jednotky času, měření času 

 

 člověk a technika 

 

 užití atlasů, encyklopedií, audio, video a PC 

programů 

 

 

 Vesmír 

 Země 

 Sluneční soustava 

 Den a noc 

 Roční období 

 Ekosystémy, přírodní společenstva 

 Živočichové, rostliny, houby  

 Význam přírody pro člověka 

 Potravní řetězce 

 

 Životní podmínky, rozmanitost podmínek 

života na zemi 

 

 Podnebí a počasí (vegetační pásy) 

 Rovnováha v přírodě 

 Použití jednoduchých klíčů a atlasů 

 

Lidé kolem nás 

 

 

 

 

Lidé a čas 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmanitost přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Environmentální výchova 
 – Vztah člověka a 

životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Environmnetální výchova 
 – Ekosystémy 
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 Porovnává základní 

projevy života 

 

 

 

 

 Prakticky  třídí 

organismy do 

známých skupin 

 Založí jednoduchý 

pokus 

 Využívá poznatků o 

lidském těle 

k vysvětlení funkcí 

orgánových soustav 

 uvede přírodní jevy i 

jiné situace, které 

mohou ohrozit lidské 

zdraví a životy, 

vymezí (vybere 

z příkladů) vhodný 

způsob ochrany 

 v modelových 

situacích prokáže 

schopnost vhodně 

reagovat na pokyny 

dospělých a jednat 

v souladu s pravidly 

ochrany 

 Podporuje zdravý 

způsob života 

 Plán, zdůvodnění postupu a vyhodnocení 

pokusu 

 Lidské tělo 

 Životní potřeby a projevy 

 Základní stavba a funkce orgánových soustav 

 Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 

 Základy lidské reprodukce 

 Vývoj jedince (etapy života) 

 Péče o zdraví, zdravá strava, správný denní 

režim 

 První pomoc, úrazová zábrana, prevence 

 Ochrana zdraví 

 

 

 

 

 Řešení krizových situací  

 Zajištění lékařské pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- komunikace 

- psychohygiena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
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 Uplatňuje způsoby 

chování v situacích 

ohrožujících zdraví 

 v modelových 

situacích (vycházka, 

výlet) vyhodnotí 

nebezpečná místa 

v silničním provozu 

a v hromadné 

dopravě (v méně 

známých místech 

obce, v neznámých 

místech mimo obec) 

a určuje vhodný 

způsob bezpečného 

chování 

 Uplatňuje základní 

dovednosti a návyky  

podporující zdraví 

 Objasní, jak řešit 

situaci, kdy jsou 

příjmy větší než 

výdaje 

 Na příkladech 

objasní rizika 

půjčování peněz 

 uvede příklady 

základních příjmů a 

výdajů domácnosti 

 na příkladu vysvětlí, 

jak reklamovat zboží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peníze, dluhy 

 

 

– Kooperace a kompetice 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
– Sebepoznání a sebepojetí 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Vlastivěda                                                       ročník: 4. 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák čte plány a základní typy map, orientuje se na mapě ČR 

 Žák rozlišuje zvláštnosti regionů ČR 

 Žák chápe základní vztahy mezi lidmi, respektuje pravidla chování 

 Žák rozlišuje mezi minulostí a současností 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 určí a vysvětlí 

polohu svého 

bydliště nebo pobytu 

vzhledem ke krajině 

 

  

určí světová strany 

v přírodě i podle 

mapy 

 vyhledává 

jednoduché údaje na 

mapě 

 

 

 dodržuje pravidla 

silničního provozu 

 vyjádří na základě 

vlastních zkušeností 

 okolní krajina  

 zemský povrch a jeho tvary 

 vodstvo na pevnině 

 vliv krajiny na život lidí, působení lidí na 

krajinu 

 

 světové strany 

 

 regiony ČR, Praha a vybrané oblasti ČR 

 přírodní podmínky, surovinové zdroje, výroba 

 naše vlast – domov, krajina, národ, základy 

státního zřízení a politického systému ČR,  

            státní správa a státní symboly 

 

 dopravní značky, základní dopravní situace 

(chodec) 

 soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace 

 základní lidská práva a povinnosti 

Místo, kde žijeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

 

 

 

P.t.: Environmentální výchova 
 – Vztah člověk a životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

P.t: Výchova demokratického 

občana  
– Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
– Rozvoj schopností poznávání 

- Mezilidské vztahy 
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základní vztahy mezi 

lidmi 

 

 Srovnává a hodnotí 

na vybraných 

ukázkách způsob 

života a práce 

předků na našem 

území v minulosti a 

současnosti 

 tolerance 

 současnost a minulost v našem životě 

 proměny způsobu života 

 regionální památky 

 báje a pověsti (rodný kraj, vlast) 

 důležité státní svátky a významné dny 

 

 

Lidé a čas 

 

P.t.: Výchova demokratického 

občana  
– Občanská společnost a škola 

P.t.: Multikulturní výchova 
 – Etnický původ 

-  Multikulturalita 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Vlastivěda                                                       ročník: 5. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák se orientuje na mapě Evropy a polokoulí 

 Žák chápe typické zvláštnosti hospodářství a kultury 

 Žák orientuje se ve státním a politickém sytému ČR 

 Žák respektuje základní pravidla chování v lidské společnosti 

 Žák se orientuje  v hlavních reáliích současnosti a minulosti  

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 vyhledává 

jednoduché údaje o 

 Evropa – povrch, vodstvo, ostrovy, 

poloostrovy 

Místo, kde žijeme 

 
P.t. : Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 
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přírodních 

podmínkách a 

sídlištích na mapách 

Evropy a polokoulí 

 rozlišuje mezi 

náčrty, plány a typy 

map 

 rozlišuje základní 

rozdíly mezi 

jednotlivci 

 obhájí při 

konkrétních 

činnostech své 

názory 

 orientuje se 

v základech státního 

zřízení ČR 

 

 

 

 pracuje s časovými 

údaji a využívá je 

k pochopení vztahů 

mezi ději a jevy 

 

 

 

 

 

 Evropská unie, cestování  

 Vegetační pásy (polokoule) 

 

 

 Obecně zeměpisné a tématické mapy (obsah, 

grafika, vysvětlivky) 

 

 Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace 

 Chování lidí, principy  demokracie 

 

 

 

 

 

 Rozlišení základních forem vlastnictví 

 Právní ochrana občanů, majetku a duševních 

hodnot 

 Orgány, zástupci státní moci 

 Státní symboly 

 

 Orientace v čase, dějiny jako časový sled 

událostí, generace 

 Současnost a minulost v našem životě 

 Státní svátky, významné dny 

 Využití archivů, knihoven, muzeí a galerií 

(pochopení minulosti, zdůvodnění významu 

památek) 

 Hlavní reálie minulosti a současnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas 

souvislostech  
– Evropa a svět nás zajímá 

- Objevujeme svět a Evropu 

 

P.t.: Výchova demokratického 

občana 
 – Občan, občanská společnost a 

stát 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova demokratického 

občana  
- Principy demokracie 

 

 

 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 
 – Jsme Evropané 
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5.4. Člověk a jeho společnost 

Vyučovací předměty dějepis a výchova k občanství 

D Ě J E P I S 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  
Časové vymezení v 6. - 9.ročníku 2.hod 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 
- přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti a utváří historické vědomí jedince 

- pozitivně působí na formování vztahu ke kulturnímu dědictví 

- rozvíjí estetické cítění a chápání  a chápání etnických, náboženských, kulturních a jiných         

odlišností 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
- výuka probíhá v kmenových učebnách tříd 

      

      Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj  klíčových kompetencí žáků: 
              Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – samostatná 

práce s učebnicí, práce s mapou, referáty, výklad. 

 

     Kompetence k učení: 
     Učitel: 

           -      podporuje žáky k rozvíjení zájmu o historii vlastního národa i jiných kulturních   

                  společenství 

           -      pomáhá poznávat souvislosti společenských jevů 

 Žák: 

           -     rozvíjejí zájem o historii vlastního národa i jiných kulturních společenství 

           -     poznávají různé společenské jevy a hledají jejich souvislostí 

 

Kompetence komunikativní 
Učitel: 

     -    zadává referáty 

     -    podporuje žákyň zdokonalování v ústním vyjadřování 

Žák:   

     -    žáci se zdokonalují v ústním vyjadřování  a ve veřejných mluvených projevech 

     -    zpracovávají referáty 

 

Kompetence pracovní 
Učitel: 

     -    zadává domácí úlohy a samostatnou práci v hodině a vede žáky k odpovědnosti za    

          splnění zadaného úkolu 

Žák: 

     -   plní si své úkoly a zpracovává zadané úlohy 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Dějepis                                                                           ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák charakterizuje vývoj člověka a společnosti v pravěku 

 Žák objasní vznik starověkých států a jejich přínos 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 vysvětlí, co je 

obsahem vyuč. 

dějepisu a proč se 

mu učit 

 popíše zdroje 

děj.informací, 

poslání archivů a 

muzeí 

 orientuje se 

v historickém času, 

na  čas.ose, vysvětlí 

zákl.čas.jednotky, 

řadí 

chronolog.hl.epochy 

 objasní  základy  

vědeckých názorů na 

stvoření světa a 

člověka 

 charakterizuje život 

pravěkých lidí 

 objasní význam 

zemědělství, 

 význam dějepisného vyučován 

 

 

 hmotné a písemné prameny 

 

 

 

 historický čas a prostor 

 

 

 

 

 

 výklad vzniku světa a člověka 

 

 

 

 charakteristika jednotlivých období pravěku 

      neolitická revoluce,doba kovů 

 

 

 

Úvod do vyučování 

dějepisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počátky lidské  

 

společnosti 

(pravěk) 
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podmínky pro něj, 

význam kovů 

 najde příklady 

archeolog.nálezů a 

kultur na našem 

území a  v regionu 

 najde na mapě 

nejstarší státy, za-

znamená na čas.ose 

dobu, vysvětlí sou-

vislosti mezi přír. 

podm.a vznikem 

prvních zeměd. 

civilizací, přínos 

nejst.států 

 orientuje se na mapě, 

zná postavení společ. 

skupin, zná význ. 

osobnosti a starověk. 

památky,rozlišuje 

války sprav. a ne-

spravedlivé 

 vysvětlí vznik a výz-

nam křesťanství 

 rozpozná formy 

vlády ve star.Římě 

 charakterizuje přínos 

star. Řecka a Říma 

 

 nejstarší osídlení našeho území 

 

 

 

 zemědělství a nejstarší státy: starověký Egypt, 

Mezopotámie, Přední východ, Indie, Čína 

 

 

 

 

 

 

 

 Kréta.  Nejstarší  období řeckých dějin. 

 Řecká  kolonizace,Sparta a Atény, řecko-

perské války, peloponéská válka,řecká 

kultura, Alexandr Makedonský,přínos řecké a 

helénské kultury 

 

 

 Křesťanství 

 Nejstarší období Říma, jeho expanze na 

Apenin.poloostrov. a ve Středomoří. 

      Řím v období republiky. 

      Řím v období císařství. 

      Římská kultura 

 

 

 

 

 

 

 

Starověk 

1.nejstarší 

civilizace- nejstarší 

státy od Egypta po 

Čínu 

 

 

 

 

2.antika 

(star.Kréta,Řecko, 

Řím) 

 

 

 

 

 

P.t.: Multikulturní výchova  
- Etnický původ 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova k myšlení  

v evrop.a globál.souvislostech  
- Jsme Evropané 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Dějepis                                                                              ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák popisuje feudální společnost 

 Žák zná základní etapy našich dějin v kontextu s evropským vývojem 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 popíše osídl.Evropy 

po rozpadu řím.říše 

 popíše první státní 

útvary v Evropě 

 objasní  podstatu 

křesťanství 

 vysvětlí vznik 

feud.spol.,charakteriz

uje první slovan.říše 

na našem území 

 objasní okolnosti 

vzniku českého státu 

a jeho význam za 

posl. Přemyslovců 

 popíše středověké 

město 

 zhodnotí význam díla 

Karla IV. 

 posoudí husitství 

 

 zhodnotí význam 

politiky  Jiřího z 

 Osídlování Evropy po zániku  západořímské 

říše 

 Franská a byzantská říše 

 

 

 Křesťanství 

 

 Příchod Slovanů 

 

 Sámova říše. Velká Morava 

 

 Vznik českého přemyslovského státu 

Český stát  za posledních Přemyslovců 

 

 

 Středověká města 

 

 Český stát  za Lucemburků 

 

 J. Hus, Husitské rev. hnutí 

 

 Vláda Jiřího z Poděbrad 

Středověk 

3 etapy středověku 

1.raný středověk 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.vrcholný 

středověk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní výchova  
- Hodnoty, postoje, praktická 

etika 
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Poděbrad 

 charakterizuje vládu 

Jagellovců na českém 

trůnu 

 objasní konflikty 

českých stavů 

s Habsburky 

 vysvětlí význam 

objevných plaveb  

 charakterizuje 

román., got. a 

ren.kulturu 

 jmenuje 

význ.osobnosti  

 

 

 Jagellovci na českém trůnu 

 

 

 Habsburkové na českém trůnu.Povstání  

českých stavů, třicetiletá válka 

 Zámořské objevné plavby 

 

 Román.,gotická a renesanční kultura 

 

 

 

3.pozdní středověk 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Dějepis                                                                           ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák charakterizuje postavení českých zemí po Bílé hoře a vývoj do počátku 2O.stol. 

 Žák vysvětlí hlavní evropské a svět.události, zejména sociální a průmyslové revoluce 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 charakterizuje 

poměry v českých 

zemích po Bílé hoře 

 vysvětlí 

absolutismus 

 České země po Bílé hoře                            

Baroko  

 

 Absolutistické režimy v Evropě 

 

Novověk: Dějiny od 

počátku 17. do 

konce 18. stol. 
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 vysvětlí 

průmysl.revoluci 

 objasní osvícenský 

absolutismus 

 popíše význam 

Velké franc.rev. a 

vzniku USA 

 

 zhodnotí napoleon. 

války 

 vysvětlí utváření 

novodob.českého 

národa 

 vymezí období 

Metternich.abs. a 

rev. 1848 

 popíše Bachův 

absolutismus a české 

emancip. snahy 

 popíše 2. prům. rev.,  

charakterizuje 

prohloubení 

nerovnoměrnosti 

vývoje a důsledky – 

kolonizace, l.svět.  

válka 

 charakterizuje 

základní kulturní 

směry 

 

 Průmyslová revoluce 

 

 Osvícenství. Osvícenský absolutismus Marie 

Terezie a Josefa II. 

 Velká francouzská revoluce 

Vznik  USA 

 

 

 Napoleonské války 

 

 Utváření novodobého českého národa 

(národní obrození) 

 

 Revoluce r. 1848 a předrevoluční 

absolutismus 

 

 Bachův absolutismus a česká politika 1. pol. 

19. stol. 

 

 2. průmyslová revoluce, kolonialismus, 1. 

světová válka 

 

 

 

 

 

 Kulturní směry 

 

 

 

 

Dějiny od konce 18. 

do pol. 19. stol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dějiny od 2. pol. 19. 

stol. do poč. 20.stol. 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Dějepis                                                                          ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák charakterizuje meziválečný vývoj 

 Žák dovede objasnit příčiny, průběh a výsledky 2. světové války 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 popíše okolnosti 

vzniku ČSR a 

základy  polit. 

systému, hosp. a 

sociální otázky 

meziválečné ČSR 

 objasní základy 

poválečného 

uspořádání Evropy 

 vysvětlí základní 

okolnosti komunist. 

a fašist. hnutí 

 vysvětlí svět. hosp. 

krizi, její souvislost 

s nástupem fašismu 

v Německu 

 charakterizuje 

okolnosti rozbití 

ČSR a jejího zániku 

 stanoví zákl. histor. 

skutečnosti 2.svět. 

války 

 Vznik ČSR, její existence  mezi světovými 

válkami 

 

 

 

 Politické uspořádání po l. svět. válce 

 

 

 Komunistické a fašistické hnutí 

 

 

 Světová hospodářská krize 

Nástup fašismu v Německu 

 

 

 

 Rozbití a zánik ČSR 

 

 

 2. světová válka – příčina, průběh, výsledky 

       

             

Moderní doba:       

Poválečný svět, 

vznik ČSR 

 

 

Meziválečný vývoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. světová válka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova demokrat. občana 
– Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

 

P.t.:  Multikulturní výchova  
- Etnický původ 
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 objasní příčinu 

studené války 

 objasní okolnosti 

nástupu KSČ  

      k moci 

 charakterizuje ČSR a 

ČSSR do r. l968 

 popíše události 

v ČSSR r. l968, tzv. 

normalizaci a 

události r. l989 

 

 Studená válka  

 

 Poválečná ČSR 

 

 

 Vývoj komunistického Československa do r. 

l968 

 Vývoj komunistického Československa    

       v l. l968-89 

 Zánik svět. socialist. soustavy 

 Současný svět 

Poválečný vývoj 

světa a 

Československa 
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Charakteristika předmětu:  

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  

Časové vymezení v 6., 7.  a 9.ročníku 1.hod 

Vyučovací předmět výchova k občanství navazuje svým vzdělávacím obsahem na znalosti 

získané v předmětech prvouka a vlastivěda na 1. stupni. Tento vyučovací předmět má v 6., 7. 

a v 9. ročníku časovou dotaci jednu hodinu týdně. 

Obsahové vymezení  předmětu   
- postupné formování a rozvíjení osobnosti žáků 

- formovat jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života, pozitivní 

hodnotové orientace a žádoucí modely chování 

- rozvíjet způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání 

- formovat u žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život, za důsledky svého 

rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vtahů a životního prostředí 

- otevřít cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot 

- utvářet ucelenou představu o mravních a právních předpokladech mezilidského a 

společenského soužití, o hospodářském životě společnosti a o demokratických 

postupech při rozhodování o veřejných záležitostech a při řízení státu. 

- vést  žáky správně posuzovat a srovnávat společenské jevy ve vlastní zemi 

s obdobnými či odlišnými jevy v evropském a celosvětovém měřítku 

- utvářet představu o lokálních i globálních problémech současné společnosti a o 

způsobech jejich řešení na národní i mezinárodní úrovni. 

- pomoci žákům orientovat se v rozmanitých situacích osobního, citového, rodinného, 

pracovního a občanského života 

- utvářet vztahy žáka k druhým lidem a ke společenstvím 

- osvojit si dovednost přiměřené mezilidské komunikace a společenského styku, 

schopnost vyjadřovat a zdůvodňovat vlastní názory, respektovat práva a názory 

druhých, kriticky vnímat a hodnotit veřejné záležitosti, jednání druhých lidí i své 

vlastní projevy, řešit rozmanité životní situace v souladu s vlastním svědomím 

- získávat poznatky z oblasti práva a utvářet si vlastní mravní profil v souladu s obecně 

uznávanými mravními hodnotami 

- seznámit žáky o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
- výuka probíhá v kmenových učebnách tříd 

Těmto cílům odpovídají i formy a metody práce zaměřené především na samostatnou práci 

žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu, didaktické hry apod. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 
Učitel: 

- pomáhá vyhledávat spolehlivé informační zdroje, tříd je a napomáhá jejich správné 

pochopení a efektivní použití 

- vede žáky posoudit vlastní pokrok a reálně zhodnotit výsledky svého učení 

Žák: 

      -     vyhledává informace, třídí je 

      -     sleduje svůj pokrok 
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Kompetence k řešení problémů 
Učitel: 

- pomáhá žákům vnímat nejrůznější problémové situace, najít vhodné způsoby jejich 

řešení,činit uvážlivá rozhodnutí a obhájit si je 

- vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí  a své činy 

Žák: 

      -     snaží se chápat zodpovědnost za své rozhodnutí 

       

Kompetence občanské 
Učitel: 

- vede žáky k toleranci a respektování druhých lidí, k odmítání fyzického i psychického 

násilí 

- rozvíjí u žáků chápání základních principů zákonů a společenských norem a chování 

se podle nich 

- podněcuje  žáky chránit  naše tradice a kulturní a historické dědictví 

Žák: 

      -     snaží se tolerovat druhé, respektují názory jiných 

      -     uvědomují si naše tradice a historické dědictví 

 

Do výchovy k občanství jsou začleněna tato průřezová témata: 
- osobnostní a sociální výchova (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, 

sebepoznání) 

- multikulturní výchova (lidské vztahy) 

- výchova demokratického občana (občan, občanská společnost a stát, principy 

demokracie) 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Výchova k občanství                                                        ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák chápe důležitou úlohu rodiny v životě jednotlivce 

 Žák dodržuje zásady hospodárnosti, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi 

 Žák sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové 

příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip 

vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, 

 Žák si uvědomuje důležitost a význam vzdělání pro život 

 Žák si upevňuje vztah ke své obci, uvádí nejzajímavější osobnosti a místa kraje 

 Žák objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání  

 Žák má osvojené pravidla společenského chování 

 Žák zná význam kulturního bohatství národa a chápe důležitost jeho ochrany a předávání kulturního 

dědictví 

 Žák umí uvést jednotlivé kroky postupu volání důležitých telefonních čísel (policie, první pomoc, hasiči) 

 Žák chápe úlohu státu při ochraně životů a zdraví obyvatel, majetkových hodnot a životního prostřední při 

vzniku mimořádných událostí 

 Žák si uvědomuje odpovědnost za svoji ochranu, chápe význam vzájemné pomoci při hrozbě nebo vzniku 

mimořádných událostí 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

         Další poznámky 

 uceleně chápe rok 

v jeho proměnách 

 

 

 chápe význam a 

funkce rodiny, 

 k cyklu roku 

cyklus dne, týdne, měsíce a roku 

vliv denního režimu na lidský organismus 

roční období 

 rodina 

moje rodina, význam rodiny pro člověka 

k cyklu roku 

 

 

 

rodina 
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rozlišuje jednotlivé 

příbuzenské vztahy 

 dodržuje zásady 

hospodárnosti  

 uvede příklady 

vlastnictví a objasní 

zásady jeho ochrany 

včetně ochrany 

duševního vlastnictví 

 uvede příklady příjmů 

a výdajů domácnosti,  

 vysvětlí rozdíl mezi 

pravidelnými a 

jednorázovými příjmy 

a výdaji 

 sestaví jednoduchý 

rozpočet domácnosti 

 navrhne, jak řešit 

situaci, kdy jsou 

příjmy větší než 

výdaje a opačně 

 rozumí významu 

vzdělání  

 

 

 upevňuje si vztah ke 

svému rodnému kraji 

 

 

 

 

 zná dějiny naší vlasti, 

příbuzenské vztahy 

vztahy mezi sousedy a cizími lidmi 

 peníze 

rozpočet rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 naše škola 

vklad vzdělání pro život 

význam vzdělání 

život ve škole, společná pravidla a normy 

 naše obec, region, kraj 

naše město (minulost, přítomnost) 

ochrana kulturních památek, přírodních 

objektů a majetku 

významné osobnosti našeho regionu 

místní tradice a zvyklosti 

 naše vlast 

 

 

peníze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naše škola 

 

 

 

naše obec, region, 

kraj 

 

 

 

 

naše vlast 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 

- Poznávání lidí 
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umí uvést příklady 

slavných osobností 

 

 

 

 

 

 upevňuje si nadále 

pravidla slušného 

chování 

 

 chápe význam 

kulturních hodnot a 

tradic českého národa 

 dokáže na příkladech 

předvést správný 

postup volání policie, 

záchranné služby a 

hasičů 

 chápe možnost 

kladného působení i 

škodlivého vlivu na 

ekosystém Země 

 rozlišuje jednotlivé 

varovné signály a má 

osvojené postupy při 

evakuaci a ukrytí 

pověsti o počátcích národa 

slavní předkové 

co nás proslavilo 

jazyk mateřský  

národní bohatství, zvyklosti, tradice 

státní symboly  

státní svátky 

 zásady lidského soužití 

pravidla společenského chování 

společenské vztahy  

volba přátel a blízkých 

 kulturní život 

kultura a umění 

kulturní bohatství národa 

 důležitá telefonní čísla 

první pomoc 

důležitá telefonní čísla 

 

 

 globální problémy lidstva 

vliv člověka na ekosystém Země 

lidské zásahy do přírody 

 

 civilní obrana 

ochrana obyvatelstva (základní pojmy, druhy a 

příklady mimořádných událostí, zabezpečení 

ochrany obyvatelstva) 

 

 

 

 

 

 

 

zásady lidského 

soužití 

 

 

kulturní život 

 

 

důležitá telefonní 

čísla 

 

 

 

globální problémy 

lidstva 

 

 

civilní obrana 
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Očekávané výstupy v  RVP  ZV  

 Žák chápe pojem vlast a vlastenectví 

 Žák správně rozlišuje vlastenectví od projevů nacionalismu 

 Žák zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

 Žák na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede 

příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení 

 Žák vysvětlí význam úroku placeného a přijatého 

 Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na 

veřejné mínění a chování lidí 

 Žák zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může 

v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení 

 Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či 

konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

 Žák správně rozpozná morální a mravní činy a uvede negativní příklady  

 Žák zná svá lidská práva, uvede příklady jednotlivých dokumentů vymezujících lidská práva a práva dětí 

 Žák přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam 

ochrany lidských práv a svobod 

 Žák rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky 

 Žák si uvědomuje nebezpečí vyplývající z následků živelních pohrom 
 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

             Další poznámky 
 chápe pojem 

vlastenectví 

 

 uvádí příklady 

kulturních 

 naše vlast 

pojem vlast a vlastenectví 

zajímavá a památná místa 

 kulturní život 

kulturní instituce  

naše vlast 

 

 

kulturní život 
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institucí,snaží se 

rozpoznat klady a 

zápory masmédií 

 vysvětlí, k čemu slouží 

bankovní účet 

 uvede příklady 

různých způsobů 

hotovostního a 

bezhotovostního 

placení, jejich rizika 

 na příkladech objasní 

rozdíly mezi debetní a 

kreditní platební 

kartou, jejich výhody a 

nevýhody a rizika 

použití 

 na příkladu vysvětlí 

rozdíl mezi úrokem 

placeným a přijatým 

 na příkladech objasní 

možnosti úspor, 

investic či spotřeby při 

nakládání s volnými 

finančními prostředky 

 vnímá sociální 

nerovnost ve 

společnosti,vyjádří 

možnosti pomoci 

 používá vhodné 

způsoby chování a 

komunikace, snaží se 

řešit konflikty 

masová kultura 

masmédia, jejich přínos a nebezpečí 

 

 Účet, platební karty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úroky, investice 

 

 

 

 

 

 

 

 lidská setkání 

přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 

rovné postavení mužů a žen 

lidská solidarita  

 vztahy mezi lidmi 

mezilidská komunikace 

konflikty v mezilidských vztazích 

problémy lidské nesnášenlivosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lidská setkání 

 

 

 

vztahy mezi lidmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- Mezilidské vztahy 
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nenásilným způsobem 

 uvědomuje si mravní 

hodnoty, chápe pojem 

svoboda a je si vědom 

výhod 

spolupráce,dovede 

uvést příklady 

správného výběru 

činností pro volný čas 

mládeže 

 chápe důležitost 

zachování lidských 

práv, uvědomuje si 

nesprávnost 

diskriminace 

 je schopen rozlišit 

základní znaky 

totalitního a 

demokratického státu 

 dovede vysvětlit 

účinky a druhy 

živelních pohrom 

 

 zásady lidského soužití 

mravní hodnoty 

svědomí 

sebepoznání, volní vlastnosti, vůle 

výhody spolupráce lidí 

volný čas  

 

 

 

 lidská práva 

základní lidská práva 

práva dítěte, jejich ochrana 

šikana, diskriminace 

 

 právní základy státu 

znaky státu 

typy a formy státu 

 

 civilní obrana 

požáry, povodně, sesuvy půdy, atmosférické 

poruchy a zemětřesení  

 

zásady lidského 

soužití 

 

 

 

 

 

 

 

lidská práva 

 

 

 

 

právní základy 

státu 

 

 

civilní obrana 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Výchova k občanství                                                               ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák zná možnosti hledání a získávání zaměstnání, bere v úvahu zvláštnosti svého regionu 

 Žák rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 

příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu 
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 Žák objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 

 Žák vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky 

voleb ovlivňovat život občanů 

 Žák objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

 Žák provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 

upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava,koupě, oprava či pronájem věc 

 Žák uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

 Žák uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 

 Žák objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako 

součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

 Žák přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele 

 Žák dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, uvědomuje si rizika jejich porušování 

 Žák rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce 

při postihování trestných činů 

 Žák rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady  

 Žák popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci 

EU i možných způsobů jejich uplatňování 

 Žák uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich 

význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy 

 Žák uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory 

 Žák uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní 

příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

 Žák objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení 

globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu 

 Žák uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání 
 

Ročníkové výstupy Učivo Téma Průřezová témata, 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 165 

 Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 je schopen 

sebehodnocení, dokáže 

popsat jednotlivé cesty 

hledání zaměstnání  

 porovná nabídku 

finančních produktů 

pro zhodnocení 

volných finančních 

prostředků 

 hledá možnosti, jak 

řešit deficit na straně 

příjmů a výdajů 

 uvede možnosti 

půjčení chybějících 

finančních prostředků 

 uvede možnosti 

různých typů pojištění 

 na příkladu ukáže 

tvorbu ceny jako 

součet nákladů, zisku a 

DPH 

 vysvětlí, co je inflace a 

jaký je její vliv na 

reálnou hodnotu peněz 

 popíše postup při 

reklamaci výrobku 

nebo služby 

 na příkladu objasní, 

jak se bránit v případě 

 osobní rozvoj 

životní perspektiva 

úřad práce, jeho činnost a význam 

 

 Pojištění, DPH, inflace, reklamace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osobní rozvoj 
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porušení práv 

spotřebitele 

 je seznámen s Ústavou 

ČR, rozlišuje 

jednotlivé složky státní 

moci 

 

 umí uvést příklady 

institucí a orgánů 

podílejících se na 

správě obcí, krajů, 

státu 

 vysvětlí pojem 

demokracie a objasní 

způsob řízení státu 

 

 zná své povinnosti i 

práva, chápe význam 

právního řádu  

 uvědomuje si rizika 

protiprávního jednání 

a možnost trestní 

postižitelnosti 

 objasňuje právní 

vztahy a uvědomuje si 

nutnost trestní 

odpovědnosti 

 diskutuje o příčinách, 

důsledcích a řešení 

korupčního jednání 

v konkrétních 

situacích 

 

 

 právní základy státu 

státní občanství ČR 

ústava ČR 

ústavní listina lidských práv a svobod 

volební soustava ČR 

 státní správa a samospráva 

orgány a instituce státní správy a samosprávy, 

jejich úkoly 

 

 

 principy demokracie 

znaky demokratického způsobu rozhodování 

a řízení státu 

význam a formy voleb do zastupitelstev  

 právní řád ČR 

práva a povinnosti občana 

soustava soudů 

 protiprávní jednání 

druhy a postihy protiprávního jednání 

trestní postižitelnost 

porušování práv k duševnímu vlastnictví 

 právo v každodenním životě 

význam právních vztahů 

styk s úřady  

 

 

 

 

 

 

 

 

právní základy 

státu 

 

 

 

státní správa a 

samospráva 

 

 

principy 

demokracie 

 

 

právní řád ČR 

 

 

protiprávní 

jednání 

 

 

právo 

v každodenním 

životě 

práce 

 

 

 

 

evropská integrace 

 

 

 

P.t.: Výchova demokratického 

občana  
- Občan a  občanská společnost 

a stát 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova demokratického 

občana  
- formy participace občanů 

v politickém životě 
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 je seznámen s částmi 

zákoníku práce 

 

 vysvětlí pojem EU, 

objasní naše členství 

 chápe výhody 

spolupráce mezi 

státy,vyjmenuje 

některé mezinárodní 

organizace a jejich 

význam 

 diskutuje o globálních 

problémech a jejich 

možném řešení 

 upozorní na kladné a 

záporné aspekty 

provozu jaderných 

elektráren a na jejich 

celkový ekologický 

přínos 

 práce 

zákoník práce 

nezaměstnanost 

 evropská integrace 

evropská unie a ČR 

 mezinárodní spolupráce 

ekonomická, politická a bezpečnostní 

spolupráce mezi státy, její výhody  

významné mezinárodní organizace (re, nato, 

OSN, UNESCO, UNICEF, aj.) 

globalizace 

významné globální problémy, způsoby jejich 

řešení 

 

 civilní obrana 

radiační havárie jaderných energetických 

zařízení, jejich budování a provoz 

 

mezinárodní 

spolupráce 

 

 

 

globalizace 

 

 

 

civilní obrana 
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5.5. Člověk a příroda 

Vyučovací předměty fyzika,chemie,přírodopis,zeměpis 

FYZIKA 
Charakteristika předmětu                                                                   

Fyzika, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji 

porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných 

poznatků  a  jejich  aplikací  v praktickém  životě.  Zvláště  významná je, že při studiu přírody 

specifickými  poznávacími  metodami  si  žáci  osvojují  i  důležité  dovednosti.  Jedná  se 

především   o   rozvíjení   dovednosti   soustavně,   objektivně   a   spolehlivě   pozorovat, 

experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních 

jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry.  

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  
Časové vymezení v 7. - 9. ročníku 2.hod 

Obsahové vymezení  předmětu   
 Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů 

 Poznávají souvislosti či vztahy mezi nimi,  

 Učí se klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi 

 Učí se vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy 

 Využívají poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
- výuka probíhá v odborné pracovně fyziky nebo v kmenových učebnách tříd 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
Metody a formy práce závisí na charakterech učiva, uplatňují se prakticky všechny formy 

práce – kolektivní práce, samostatná práce, skupinová práce, laboratorní práce. 

Kompetence k učení:  
Učitel: 

     -     napomáhá žákům vyhledávat a zpracovávat informace v literatuře a na internetu                                         

     -     umožňuje žákovi pozorovat, experimentovat a vyvozovat závěry              

Žák: 

     -     k řešení zadaných úloh a k učení používá různé informační zdroje 

     -     plně se zapojuje při pokusech v hodinách 

 

Kompetence k řešení problémů:  
Učitel: 

      -    podněcuje žáky k myšlení, logickému uvažování, hodnocení závažnosti informací a   

           vyvozování závěrů 

      -  zadává problémové úlohy a snažíme se vytvářet určité algoritmy řešení 

      -    rozvíjí schopnost vyvozovat závěry přírodních zákonů 

Žák: 

      -    snaží se využít svých schopností při řešení zadaných úloh  

      -    rozvíjí schopnost využití přírodních zákonů 

      -    hledá různá řešení a vytváří jejich algoritmus 

 

 

Kompetence komunikativní: 
Učitel:  

     -     směřuje žáky k otevřené, logicky uspořádané komunikaci, validní argumentaci;  

Žák: 
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     -     snaží se logicky argumentovat, komunikovat ve skupině, ve třídě 

 

Vyučovacím předmětem fyzika prolínají průřezová témata 

EV-podmínky života 

-odpovědnost za vztah k biosféře 

-jednání občana vůči prostředí  

-vztahy k biosféře 

-vztahy mezi lokálními a globálními problémy 

-vliv prostředí na zdraví 

EGS-významní Evropané 

OSV-hodnoty spolupráce 

VDO-vychovává k úctě k zákonům 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 170 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Fyzika                                                                                             ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 
Žák uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí  

 Žák předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 

 Žák využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 změří vhodně 

zvolenými měřidly 

některé důležité 

fyzikální veličiny 

charakterizující látky 

a tělesa 

 uvede konkrétní 

příklady jevů 

dokazujících 

částicové složení 

látek 

 předpoví, jak se 

změní délka či 

objem tělesa při dané 

změně jeho teploty 

 využívá s porozumě-

ním vztah mezi  

hustotou, hmotností 

a objemem při řešení 

 měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, 

teplota a její změna, čas 

 

 difůze 

 

 

 gravitační pole a gravitační síla - přímá 

úměrnost mezi gravitační silou a hmotností 

tělesa 

 tlaková síla a tlak - vztah mezi tlakovou silou, 

tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí 

 

 

látky a tělesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotky délky, obsahu, objemu, 

hmotnosti – Matematika 

Částicové složení látek - Chemie 
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praktických 

problémů 

 rozhodne, zda dané 

těleso je v klidu či 

pohybu vůči jinému 

tělesu, a využívá s 

porozuměním při 

řešení problémů a 

úloh vztah mezi 

rychlostí, dráhou a 

časem u 

rovnoměrného 

pohybu těles 

 změří velikost 

působící síly a určí 

její směr 

 určí v konkrétní 

situaci síly působící 

na těleso a jejich 

výslednici 

 využívá Newtonovy 

zákony pro 

objasňování či 

předvídání změn 

pohybu těles při 

působení stálé 

výsledné síly v 

jednoduchých 

situacích 

 aplikuje poznatky o 

rovnováze na páce a 

 

 

 třecí síla - smykové tření, přímá úměrnost 

velikosti třecí a tlakové síly, ovlivňování 

velikosti třecí síly v praxi 

 

 

 

 výslednice dvou sil stejných a opačných 

směrů 

 

 

 Newtonovy zákony - první, druhý 

(kvalitativně), třetí 

 

 

 

 otáčivé účinky síly 

 

 

 

 

pohyb těles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.:Osobnostní a sociální 

výchova  

– Řešení problémů a 

rozhodovacích dovedností 
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pevné kladce při 

řešení praktických 

problémů 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Fyzika                                                                                          ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 

problémů 

 Žák předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní 

 Žák určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

 Žák využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 

 Žák využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních 

problémů a úloh 

 Žák určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 

 Žák zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

 Žák využívá zákona o přímočarém šíření světla a zákona o jeho odrazu při řešení problémů a úloh 

 Žák rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od 

kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami 

 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 
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 využívá poznatky o 

zákonitostech tlaku v 

klidných tekutinách pro 

řešení konkrétních 

praktických problémů 

 předpoví z analýzy sil 

působících na těleso v 

klidné tekutině chování 

tělesa v ní 

 určí v jednoduchých 

případech práci 

vykonanou silou a z ní 

určí změnu energie 

tělesa 

 využívá s porozuměním 

vztah mezi výkonem, 

vykonanou prací a 

časem 

 využívá poznatky o 

vzájemných přeměnách 

různých forem energie a 

jejich přenosu při řešení 

konkrétních problémů a 

úloh 

 určí v jednoduchých 

případech teplo přijaté či 

odevzdané tělesem 

 

 zhodnotí výhody a 

nevýhody využívání 

různých energetických 

zdrojů z hlediska vlivu 

 Pascalův zákon - hydraulická zařízení 

 hydrostatický a atmosférický tlak - souvislost 

mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a 

hustotou kapaliny; souvislost atmosférického 

tlaku s některými procesy v atmosféře 

 Archimédův zákon - vztlaková síla; potápění, 

vznášení se a plování těles v klidných 

tekutinách 

 

 formy energie - pohybová a polohová energie; 

vnitřní energie; elektrická energie a výkon; 

výroba a přenos elektrické energie; jaderná 

energie, jaderný reaktor, jaderná elektrárna; 

ochrana lidí před radioaktivním zářením 

 přeměny skupenství - tání a tuhnutí, 

skupenské teplo tání; vypařování a kapalnění; 

hlavní faktory ovlivňující vypařování a 

teplotu varu kapaliny 

 obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanické 

vlastnosti tekutin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie – složení látek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologie 

P.t.: Environmentální výchova 
- Lidské aktivity a životní 

prostředí 

 

P.t Osobnostní a sociální 

výchova 

 – Řešení problémů a 

rozhodovacích dovedností 
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na životní prostředí 

 využívá zákona o 

přímočarém šíření světla 

a zákona o jeho odrazu 

při řešení problémů a 

úloh 

 rozhodne ze znalosti 

rychlostí světla ve dvou 

prostředích, zda se 

světlo bude lámat ke 

kolmici či od kolmice, a 

využívá této skutečnosti 

při analýze průchodu 

světla čočkami 

 

 vlastnosti světla - zdroje světla; rychlost 

světla ve vakuu a v různých prostředích; stín; 

zobrazení odrazem na rovinném, dutém a 

vypuklém zrcadle (kvalitativně); zobrazení 

lomem tenkou spojkou a rozptylkou 

(kvalitativně); rozklad bílého světla hranolem 

 

 

 

světelné děje 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Fyzika                                                                                               ročník: 9.        

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

 Žák rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 

 Žák rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 

 Žák využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů 

 Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny 

magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní 

 Žák zapojí správně polovodičovou diodu rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje 

příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 

 Žák posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

 Žák odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 
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Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 sestaví správně podle 

schématu elektrický 

obvod a analyzuje 

správně schéma 

reálného obvodu 

   rozliší stejnosměrný 

proud od střídavého a 

změří elektrický proud 

a napětí 

   rozliší vodič, izolant a 

polovodič na základě 

analýzy jejich 

vlastností 

   využívá Ohmův zákon 

pro část obvodu při 

řešení praktických 

problémů 

   využívá prakticky 

poznatky o působení 

magnetického pole na 

magnet a cívku s 

proudem a o vlivu 

změny magnetického 

pole v okolí cívky na 

vznik indukovaného  

 

napětí v ní 

   zapojí správně 

 elektrické a magnetické pole - 

elektrická a magnetická síla; elektrický 

náboj; tepelné účinky elektrického 

proudu; elektrický odpor; stejnosměrný 

elektromotor; transformátor; bezpečné 

chování při práci s elektrickými 

přístroji a zařízeními 

 

 

 vlastnosti zvuku - látkové prostředí 

jako podmínka vzniku šíření zvuku, 

rychlost šíření zvuku v různých 

prostředích; odraz zvuku na překážce, 

ozvěna; pohlcování zvuku; souvislost 

výšky zvukového tónu s jeho 

kmitočtem objasní (kvalitativně) 

pomocí poznatků o gravitačních silách 

pohyb planet kolem Slunce a měsíců 

planet kolem planet 

 

 

 hvězdy - jejich složení 

odliší hvězdu od planety na základě 

jejich vlastností 

 

 

 

elektromagnetické  

 

 

 

zvukové děje  

 

 

 

 

 

 

vesmír 

 

 

 

 

P.t.: Enviromentální výchova 
- Vztah člověka a životní 

prostředí 

- Lidské aktivity a životní 

prostředí 

 

 

P.t.:  Osobnostní a sociální 

výchova  
– Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
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polovodičovou diodu 

rozpozná ve svém 

okolí zdroje zvuku a 

kvalitativně analyzuje 

příhodnost daného 

prostředí pro šíření 

zvuku 

   posoudí možnosti 

zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na 

životní prostředí 

   odliší hvězdu od 

planety na základě 

jejich vlastností 
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CHEMIE 
Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  
Časové vymezení v 8.a 9.ročníku 2.hod. 

Obsahové vymezení  předmětu   
-umožňuje poznávání přírody a přírodních zákonů 

-vede k pochopení důležitosti udržení přírodní rovnováhy na základě 

empirických poznatků 

-vede k pochopení experimentů jako jednoho ze základu vývoje přírodních věd a 

jejich aplikací v civilním životě 

-umožňuje ověřovat hypotézy a vyvozovat z nich určité závěry i řešit praktické 

problémy 

-podporuje utváření hygienických návyků i pravidel bezpečného chování při 

práci se škodlivými látkami 

-apeluje na žáky ve vztahu k návykovým látkám a poukazuje na jejich 

nebezpečnost i důsledky jejich dlouhodobého užívání 

-pomáhá uvědomovat si význam chemie v praktickém životě lidí 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
Vyučování probíhá v kmenové třídě nebo v učebně chemie, případně v učebně 

výpočetní techniky. Týdenní dotace 2 hodiny v 8. a 9. ročníku. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
Metody a formy práce závisí na charakterech učiva, uplatňují se prakticky 

všechny formy práce – kolektivní práce, samostatná práce, skupinová práce, 

laboratorní práce. 

Kompetence k učení:  
Učitel: 

 -    žáky směřuje vyhledávat a zpracovávat informace v literatuře a na internetu  

Žák:  

      -    vyhledává a zpracovává potřebné informace v různých zdrojů 

   

Kompetence sociální a personální:  
Učitel: 

 -     rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, respektovat se navzájem 

Žák: 

      -     respektují druhé a spolupracují při zadaných úlohách 

 

Kompetence občanské:  
Učitel: 

 -     vede žáky na důsledné dodržování bezpečnostních předpisů, pravidel   

       chování (učebna, škola, chemické látky, …) a aktivní ochrana zdraví; - -  

 -     pomáhá uvědomit si jasné postoje ke kouření, alkoholu, drogám a jiným     

       návykovým látkám  

Žák: 

      -     dbá na dodržování bezpečnosti, na pravidla chování 

      -     chápe účinky vlivu kouření, alkoholu a návykových drog 

 

Vyučovacím předmětem chemie prolínají průřezová témata 
EV-podmínky života 

-odpovědnost za vztah k biosféře 
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-jednání občana vůči prostředí  

-vztahy k biosféře 

-vztahy mezi lokálními a globálními problémy 

-vliv prostředí na zdraví 

EGS-významní Evropané 

OSV-hodnoty spolupráce 

VDO-vychovává k úctě k zákonům 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:      Chemie                                                                   ročník:8. 

 
Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozliší chemické a fyzikální vlastnosti látek rozlišuje směsi a chemické látky  

 Žák navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známem  

      složení:uvede příklady oddělování složek v praxi 

 Žák rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití 

 Žák rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, 

rozpozná vybrané kovy a nekovy  

 Žák posoudí vliv vybraných látek na životní prostředí, vysvětlí vznik kyselých dešťů  

 Žák orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoků univerzálním indikátorovým  

 Žák uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi      

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 zařadí chemii mezi                 

            přírodní vědy 

 

 

 

 

 

 

 uvede základní 

fyzikální a chemické 

vlastnosti látek  

 rozezná a pojmenuje 

různé skupenství 

vody v přírodě 

 vymezení předmětu chemie 

 látky a tělesa 

 

 zásady bezpečné práce laboratoři 

 

 

 

 

 Základní fyzikální a chemické vlastnosti látek  

 Voda v přírodě  

 Význam vody pro život, průmysl, zemědělství 

 telefonní čísla hasiči, záchranná služba, 

policie 

 čistota vody, ovzduší a já 

Úvod do chemie 

 

 

Bezpečnost práce 

v laboratoři 
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 objasní složení 

vzduchu 

 popíše, jak poskytne 

první pomoc při 

popáleninách, 

 rozliší různorodé 

stejnorodé směsi 

 navrhne postup 

oddělování složek 

směsí  

 

 

 

 

 

 používá pojmy atom, 

molekula  

 vymezí vztah 

mezi stavbou 

elektronového 

obalu a postavením 

prvku v tabulce  

 používá značky a 

názvy nejznámějších 

chemických prvků   

 popíše hlavní rozdíly 

mezi kovy a nekovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) 

 složky směsí 

 složení roztoků 

 hmotnostní zlomek 

 

 koncentrace roztoku- roztok koncentrovaný, 

zředěný  

 oddělování složek směsí 

 usazování, filtrace, krystalizace, sublimace, 

desublimace 

 roztok nasycený nenasycený 

 rozlišení směsí a chemických látek 

 destilace-modelový příklad   

 Atom, molekula 

 Stavba atomu 

 A stavba elektronového obalu 

 Proton, neutron, valenční elektron 

 

 

 

 Protonové číslo, chemické prvky 

 Seznámení periodickou tabulkou a její 

 charakteristika 

 Postavení chemických prvků v tabulce  

 závislosti na jejich vlastnostech 

Vlastnosti látek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částicové složení 

látek 

 

 

 

 

 

P.t.: Environmentální výchova  
– Vztah člověka a životní 

prostředí 
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 urči oxidační číslo 

atomů prvků 

v oxidech 

 bezpečně rozpouští 

hydroxidy, ředí 

kyseliny, poskytne 

první pomoc při 

zasažení těmito 

látkami 

 

 bezpečně ředí 

roztoky kyselin,  

 

poskytne první 

pomoc při zasažení 

těmito látkami 

 vysvětlí jak vznikají 

kyselé deště a jak 

jim lze předcházet 

 

 Vybrané kovy  

 Vybrané nekovy 

 Základní charakteristiky  

 kov, nekov, polokov 

 Chemická vazba, chemické sloučeniny 

 

 Chemické vzorce 

 Chemické zákony 

 Produkty 

 Oxidační číslo 

 Názvosloví,vlastnosti a použití vybraných 

 Oxidů  

 Sulfidy – názvosloví,vlastnosti a užití  

 vybraných sulfidů 

 Halogenidy  

 fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy 

 Hydroxidy 

       rozpustné, nerozpustné 

 Kyseliny 

      dělení kyselin 

      kyselé deště 

 Kyselost a zásaditost roztoků, pH 

 

 

 Neutralizace 

 

Chemické prvky 

Periodická soustava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemické reakce 

Chemické zákony 

 

 

 

 

 

 

 

Anorganické 

sloučeniny 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Chemie                                                                          ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, jejich vlastnosti a použití 

 Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a uvede příklady produktů   

          průmyslového zpracování ropy 

 Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, jejich vlastnosti a použití 

 Žák orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy  

 Žák uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a jejich význam pro zdraví 

 Žák zapíše iontový vzorec soli 

 Žák zhodnotí vliv plastů na životní prostředí 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozliší anorganické a 

organické sloučeniny 

 rozliší nejjednodušší  

 

uhlovodíky 

 uvede příklady 

produktů 

průmyslového 

zpracování ropy a 

uhlí 

 uvede výchozí 

látky,produkty a 

podmínky 

fotosyntézy 

 uhlovodíky nasycené 

 uhlovodíky nenasycené 

 uhlovodíky s benzenovým jádrem 

 halogenové deriváty 

 

 alkoholy a fenoly 

 aldehydy a ketony 

 karboxylové kyseliny  

 estery, esterifikace 

 

 sacharidy-fotosyntéza 

 tuky 

 bílkoviny 

 

Organická chemie, 

biochemie 

Uhlovodíky paliva 

Deriváty uhlovodíku 

 

 

 

 

 

 

Přírodní látky 

 

 

 

P.t.:Environmentální výchova 
- Lidské aktivity a životní 

prostředí 
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 rozliší 

bílkoviny,tuky, 

sacharidy  

 

 

 

 

 

 uvede chemický 

základ cukrů, tuků 

bílkovin 

(aminokyseliny) 

 posoudí vliv 

používání plastů na 

životní prostředí 

 význam plastů pro 

člověka 

 rozliší, které látky 

patří mezi soli 

 uvede význam 

průmyslových hnojiv 

 vysvětlí 

pojmy:oxidace, 

redukce 

 vysvětlí pojem 

koroze 

 objasní, co je 

podstatou 

elektrolýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (polyethylen, polypropylen, polystyren, 

polyvinylchlorid 

 termoplasty (polyethylen), termosety, 

(bakelit, pvc) a vlákna 

 Léčiva a návykové látky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soli, průmyslová hnojiva, 

 sádra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasty a syntetická 

vlákna 

Chemie a společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anorganická  

chemie 

Soli, neutralizace 
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 určí označení 

hořlavých látek 

 

 Druhy chemických reakcí 

           -oxidace a redukce 

           -koroze 

           -galvanický článek 

           -elektrolýza 

 

 

 exotermické a endotermické reakce 

 fosilní a průmyslově vyráběná paliva 

 

 

 

 

Redoxní reakce 

 

 

 

 

 

 

Energie a chemická 

reakce 
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PŘÍRODOPIS 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  
Časové vymezení v 6.- 7.ročníku 2 hod.; v 8.a 9.ročníku 1.hod 

Obsahové vymezení  předmětu   
Vyučovací předmět přírodopis vznikl ze vzdělávacího oboru přírodopis, který je součástí 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 

Přírodopis poskytuje ucelený pohled na přírodu, na život, jeho rozmanité projevy, podmínky a 

vývoj, na lidský organismus, předpoklady pro jeho zdravý vývin a na vztahy člověka 

k přírodě. 

Ekologické pojetí přírodopisu klade důraz na myšlení ve vztazích, pozorování a poznávání 

nejen jednotlivých přírodnin, ale především přírodních celků-ekosystemů. Umožňuje 

postupně rozvíjení poznatků, dovedností a postojů v závislosti na schopnostech žáka daných 

jeho věkovými i individuálními možnostmi.Hlavním cílem je utváření citlivého a 

odpovědného vztahu k přírodě k životu a ke zdraví. 

Předmět přírodopis v ekologickém pojetí má důležitou funkci komunikativní-objasňuje a 

vyvozuje pojmy, bez kterých nelze přijímat s porozuměním další informace týkající se 

přírody, jeho života, ochrany zdraví problematiky prostředí atd. Jeho funkce informativní 

poskytuje ucelené vědění o přírodě, o lidském organismu, o vztazích mezi organismy a 

abiotickým prostředím a vytváří schopnost systémového myšlení.Funkce formativní ovlivňuje 

žádoucím způsobem postoje a vede k odpovědnosti a k úctě životu, učí vnímat krásu přírody, 

podněcuje k aktivnímu přístupu k ochraně přírody. 

Organizační vymezení 

Základní formou realizace předmětu je vyučovací hodina v učebně přírodopisu nebo v kmen. 

učebnách.Jako nosnou metodu práce jsme zvolili tvorbu souboru žákovských prací a 

aktivit(pracovní listy,laboratorní práce,referáty,výstřižky,testy atd.),které se vztahují k učivu o 

jednotlivých ekosystémech.Tuto metodu rozšiřujeme o následující akce: 

Exkurze – Botanická zahrada – cizokrajné ekosystémy 

                  Národní muzeum – mineralogické sbírky 

Průřezová témata  
Enviromentální výchova  - 6.ročník-  Ekosystémy Les,Voda a její okolí,Louka,pole,pastviny,           

Lidské aktivity a problémy životního prostředí;Vztah člověka a prostředí 

7.ročník -  Ekosystémy Lidská sídla,cizokrajné ekosystémy; Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

9.ročník - Vztah člověka a prostředí  

Osobnostní a sociální výchova – od 6. do 9. ročníku se prolínají tématické okruhy: 

Rozvoj schopnosti poznávání;Seberegulace a sebeorganizace;Kreativita;Komunikace;          

Kooperace a kompetice;Řešení problémů a rozhodovací dovednosti;hodnoty,postoje,praktická 

etika 
Multikulturní výchova - 8.a 9.ročník -  Etnický původ 
Výchova demokratického občana - 6. – 8.ročník;Občan,občanská společnost a stát 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Žákovské práce,aktivity(pracovní listy,laboratorní práce atd.) umožňují rozvíjení klíčových 

kompetencí žáka 

Kompetence k učení 
Učitel: 

      -     využívá netradiční a nové metody a formy práce,které umožňují žákům získávat nové     

            znalosti z přímého pozorování, samostatně vyhledávat informace, řešit úkoly a   

            prezentovat je. 
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Žák: 

     -      zapojuje se do nových forem učení, zapojuje se do výuky, prezentuje své výsledky 

     -      vyhledává informace v různých informačních zdrojů 

  

Kompetence občanské 
Učitel: 

     -      zdůrazňuje rovnost všech lidí bez ohledu na jejich původ,rasu, tělesný či smyslový    

            handicap 

     -     zdůvodňuje  se žáky význam ochrany jednotlivých organismů , 

     -     povzbuzuje žáky k respektování práva každého na zdravé životní prostředí a  

            k zodpovědnému jednání v prostředí 

Žák: 

     -      uvědomuje si důležitost životního prostředí 

     -      vnímá význam ochrany jednotlivých organismů 

 

Kompetence pracovní 
Učitel: 

     -     věnuje pozornost dodržování bezpečnosti při pobytu v přírodě 

     -     seznamuje žáky s pravidly bezpečného jednání v návaznosti na učivo  o jednotlivých   

           organismech, člověku i ekosystémech 

 

Žák: 

     -     dbá na bezpečnost při pobytu v přírodě 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Přírodopis  (s ekologickým zaměřením)                      ročník: 6.                

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozliší základní projevy života 

 Žák 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 

 Žák rozliší rozdíly mezi   rostlinou,živočichem,bakterií a houbou 

 Žák třídí organismy a  zařazuje do systémů 

 Žák objasní potravní řetězce v ekosystému – les, rybník 

 Žák vysvětlí oběh látek 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 naučí se rozlišovat 

jedlé a jedovaté 

houby s plodnicí  

 charakterizuje 

mimořádné události 

vyvolané výkyvy 

počasí a dalšími 

přírodními jevy a 

základní způsoby 

ochrany 

(individuální, 

kolektivní)    

 systematicky 

zařazuje 

jednotlivých 

 Příroda- rozdělit na živou a neživou 

 

 

 Společenstvo – ekosystém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les – přírodní ekosystém 

Lesní společenstva- řasy 

Biologická ochrana lesa                                       

 

Ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 

 

 

 

 

 

P.T.: Enviromentální výchova – 

vztah člověka a životní prostředí 
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přírodnin 

 

 mikroskopuje 

mikroskopování 

 zná význam půdních 

bakterií 

 objasní pojem 

fotosyntéza  

 umí rozlišovat: - 

producent – predátor 

- konzument 

 

houby; lišejníky;mechy; kapradiny ;              

nahosemenné; krytosemenné;lesní patra;                              

měkkýši; členovci -pavoukovi – korýši - 

hmyz                           

obratlovci -  obojživelníci – plazi – ptáci - 

savci                                          

potravní řetězce – půdní bakterie; vztahy 

živočichů a rostlin; les jako celek 

 Rybník – přírodní ekosystém; vlastnosti 

vodního prostředí; plankton; rostliny rybníka 

 

       živočichové rybníka -   prvoci,  žahavce,  

       měkkýši, členovci,  obratlovci 

       rybník jako celek 

  Louky,pastviny - ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybník 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Přírodopis    (s ekologickým zaměřením  )                  ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák třídí organismy a zařadí do systémů a biotopů 

 Žák porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných organismů,uvede praktické příklady jejich funkcí  

 Žák rozlišuje základní systematické skupiny 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 Systematicky 

zařazuje přírodniny 

 

 Ekosystémy - umělé 

           pole 

 Sad – ovocná zahrada,zelinářská zahrada,park 

Živá příroda 
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 rozliší základní 

orgány vyšších 

rostlin 

 pozoruje lupou a 

mikroskopem mechy 

a jeho části – kreslit 

a popisovat 

 vysvětlí význam 

ekosystémů  

 rozliší základní 

 

 orgány a orgánové  

soustavy 

bezobratlých 

živočichů 

 

 systematicky 

zařazuje bezobratlé 

živočichy 

 

 

 

 

– sídlištní zeleň 

 Lidská sídla 

 

 Hospodářsky významné organismy – 

houby,hmyz,ryby,ptáci,savci 

 

 Organismy provázející člověka – 

mikroorganismy,houby,bezobratlí, 

           obratlovci 

 Organismy člověkem pěstované a chované 

 

 Okrajově – cizokrajné ekosystémy – živá 

příroda – tropický 

prales,savana,step,pouště,polopouště,tundry.pol

ární oblasti,moře a oceány 

 Anatomie a morfologie rostlin 

(kořen,stonek,list,květ,.semeno,plod) 

Fyziologie rostlin – princip 

fotosyntézy,dýchání,růstu,rozmnožování 

          Systém rostlin 

          Význam rostlin a jejich ochrana 

 Vnější a vnitřní strana vybraných živočichů 

Funkce jednotlivých orgánů 

          Vývoj,vývin a systém živočichů 

          Rozšíření,význam a ochrana živočichů 

 Biologický boj proti škůdcům 

(hyperparaziti,houby,bakterie,viry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Mediální  výchova 
 - Práce v realizačním týmu 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Přírodopis   (s ekologickým zaměřením )                   ročník: 8.                                
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Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich stavy 

 Žák orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 

 Žák objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 

 Žák rozlišuje příčiny případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

 Žák aplikuje před lékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla 

 Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 

způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 popíše stručně 

stavbu a funkci 

orgánů a soustav 

 popíše stavbu a 

funkce člověka 

 

 popíše zásady 

hygieny orgánových 

soustav 

 

 zná prevenci chorob 

 

 objasní pojmy: 

imunita,transfuze,         

            prevence, racioální   

 stavba a funkce jednotlivých orgánů a 

orgánových soustav  

 

 obratlovci - člověk 

 

 

 Anatomie a fyziologie rozmnožovací 

soustavy – početí, těhotenství, porod, 

plánované rodičovství, péče o dítě 

 

 předlékařská první pomoc 

 

 názory na vznik života 

 

 genetika 

Soustava opěrná a 

pohybová 

Oběhová soustava 

Dýchací soustava 

Trávicí soustava 

Vylučovací soustava 

Nervová a 

humorální soustava 

Smyslové orgány 

Vyšší nervová 

činnost u člověka 

 

Lidská reprodukce 

Odpovědné sexuální 

chování 

P.t.:Mediální výchova  
- Práce v realizačním týmu  

 

P.t.: Osobností a sociální 

výchova 
 – Psychohygiena 
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            výživa, zdravý  

            životní styl 

 

   snaží se pochopit     

individuální rozdíly 

v projevech chování, 

posuzuje svůj 

potenciál 

 

 uvědomuje si svůj 

žebříček hodnot, 

hodnotí a usměrňuje 

své chování 

         na modelových   

         příkladech (ukázkách  

         situací), hodnotí  

         správné a nesprávné  

         jednání účastníků 

    chápe důležitost 

výběru partnera, 

možnosti problémů ve 

vztahu a jejich možné 

řešení  

 

 

 

 

 podobnost a odlišnost lidí 

vývoj lidského jedince 

vnější projevy citů, citové stavy a nálady, 

citové výkyvy dospívajících 

osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti 

vrozené předpoklady 

 vnitřní svět člověka 

postoje a ideály, smysl života 

systém osobních hodnot 

sebehodnocení, náročné životní situace 

 

 

 

 

 

 člověk a rodinný život 

výběr partnera, manželství 

rodinné vztahy, konflikty a jejich řešení 

rozvodovost 

 

 

 

 

Podobnost a 

odlišnost lidí 

 

 

 

 

Vnitřní svět člověka 

 

 

 

Člověk a rodiiný 

život 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- Sebepoznání a sebepojetí 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Přírodopis   ( s ekologickým zaměřením)                      ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života  
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 Žák rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 

pomůcek 

 Žák rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších biologických dějů, včetně biologického oběhu hornin i oběhu 

vody 

 Žák porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy 

 Žák rozlišuje jednotlivá biologická období podle charakteristických znaků 

 Žák uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 

 Žák chápe nebezpečí, které přináší stále rostoucí používání chemických látek, přípravků a technologií a je 

seznámen s nejdůležitějšími zásadami chování obyvatelstva v případě havárií  s únikem nebezpečných látek 

 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozpozná podle vlastností vybrané 

nerosty a horniny 

 diskutuje o názorech na vznik Země 

 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geologických sil 

 objasní pojem hornina -  nerost 

vysvětlí sopečnou 

činnost,zemětřesení,zvětrávání,poruchy 

vrstev 

 popíše změny  v přírodě vyvolané 

člověkem,objasnit jejich důsledky pro 

kvalitu životního prostředí 

vysvětlit jakým způsobem se může každý 

člověk aktivně podílet na zhoršování či 

zlepšování životního prostředí 

 Země – vznik a stavba  

Nerosty a horniny – 

vznik,vlastnosti,praktický 

význam a využití 

 Vnější a vnitřní geologické 

procesy;Vývoj zemské kůry a 

organismů na Zemi 

 Geologický vývoj ČR – český 

masív  

 Základy ekologie;  

 

 Ochrana přírody a životního        

prostředí; 

 Ekologické katastrofy  

Sledovat stav životního 

Příklady 

potravních řetězců 

ve vodním a 

suchozemském 

prostředí 

 

 

Zásahy člověka do 

přírody – 

nebezpečí 

rezistence škůdců 

vůči pesticidům 

Velké množství 

dusičnanu v 

potravinách 

P.t.:Environmentální 

výchova 
- Základní podmínky života 
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uvádí nejrozšířenější průmyslové 

nebezpečné látky na území ČR, poukáže 

na příčiny jejich vzniku 

 

 

prostředí v okolí 

 

    civilní obrana 

            havárie s únikem     

            nebezpečných látek,jejich   

           značení a účinky 

 

 

Civilní obrana 
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ZEMĚPIS 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  
Časové vymezení v 6.,7.a 9. ročníku 2.hod.; v 8. ročníku 1 hod. 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět zeměpis vznikl ze vzdělávacího oboru zeměpis, který je součástí 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Zabývá se přírodními   a společenskými jevy a procesy 

v celé jejich složitosti. Ukazuje na některé nové rysy na začátku 21. století, ve vztahu přírody 

a lidské společnosti. Poskytuje pohled na přírodní krajiny i společnost, na místní i globální 

problémy. Odhaluje souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v 

blízkém okolí, regionech, na území ČR, v Evropě i ve světě. Poskytuje ucelené vědění o 

přírodních krajinách, společnosti a vztazích mezi národy.Ukazuje na sociální, hospodářskou, 

politickou, kulturní, ekologickou i environmentální propojenost současného světa. Učí žáky 

zaujímat odpovědný postoj k životnímu prostředí. Ukazuje na kontrast bohatství a chudoby. 

Ovlivňuje postoje člověka v současném světě, učí vnímat nutnost lidské tolerance. 

Organizační vymezení 
Základní formou předmětu je vyučovací hodina. Jako nosnou metodu práce jsme na naší škole 

zvolili soubor žákovských prací, referáty, projekty, které se týkají učiva. Tuto metodu 

rozšiřujeme o příležitostné akce: besedy, exkurze a filmové projekce.Hodina probíhá 

v kmenové učebně nebo v počítačové učebně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
tvorba žákovského portfolia učiva předpokládá maximální využití takových forem a metod, 

které umožní rozvíjení klíčových kompetencí žáka. 

Kompetence k učení 

Učitel:  

     -      volí netradiční a nové metody a formy práce, které umožňují žákům získávat nové     

            znalosti 

     -      vede žáky k vyhledávání a třídění informací o jednotlivých světadílech 

     -      vede žáky aktivně pracovat s atlasy a rozvíjí zájem o cestování a poznávání cizích     

             kultur  

Žák: 

      -      zapojuje se do různých forem učení 

      -      v hodinách a při domácích přípravách používá atlasy a jiné pomůcky 

      -      zpracovává informace a třídí je 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

      -      vede k vyhledávání informací z různých zdrojů( učebnice, internet, encyklopedie,   

             televize, časopisů, fotografie, a filmové projekce) 

      -     pomáhá žákům prezentovat se ústně, písemnou formou i pomocí zeměpisných   

             programů na počítači 

Žák: 

      -      využívá různé zdroje k vyhledávání informací 

      -      prezentuje své výsledky 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Zeměpis                                                                      ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák si osvojuje základních vědomostí o Zemi a vesmíru 

 Žák  se orientuje v zeměpise světadílů 

 Žák samostatně pracuje s různými druhy map 

 Žák si uvědomuje význam přírodních podmínek pro existenci v lidské společnosti 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 objasní jak pracovat s 

pojmy- 

planety,družice,meteorick

á tělesa, komety 

 určí polohu, povrch a 

pohyb Měsíce, Slunce a 

Země 

 seznamuje se s podstatou 

Slunce a vesmíru 

 objasňuje důsledky 

pohybů Země 

 aplikuje  pojmy-jako jsou 

globus, měřítko 

poledníky, rovnoběžky 

 vysvětlí délku dnů a nocí, 

určí zeměpisnou  

 

polohu,orientovat se 

v zeměpisných atlasech 

 určuje jednotlivé složky 

 vesmír, vznik vesmíru a jeho poznání, 

Slunce a sluneční soustava 

 

 

 zeměpisná sít´ roční období, určování 

zeměpisné polohy, druhy map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeta Země 

 

 

 

Glóbus mapa 
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přírodní sféry, rozeznává 

 pojmy jako je 

zemětřesení podnebí, 

počasí;vyhledává oceány, 

moře, řeky a jezera. 

charakterizuje polohu, 

rozlohu, rozmístění 

vodstva, rostlinstva, 

živočišstva a obyvatelstva. 

  vyhledává na mapách 

jednotlivé oblasti Afriky a 

Austrálie; přečte 

jednotlivé státy a 

nejvýznamnější 

města;s pomocí mapy 

lokalizuje státy a teritoria; 

zjistí neslučitelnost rasové 

intolerance 

v demokratické 

společnosti. 

 

 

 

 

 litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afrika, Austrálie, Oceánie, Nový Zéland 

 poloha, rozloha, obyvatelstvo, vodstvo 

 objevování nových světadílů 

 oblasti a státy Afriky a Austrálie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajinná sféra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis světadílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Multikulturní výchova 
 -  Etnický původ 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Zeměpis                                                                      ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozlišuje přírodních a socioekonomických podmínek, lokalizuje regionu Evropy a Ameriky 

 Žák lokalizuje na mapách Evropu a Ameriku, srovnává jejich postavení 

 Žák porovná přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti. 

Potenciál a bariéry Evropy a Ameriky. 

 Žák uvažuje o změnách v Evropě a Americe a definuje jejich příčinu 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 žák popisuje polohu, 

rozlohu, hranice a 

členitost Evropy a 

Ameriky 

 s pomocí mapy  

charakterizuje povrch, 

podnebí, vodstvo, 

rostlinstvo, obyvatelstvo 

Evropy a Ameriky 

 vyhledává oblasti, státy a 

města Evropy a Ameriky 

 zdůvodní význam 

společné politiky a 

institucí Evropské unie 

 

 

 vysvětlí význam 

tradičních evropských 

 přírodní podmínky, poloha, rozloha, 

povrch, nerostné bohatství, podnebí, 

vodstvo, živočišstvo, rostlinstvo Evropy 

a Ameriky 

 

 

 

 

 

 

 

 oblasti a státy Evropy a Ameriky 

 cestovní ruch, služby, obchod, doprava a 

spoje, průmysl 

 obyvatelstvo a sídla Evropy a Ameriky 

 struktura a instituce Evropské unie 

 sídla světových organizací 

 

Zeměpis Evropy 

Zeměpis Ameriky 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova k myšlení 

v globálních a 

evropských souvislostech  
– Objevujeme Evropu a 

svět 
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hodnot a sociální a 

kulturní odlišnosti 

 seznamuje se s etnickými 

a kulturními skupi-nami 

Evropy a Ameriky 

 poznává  souvislostí mezi 

vývojem moderní 

populace a vztahu 

k přírodnímu prostředí 

v Evropě a Americe 

 

 

 

 kulturní, politické a obchodní vztahy 

Evropy a Ameriky 

 

 

P.t.: Multikulturní 

výchova  

– Etnický původ 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Zeměpis         ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ŽV 
 

 Žák rozliší přírodní a socioekonomické podmínky Asie 

 Žák hodnotí polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a ekonomický potenciál ČR v evropském a 

světovém kontextu 

 Žák hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

 Žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu  v krajině, uplatňuje v modelových situacích 

zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 
 

 

Ročníkové výstupy 

 

 

Učivo 

 

Téma 

Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 
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 popisuje polohu, rozlohu, 

hranice a členitost Asie 

 s pomocí mapy 

charakterizuje povrch, 

podnebí, vodstvo, 

rostlinstvo, obyvatelstvo 

Asie  

 

 vyhledává oblasti, státy a 

města Asie 

 

 

 

 seznamuje se s etnickými 

a kulturními skupinami 

Asie 

 

 

 

 určí polohu, státní hranice 

ČR  

 

 prohlubuje dovednosti 

potřebné pro orientaci 

v evropském prostředí 

 

 

 posoudí přírodní 

podmínky ČR 

                       

 orientuje v atlase 

 

 Přírodní podmínky, poloha, rozloha, 

povrch, nerostné bohatství, podnebí, 

vodstvo, živočišstvo, rostlinstvo Asie 

 

 

 Oblasti a státy Asie 

 

 Cestovní ruch, služby, obchod, doprava 

a spoje, průmysl 

 

 Obyvatelstvo a sídla Asie 

 

 Kulturní, politické a obchodní vztahy 

Asie a ostatních kontinentů 

 Poloha, vývoj st. území  

 

 

 

 

 

 

 Geologický vývoj, nerostné suroviny, 

povrch, podnebí, vodstvo, půdy, biota, 

ochrana přírody 

 

 

 

 

 Obyvatelstvo a sídla ČR 

 

 

 

Zeměpis Asie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloha, st. hranice, 

postavení ČR ve světě 

 

 

 

 

 

Přírodní podmínky ČR 

 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelstvo a sídla 

P.t.: Výchova k myšlení 

v globálních souvislostech 
 - Objevujeme Evropu a 

svět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Multikulturní 

výchova 
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 se seznamuje s principy 

udržitelnosti rozvoje 

společnosti 

 

 objasní důsledky 

globálních vlivů na ŽP 

v ČR i v dané lokalitě 

 

 pomáhá překonávat 

stereotypy a předsudky 

 

 orientuj se v pluralitní 

společnosti 

 

 provede zhodnocení 

ekonomický potenciál ČR 

 

 lokalizuje na mapách 

jednotlivé kraje ČR a 

hlavní jádrové a periferní 

oblasti 

 vymezí na mapě místní 

region, zhodnotit jeho 

potenciál 

 

 Průmysl, zemědělská výroba, doprava, 

cestovní ruch 

 

 Jednotlivé kraje ČR. Přeshraniční 

spolupráce se sousedními státy 

v euroregionech 

 

 Karlovarský kraj 

 

 

 

 

 

 

Hospodářství ČR 

 

 

Oblasti ČR 

 

 

 

 

Místní region 

- Etnický původ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Zeměpis                                                                      ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák posuzuje a srovnává sociální a hospodářské jevy  
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 Žák chápe kulturní a mentální zvláštnosti různých lidských ras 

 Žák uvědomuje si význam tolerance, dorozumění a uplatnění pravidel mezilidského a mezinárodního soužití 

 

 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 orientuje se v rozmístění 

lidí na Zemi 

 charakterizuje úlohu 

odvětví světového 

hospodářství, význam 

světového trhu 

 používá pojmy- populace, 

společenstvo, ekologie, 

životní prostředí 

 zdůvodňuje poškozování 

krajiny, objasňuje vlivy a 

dopady urbanizace, 

dopravy 

 objasňuje světové 

ekologické problémy, 

vyjadřuje svými slovy 

zásady ochrany přírody a 

životního prostředí 

  plánuje výlet, orientuje se 

v  jízdních řádech a  

 

turistických mapách 

 politický zeměpis,  

 

 

 hospodářské sféry 

 

 

 

 

 rozdílnost současného světa 

 

 

 

 

 globální problémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk na Zemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Multikulturní 

výchova 
- Multikulturalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Environmentální 

výchova 
- Lidské aktivity a životní 

prostředí 
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  uvádí příklady vzájemné 

odlišnosti států, národů a 

kultur 

 popíše nutnost lidské 

tolerance 

 uvádí  příklady světových 

organizací, charakterizuje 

jejich cíle a činnost 

  rozeznává státy podle 

svrchovanosti, zeměpisné 

polohy, správního členění 

a zřízení, jmenuje 

konkrétní příklady států 

 lokalizuje  na politické 

mapě nově vzniklé státy 

 seznamuje se s pojmy- 

neutralita, státní politika, 

náboženství, konflikt, 

federace, ústava, 

monarchie 

 

 

 

 cestovní ruch, plánování výletu a 

zahraničního zájezdu 

 

 

 

 Změna politické mapy ve 20. století 

Zahraniční obchod 

 

 

 

 Světové organizace(OSN, EU, NATO) 

 

 

 

 

 Státy podle politického systému a 

státního zřízení 

 

 

 

Cestujeme po Zemi 

 

 

 

 

Vztahy mezi národy a státy 
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5.6. Umění a kultura 

Obsahuje vyučovací předměty hudební výchova a výtvarná výchova 

HUDEBNÍ   VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
- je realizována v 1. – 5. ročníku – 1 hodina týdně 

Obsahové vymezení  předmětu   
- hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura 

- vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí   
vokální činnost -  práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 

instrumentální činnost – hra na hudební nástroje – jejich využití při reprodukci a produkci 

hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 

poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 

- organizace – žáci pracují ve třídě nebo hudební učebně  

- průřezová témata – mediální výchova, environmentální výchova, multikulturní                                            

                                            výchova, osobnostní a sociální výchova 

 Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
- výuka probíhá v kmenových učebnách tříd nebo v učebně s klavírem 

Výchovné a vzdělávací strategie  pro rozvoj klíčových kompetencí               

Kompetence sociální  a personální 
Učitel: 

       -     podporuje žáky ke kritickému posuzování žánrů a stylů hudby 

       -     podporuje žáky k vzájemnému naslouchání  

Žák: 

       -     vnímá a posuzuje různé žánry a styly hudby 

       -     naslouchá jiným žákům 

Kompetence občanská  
Učitel: 

       -    podporuje žáky k nasloucháním dílům různých kultur 

Žák: 

       -    vnímá odlišná díla jiných kultur 

Kompetence pracovní  
Učitel: 

       -    podporuje žáky k používání hudebních nástrojů 

       -    předkládá žákům hudební symboly, znaky a jejich užití 

Žák: 

       -   využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje     

           hudební náladu 

       -   používá obecně známých termínů, znaků a symbolů 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:       Hudební výchova                                                                  ročník: 1.  

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák zvládá zpěv dle dispozic intonačně čistý v rozsahu c
2
 - a 

1
, hlavový tón 

 Žák zvládá rytmizace a melodizace slov a jednoduchého textu 

 Žák využívá jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodné hře 

 Žák rozliší kvality tónů, tempa 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 používá 

     nejméně  10 písní,  

     4 poslechové             

     skladby,  

     2 hudebně    

     pohybové   

     hry. 

 rozliší  sluchově, 

hudební kontrasty, 

pohybově a slovně je 

vyjádří. 

 

 

 Správné dýchání, výslovnost 

            sjednocení hlasového  rozsahu (c
2
 - a

1
) 

            zvuk - tón 

            řeč - zpěv 

 Tón dlouhý - krátký 

           hluboko - vysoko  

           silně – slabě- pomalu - rychle 

 Rytmický doprovod říkadel a písní 

( Orffovy nástroje) 

 Pohyb na místě, vpřed, vzad ve 2/4 taktu 

Hra ,,na tělo" ve 2/4 a 3/4 taktu 

 Poslech hudebních hádanek 

      lidových. a dětských písniček,  české státní    

      hymny , ukolébavky,  pochodu  .         

 

Vokální činnosti 

pěvecký a mluvní  

projev - intonace, 

vokální improvizace 

Instrumentální 

činnost       

hra na hudební 

nástroje 

rytmizace, 

melodizace 

Hudebně pohybová 

činnost - pohybové 

vyjádření hudby 

Poslechové činnosti 

hudba vokální, 

instrumentální, 

hudební nástroje 

P.t: Osobnostní a sociální  

výchova 
- Kreativita  
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Hudební výchova                                                                       ročník: 2.  

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozvíjí hlav. tón, měkké nasazení tónu, sjednoceného hlasového rozsahu c
1 
- h

1
 

 Žák ovládá melodické a rytmické improvizace v rámci nejjednodušších hudebních forem 

 Žák pohybově vyjádří směr melodie 

 Žák rozpozná některý hudební nástroj v poslechové hudbě 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 užívá nejméně  10 

písní 

  4 poslechové skladby 

 3 hudebně 

            pohybové hry 

 ozlišuje sluchově , 

instrumentálně 

jednoduchou melodii, 

realizuje ji a pohybově 

vyjádří její charakter. 

 

 

 

 Sjednocování hlasového rozsahu c
2
-h

1
 

měkké nasazení tónu 

 lidová píseň, kánon    

 melodie stoupá-klesá 

melodicko-rytmické doprovody 

            melodizace říkadla 

 dynamická znaménka(p-mf-f) 

           zpomalování-zrychlování 

            hodnota noty čtvrťové, osminové,půlové 

            pomlka čtvrťová, osminová 

            psaní not 

            rytmická cvičení ve 2/4 a 3/4 taktu 

 pochod, kvapík, poskočný krok 

 Poslech skladeb hudebních skladatelů 

B. Smetana (opera),V. Trojan, I. Hurník 

 rozlišení hudebních nástrojů (trubka, 

klarinet, pozoun, buben) 

 

Vokální činnosti 

hudební rytmus 

dvojhlas a vícehlas 

grafický záznam 

vokální hudby 

 

Instrumentální 

činnosti 

grafický záznam 

melodie 

 

Hudebně pohybové 

činnosti 

orientace v prostoru 

Poslechové činnosti 

interpretace hudby 

hudba vokální 

hudební nástroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t: Osobnostní a sociální 

výchova 
 – Kooperace a kompetice 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Hudební výchova                                                                        ročník:  3.  

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák ovládá počátky jednoduchého dvojhlasu, jednoduchého kánonu 

 Žák ovládá rytmizaci s využitím hodnot čtvrťových, osminových, půlových, dvoutaktové mezihry 

 Žák ovládá dvoudobou chůzi, tanec, přísuvný krok 

 Žák odliší hudby vokální, instrumentální, vokálně-instrumentální 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

  užívá nejméně 10 

písní v durové a 

mollové tónině,  

  4 poslechové 

skladby 

  3 pohybové hry 

 při rytmizaci a 

melodizaci textů 

doplňuje čtvrťové, 

osminové a půlové 

hodnoty ve 2/4, 3/4 

a 4/4 taktu  

 rozlišuje charakter 

melodie Odlišuje 

hudbu určenou k 

slavnostním 

příležitostem od 

hudby populární 

 

 Sjednocování hlasového rozsahu c
1
-c

2
 

volný nástup 3. stupně v dur 

            jednoduchý dvojhlas, melodie lomená, v    

            krocích a skocích 

 Předvětí-závětí,motiv  

      rytmický zápis říkadla 

  Hudební abeceda 

 notová osnova, zápis do notové   

 osnovy        

 Taktová čára, nota celá, půlová pomlka 

             psaní houslového klíče 

            4/4 takt 

 Dvoudobá chůze a tanec 

přísuvný krok, průplet, Menuet, polonéza 

rocková hudba,hudba k slavnostním 

příležitostem 

            poslech skladeb : A. Dvořák,                               

            J. J. Ryba 

            nástroje : strunné, dechové, bicí 

        

Vokální činnosti 

pěvecký  a mluvený 

projev 

dvojhlas a vícehlas 

intonace, vokální 

improvizace 

Instrumentální činnosti 

rytmizace, melodizace, 

hudební improvizace 

 

grafický záznam melodie 

Hudebně pohybové 

činnosti 

pohybové vyjádření 

hudby 

Poslechové činnosti 

hudební styly a žánry 

hudba instrumentální, 

hudební nástroje 

P.t: Mediální výchova  
– Vnímání autora mediálních 

sdělení  
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Hudební výchova                                                                         ročník: 4.  

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozezná zpěv intonačně čistý a rytmicky přesný v jednohlase v dur a moll tóninách 

 Žák orientuje se v zápisu jednoduché písně, skladby 

 Žák rozpozná hudební formy  písně, skladby  

 Žák provádí ztvárnění hudby pohybem s využitím tanečních kroků 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 užívá 10 písní v dur i 

moll,  

 8 poslechových 

skladeb v dur i moll, 

4 hudebně-pohybové 

hry 

 při rytmizaci a 

melodizaci textů 

tvořivě obměňuje 

hudební modely v 

dur v rozsahu sexty 

 vypracovává notový 

záznam ,,svých 

melodií" 

 postupně najde   

povědomí o 

významu B. 

Smetany a  

     A. Dvořáka 

 

 Sjednocování hlasového rozsahu c
1
 - d

2
 

            nácvik dvojhlasu 

 Nota s tečkou 

stupnice a tónina dur a moll    

            celý tón, půltón 

            posuvky 

            malá písňová forma  

 Taktování ve 2/4 a 3/4 taktu 

valčík, polka  

 

 Gradace 

motiv, téma rondo 

sbor mužský, ženský, dětský, smíšený 

rozdělení hudebních nástrojů 

hudební ukázky :   B. Smetana 

                               L. Janáček 

                               W. A. Mozart 

                                J. J. Ryba 

                               B. Martinů  

 

Vokální činnosti 

Dvojhlas a vícehlas 

(kánon a lidový 

dvojhlas,prodleva) 

Instrumentální 

činnosti 

rytmizace, 

melodizace, 

stylizace 

Hudebně pohybové 

činnosti 

taktování 

pohybový doprovod 

hudby 

Poslechové činnosti 

hudebně-výrazové 

prostředky 

hudební formy 

lidský hlas 

hudební nástroj 

 

 

 

 

P.t: Multikulturní výchova  
- lidské vztahy  
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Hudební výchova                                                                       ročník: 5.  

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák  intonuje zpěv čistý, v jednohlase, dvojhlase v dur i moll tóninách 

 Žák vytváří jednoduché předehry, mezihry, dohry, hudební improvizace 

 Žák ovládá taktování na dvě, tři a čtyři doby  

 Žák rozliší hudby polyfonní a homofonní 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 užívá 10 písní v dur i 

moll,  

 8 poslechových  

skladeb v dur i moll a 

4 hudebně pohybové 

hry 

 obměňuje a tvoří 

hudební motivy a 

aplikuje je při hře 

předvětí a závětí, 

používá  při tom 

notový záznam  

 seznámí se základními 

společenskými 

funkcemi hudby 

 najde povědomí o 

skladatelském 

významu J. S. Bacha 

     W. A. Mozarta 

      L. Janáčka 

            V. Nováka   

 Sjednocování hlasového rozsahu h
1
-d

2
 

            Synkopa 
 

psaní not h
1
 - e

2 

            značky v notovém zápisu (koruna,            

            ligatura) 

            nota šestnáctinová 

 Taktování ve 4/4 taktu 

charleston 

            rock and roll 

 jazz, jazzový orchestr 

swing 

lidová hudba, lidová kapela, lidový tanec 

hudba polyfonní a homofonní 

chrámová hudba, varhany 

symfonický orchestr, dirigent, sbormistr 

epizody ze života F. Škroupa 

                             F. X. Brixiho 

                             V. Nováka 

                             J. S. Bacha 

                             K. Hašlera 

   

Vokální činnosti 

 

Instrumentální 

činnosti 

rytmizace, 

melodizace, 

stylizace 

grafický záznam 

melodie 

Hudebně-pohybové 

činnosti 

taktování  

pohybový doprovod 

hudby 

Poslechové činnosti 

hudební styly a 

žánry 

hudba 

instrumentální, 

hudební nástroje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t: Osobnostní a sociální 

výchova  
– Kreativita 

- Komunikace 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  
Časové vymezení v 6. - 9.ročníku 1hod. 

Obsahové vymezení  předmětu   
- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím 

vokálních , instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit 

- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace 

- získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti, 

pochopení různorodé hudební kultury různých národů 

- rozvoji žákovy celkové hudebnosti  

Organizační vymezení předmětu : 
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy.  

Formy a metody práce :  skupinové vyučování 

                                        samostatná práce 

                                        kolektivní práce 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí : 

Kompetence k učení  
Učitel:  

      -    vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací; používání    

           odborné terminologie  

Žák: 

      -    podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí                  

           informace;   

      -    používá obecně užívané hudební termíny 

 

Kompetence pracovní  
Učitel: 

      -    vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

Žák: 

      -    při samostatné práci dodržuje vymezených pravidel 

 

Průřezová témata :  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Hudební výchova                                                                      ročník:  6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák užívá správné pěvecké návyky podle individuálních dispozic 

 Žák se seznámí s hudební minulostí 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 užívá správné 

pěvecké návyky 

 

 

 

 orientuje se 

v některých 

hudebních stylech a 

žánrech 

 

 

 

 seznámí se 

s hudebními směry 

 

 

 

 Zřetelná výslovnost, dodržování rytmu, 

pěvecké dýchání, uvolněné zpívání, hlasový 

rozsah, intonace 

Práce s nejméně 10 písněmi 

     / včetně české hymny / 

 Noty, houslový klíč, hodnota not, repetice, 

tempo, puls a takt v hudbě 

 Pojmy: komorní hudba 

                        polyfonní hudba 

                        hudební revue 

                   melodram 

                   opera, lidové a společenské tance 

                         balet 

                         Národní divadlo, Osvobozené divadlo 

 Seznámení se znaky konkrétních historických 

období : baroko , klasicismus , romantismus  

           a jejich hlavními představiteli 

       Epizody ze života skladatelů 

            Práce s nejméně 8 poslechovými  

            skladbami 

Hlasová 

hygiena,intonačně 

čistý a rytmicky 

přesný zpěv 

 

Hudební nauka 

 

Hudební styly 

 

 

 

 

 

 

Hudba minulosti 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.:  Výchova k myšlení 

v evropských  

a globálních souvislostech  

- Objevujeme Evropu a svět 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    Hudební výchova                                                                     ročník:  7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák užívá správné pěvecké návyky podle individuálních dispozic 

 Žák se seznámí s hudebními slohy 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 užívá správné 

pěvecké návyky 

 

 

 

 

 

 seznámí se s naši 

hudební minulost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zřetelná výslovnost, dodržování rytmu, 

pěvecké dýchání, uvolněné zpívání, hlasový 

rozsah, intonace 

Práce s nejméně 10 písněmi / včetně  

     české hymny / 

 Noty, houslový klíč, hodnota not, rytmus 

Procvičování osvojených činností z minulého 

ročníku 

 Hospodine, pomiluj ny, chorály 

Jistebnický kancionál 

 Chorály, chrámové zpěvy 

Vícehlasá hudba 

           Jednohlasé husitské zpěvy  

            Doba „temna“, udržování   

       kontinuity české hudby a českého  

            jazyka, činnost hudebních  

            skladatelů  

 

 Uplatnění talentovaných skladatelů 

v cizině, Čechy 17. – 18. století 

           Vídeň – světové hudební středisko 

            klasicismu 

Hlasová hygiena 

 

 

 

 

Hudební nauka 

 

 

Nejstarší dochované 

památky     

Hudba románská   

Gotika 

Renesance 

Baroko 

 

 

 

 

Klasicismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova k myšlení  

v evropských a globálních 

souvislostech  
-  Objevujeme Evropu a svět 
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 získává základní 

znalosti hudebních 

slohů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hlavní představitelé doby romantismu  

       a 20. století 

Zvukový záznam hudby, epizody 

      ze života   skladatelů, hudba      

           v proměnách času v souvislosti 

           s kapitolami historie 

 Pojmy : tanec 

                         hudební revue 

                          symfonie 

                         lidová píseň  

                         symfonická báseň 

                         komorní hudba 

           Hudební tradice našich zemí, sběratelé 

           lidových písní 

           B. Smetana - Vltava 

           Práce s nejméně 8 poslechovými 

           skladbami 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební styly 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Hudební výchova                                                                        ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák užívá správné pěvecké  návyky podle individuálních dispozic 

 Žák se orientuje v jednoduchém zápisu písně 

 Žák se seznámí s pojmy jazz, rock´ n roll´´, folklor - folk 

 Žák se orientuje v hudebních stylech 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 užívá správné 

  pěvecké  návyky 

 

 orientuje se  

         v  historii 

        populární                

         hudby a    

        v hudebních stylech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hlasový rozsah, pěvecké dýchání, 

  dodržování rytmu, intonace 

         Práce s lidovými a umělými písněmi 

 Noty, houslový klíč, hodnota not, 

  rytmus. Procvičování osvojených 

        činností z minulého ročníku 

 Pojmy: afroamerická hudba 

               tradiční a moderní  jazz 

         rocková hudba  - historie 

                a současnost, hlavní představitelé 

               folklor - folk 

         Pojmy: hudba renesance , baroka 

              a klasicismu 

               romantismus – národní školy 

 Významní představitelé české  

   a světové hudby 

               Život autora a jeho doba, historické 

               souvislosti 

 Práce s nejméně 10 poslechovými 

              skladbami 

Hlasová hygiena 

 

 

Hudební nauka 

 

 

Afroamerická  

hudba  a její  

další vývoj 

50. léta –  

revoluce v hudbě        

Umění v  

proměnách  

staletí  

Hudebníci  

poválečné  

Ameriky  

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech      
- Objevujeme Evropu a svět 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Hudební výchova                                                                      ročník:  9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák užívá správné pěvecké návyky podle individuálních dispozic 

 Žák se orientuje v jednoduchém zápisu písně 

 Žák se orientuje v  hudebních stylech  

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 užívá správné 

pěvecké návyky 

 

 

 

 

 orientuje se  

v některých stylech  

 

 

 

 

 

 seznamuje se 

s epizodami ze 

     života skladatelů 

 

 

 Hlasový rozsah, pěvecké dýchání, dodržování 

rytmu, intonace 

Práce s lidovými a umělými písněmi 

 Noty, houslový klíč, hodnota not, rytmus 

Procvičování osvojených činností  

      z minulého  ročníku 

 Vážná hudba, vánoční hudba, 

           opera 

      Jazz, populární hudba 

 Hlavní vývojová období národní a světové 

hudby  / renesance – 20. st./ 

Významní představitelé české 

            a světové hudby 

            Práce s nejméně 10 poslechovými  

      skladbami 

 Život autora a jeho doba, historické 

souvislosti 

Tvorba v kontextu s jinými hudebními i 

nehudebními díly 

 

Hlasová hygiena 

 

 

Hudební nauka 

 

 

Pohled do minulosti 

hudby 

 

 

 

 

 

 

 

Autor a jeho díla 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech  
- Jsme Evropané 
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V Ý T V A R N Á   V Ý C H O V A 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  
časové vymezení na 1. stupni 7 hodin týdně 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 
-  pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy 

-  rozvíjí tvůrčí činnosti,smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity 

-  přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a               

   komunikace 

-  užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a      

   komunikačních technologií 

-  rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy (týká se společného   

   zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého    

   estetična)  a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vztah  

   k evropské a světové kultuře) 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v kmenové třídě /1.st., v učebnách 

výpočetní techniky, v komunitní učebně, v knihovně nebo mimo budovu školy (práce 

v plenéru). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 
Formy a metody práce s užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové 

vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

      -     klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými 

      -     dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování          

                originálních nezdařených názorů, ..) 

Žák: 

      -     vyjadřuje svůj názor, vhodnou formou ho obhajuje a toleruje názor druhých 

Kompetence sociální a personální 
Učitel: 

      -    dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

      -    umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

      -    průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Žák 

      -    respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje je a  svou pracovní činností kladně                  

           ovlivňuje kvalitu práce 

Kompetence občanské 
Učitel  

      -    podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů 

Žák: 

      -    při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu 

      -    respektují názor druhých 

      -    prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

Kompetence pracovní 
Učitel  

      -    podporuje žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů a vybavení 

      -    požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 
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Žák: 

       -    při samostatné práci se soustřeďují ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení     

            a dodržují vymezená pravidla 

       -    vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 

Vyučovacím předmětem prolínají různá témata: 
EV       - vztah člověka a životní prostředí 

OSV    - kreativita 

            - rozvoj schopností poznávání 

MDV   - práce v realizačním týmu   

            - stavba mediálního sdělení 
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V Ý T V A R N Á   V Ý C H O V A 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu: časové 

vymezení 6.-7.ročník 2.hod.;8.-9.roč. 1 hod. 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 
-  pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy 

-  rozvíjí tvůrčí činnosti,smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity 

-  přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a               

   komunikace 

-  užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a      

   komunikačních technologií 

-  rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy (týká se společného   

   zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého    

   estetična)  a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vztah  

   k evropské a světové kultuře) 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v kmenové třídě /1.st., v učebnách 

výpočetní techniky, v komunitní učebně, v knihovně nebo mimo budovu školy (práce 

v plenéru). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 
Formy a metody práce s užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové 

vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

Kompetence k učení: 
Učitel: 

     -      zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost 

     -      využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost žáka 

Žák: 

- při teoreticky zaměřených  hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je 

mohli dále využívat pro své vlastní učení 

- žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně 

uvědomit problémy související s realizací 

 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 

     -      zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

     -      žákům předkládá dostatek námětů k samotnému zpracování a řešení problémů    

      souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek 

Žák: 

-     při zadání úkolu žák rozpoznává výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

     -      klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně,   

            pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky..) 

     -      dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních     

            nezdařených názorů, ..) 

Žák: 

      -    při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a   
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           tolerovat názor druhých 

 

Kompetence sociální a personální 
Učitel: 

     -     dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

     -     umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

     -     v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Žák: 

     -     respektuje pravidla při práci v týmu 

     -     dodržuje pravidla a  svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 

 

  Kompetence občanské 
Učitel: 

     -     podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů 

Žák: 

     -     při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu 

     -     žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

 

Kompetence pracovní 
Učitel: 

     -      vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů a vybavení 

     -      požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 

Žák: 

     -      pracuje na koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržuje vymezená  

            pravidla 

     -      vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

     -      při práci s výtvarným materiálem dodržuje hygienická pravidla 

 

Vyučovacím předmětem prolínají různá témata: 
EV       - vztah člověka a životní prostředí 

EGS     - jsme Evropané 

            - Evropa a svět nás zajímá 

OSV    - kreativita 

            - sebepoznání a sebepojetí 

            - komunikace 

            - rozvoj schopností poznávání 

MDV   - práce v realizačním týmu   

            - fungování s vliv médií ve společnosti         

            - stavba mediálního sdělení 

MKV   - kulturní diference 

            - multikulturalita 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Výtvarná výchova                                                         ročník:  1. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozpoznává  a pojmenovává , porovnává a třídí výtvarné prvky 

 Žák výtvarně pojímá vlastní životní zkušenosti, plošně uspořádává linie, tvary , barvy a jejich kombinace 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozpoznává  

výtvarné prvky 

 pojmenovává 

výtvarné prvky 

 třídí  prvky podle 

odlišností 

 

 barva 

 

 linie 

 

 tvar 

 

 

 

  rozlišování a   

  výběr prvků 

  manipulace      

  s objekty 

  uplatňování   

  obrazného    

  vyjádření 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- Kreativita 
 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Výtvarná výchova                                                   ročník:       2.. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák projevuje vlastní životní zkušenosti a uplatňuje je zejména v plošném vyjádření 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 nabývá vjemů, 

zážitků, zkušeností a 

představ 

 

 vytváření vlastních postojů a jejich 

výtvarné znázornění, volba vhodných 

prostředků 

 

vzájemné působení  

smyslů, umělecké 

vyjádření 

 

P.t.:  Osobnostní a sociální 

výchova  
– Rozvoj schopností poznávání 

. 
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 získané poznatky 

uplatňuje ve 

výtvarném projevu 

 výtvarné prvky a jejich kombinace 

 

manipulace s objekty v 

ploše 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    Výtvarná výchova                                                  ročník:   3. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich výtvarné vyjádření volí vhodné 

prostředky 

 Žák interpretuje různá vizuálně obrazná vyjádření a odlišné interpretace porovnává s vlastní zkušeností 

 Žák samostatně vytváří vizuálně obrazná vyjádření na základě vlastní zkušenosti se zapojením vzájemné 

komunikace mezi žáky 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 vhodně volí a 

používá výrazové 

prostředky 

 

 ze své zkušenosti 

interpretuje různá 

vizuální vyjádření 

 

 

 kresba, malba,modelace v daném formátu a 

materiálu 

 

 komunikace 

 vysvětlování 

osobní postoj 

v komunikaci,  

porovnávání 

s vlastní interpretací 

 

Výstavy 

Ilustrace 

Fotografie 

Film 
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 reklama P.t.:  Enviroment. vých. 

- Vztah člověka  a životní 

prostředí 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:     Výtvarná výchova                                           ročník:    4. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák při vlastní tvůrčí práci pojmenovává a porovnává na základě vztahů prvky výtvarného vyjádření 

 Žák užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku 

 Žák se vědomě  zaměřuje výtvarné vyjádření vlastních životních zkušeností a na vyjádření sociálních vztahů 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozeznává, 

pojmenovává a třídí 

prvky výtvarného 

vyjádření 

 uplatnění vlastní 

zkušenosti při 

prostorové a plošné 

tvorbě 

 vhodně volí 

výrazové prostředky 

pro zobrazování 

vlastních zážitků  

 

 linie tvar, objem, barva 

 objekty 

 design 

 kresba, malba, modelace, manipulace 

 vizuální prvky ( barva, linie, tvar) 

v kresbě, malbě 

 - prostorové uspořádání statické a 

dynamické v modelaci 

Výtvarné reprodukce 

architektura a sochařství 

 užité umění 

vizuálně obrazné 

vyjádření 

 uspořádání prvků do 

celku 

 

 

 

 

 

 

P.t.:  Mediální výchova  
– Práce v realizačním týmu 
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s vyjádřenými 

sociálními vztahy 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Výtvarná výchova                                              ročník:  5. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák osobitost  vnímání dokáže uplatňovat v přístupu k tvorbě, volí a kombinuje vhodné prostředky  

 Žák porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a nechá se jimi inspirovat 

 Žák samostatně vytváří, vybírá a upravuje vizuálně obrazná vyjádření sociálních vztahů 
 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 kombinuje jednotlivé 

prvky ve vztahu k 

celku 

 pro vyjádření pocitů 

volí svobodně 

vhodné prostředky, 

 obsah sdělení 

zapojuje do 

sociálních vztahů 

 interpretuje a 

porovnává obrazová 

vyjádření 

 

 Plocha, barevnost, objem modelace, barevný 

kontrast, proporční vztahy 

 kresba, malba, plastika, objekt, skulptura, 

ilustrace textů,, comics, animace 

 

 porovnávání účinku vlastní práce s pracemi 

spolužáků, formování osobního postoje 

vizuálně obrazné 

vyjádření 

 

vizuálně obrazná  

vyjádření 

 

komunikační obsah 

výtvarného vyjádření 

P.t.:  Mediální výchova  

– Stavba mediálního sdělení 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výtvarná výchova                                               ročník:  6 .                    

                                    

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vybírá a vytváří a pojmenovává co nejširší škálu  prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 

uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů,představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků 

a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 

smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 Žák užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 

 Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky 

již existujících i běžně užívaných vyjádřeních 

 Žák rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního 

účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých 

znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 Žák porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 

postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

 Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných 

vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 vybírá,vytváří,pojmenovává 

škálu,obrazných prostředků 

 rozvíjení smyslové citlivosti 

 

Světlostní a 

barevné kvality,  
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 užívá a kombinuje prvky 

vizuál.obrazných vyjádření ve 

vztahu k celku 

 užívá vizuálně obrazných 

vyjádření k zaznamenání  

podnětů z představ a fantazie 

 seznamuje se se střípky z dějin 

umění 

 porovnává na konkrétních 

příkladech různé interpretace 

vizuálně obrazného 

vyjádření,vysvětluje své 

postoje k nim  

 

 

 

 typy vizuálně obrazných vyjádření 

 

 uplatňování subjektivity 

 ověřování komunikačních účinků 

 

 

 

 od  pravěku k starověku 

 

 přístupy k obrazný vyjádřením 

 

 

 

 

vztahy v ploše , 

objemy v prostoru, 

 

Hračky, ilustrace, 

volná malba 

 

Vyjádření 

emocí,pocitů, 

představ a 

osobních 

zkušeností 

Osobní postoj, 

komunikační 

obsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výtvarná výchova                                               ročník:  7 .                    

                                    

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vybírá a vytváří a pojmenovává co nejširší škálu  prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 

uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů,představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků 

a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 

smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 Žák užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 
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 Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky 

již existujících i běžně užívaných vyjádřeních 

 Žák rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního 

účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých 

znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 Žák porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 

postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

 Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných 

vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 vybírá,vytváří a 

pojmenovává prvky 

vizuálně obrazných 

vyjádření,variuje 

různé vlastnosti 

 seznamuje se se 

střípky historie 

umění 

 užívá vizuálně 

obrazných 

vyjádření 

k zaznamenání 

vizuálních 

zkušeností,zkušeno

stí získaných  

 

 rozvíjení smyslové citlivosti 

 uspořádání objektů v ploše, v prostoru 

 

 uplatňování subjektivity 

 ověřování komunikačních účinků 

 od románského slohu po baroko 

 lineární, světlostní a barevné vztahy 

 

 smyslové účinky obrazných vyjádření, 

kombinace a variace vlastní tvořivosti           

 

 

            

 prostředky pro vyjádření emocí nálad, 

fantazie,představ i zkušeností 

 

Linie,  tvary , objemy 

 

Statické a dynamické vyjádření 

Malba,skulptura,plastika,grafika 

 

 

 

Důvody vzniku odlišných 

interpretací 

 

Vysvětlování,obhajoba tvorby, 

sociální a kulturní souvislosti 
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      ostatními smysly a  

      k zaznamenání   

      podnětů z představ    

      a fantazie 

 vybírá, kombinuje a 

vytváří prostředky 

pro vlastní osobité 

vyjádření, 

porovnává a 

hodnotí jeho účinky 

již existujících i 

běžně užívaných 

vizuálně obrazných 

vyjádření 

 rozliší působení 

vizuálně 

smyslového účinku, 

v rovině sociálně 

utvářeného a 

symbolického 

obsahu 

 interpretuje 

umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření  

 seznamuje se s 

historií 

 

 

 

  

 

 typy vyjádření   

 románský sloh, gotika, baroko 

 

 

 

 

   

           

 

 

             

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hračky, 

objekty,texty,plastika,malba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 
- Kreativita    
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Výtvarná výchova                                                           ročník:  8 .                    

                                    

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vybírá a vytváří a pojmenovává co nejširší škálu  prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 

uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů,představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků 

a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 

smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 Žák užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 

 Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky 

již existujících i běžně užívaných vyjádřeních 

 Žák rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního 

účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých 

znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 Žák porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 

postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

 Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných 

vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 vybírá, kombinuje a  

     vytváří prostředky  

       

 vztahy a uspořádání v ploše, v prostoru,  

     v čase , kontrast , rytmus 

 

Uplatnění  

subjektivity,  
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      pro vlastní osobité  

      vyjádření 

 rozlišuje typy 

výtvarného vyjádření a 

uplatňuje je ve vlastních 

záměrech 

 porovnává,vysvětluje 

své postoje k různým 

vizuálním vyjádřením 

 seznamuje se se střípky 

z dějin výtvarného 

umění 

 rozliší působení vizuálně 

obrazného vyjádření 

v rovině subjektivního 

účinku 

 porovnává na 

konkrétních příkladech 

různé interpretace 

vizuálně obrazného 

vyjádření 

 

 

 

 loutka, ilustrace, volná malba, plastika 

 

 

 důvody vzniku odlišných interpretací 

 od impresionismu k moderním směrům 20. 

století 

 

 

 prostředky pro vyjádření emocí,nálad, 

fantazie, představ i zkušeností 

 

 přístupy k obrazným vyjádřením 

 

 

 

 

expresivity 

 

 

Uplatnění 

symboliky 

 

 

 

Volná 

malba,objekty, 

animovaný film 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výtvarná výchova                                               ročník:  9 .                    

                                    

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vybírá a vytváří a pojmenovává co nejširší škálu  prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 

uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů,představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků 

a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
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 Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 

smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 Žák užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 

 Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky 

již existujících i běžně užívaných vyjádřeních 

 Žák rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního 

účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých 

znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 Žák porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 

postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

 Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných 

vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 k tvorbě užívá 

metody současného  

 

      umění 

 vysvětluje své 

postoje k vizuálnímu 

vyjádření 

 seznamuje se se 

střípky dějin umění 

 porovnává na 

 ověřování komunikačních účinků 

 

 

 

 kulturní a společenské povědomí 

 

 

 umění  2. poloviny 20. století a současné 

umění   

 přístupy k obrazovým vyjádřením 

Počítačová grafika , 

fotografie,  video,  

 

animace , comiks, 

reklama,  

 

Vkus,kýč, 

reminiscence, 

umělecké výboje 
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konkrétních 

příkladech různé 

interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření, 

vysvětluje své 

postoje k nim  

 

 

 Akční malba, op-art, 

pop-art, kinetické 

umění       
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5.7. Člověk a zdraví 

Vyučovací předměty tělesná výchova, výchova ke zdraví  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika předmětu:  
Vyučovací předmět tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení.  

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu:  
Časová dotace  na 1. stupni je 14 hodin týdně 

Obsahové vymezení  předmětu   
- poskytovat prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a 

využívání různého sportovního náčiní a nářadí 

- pomáhat osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev i 

správné držení těla a postupně usilovat o optimální rozvoj zdravotně orientované 

zdatnosti 

- vést žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti, pravidelné seberealizaci 

v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě 

- umožňovat žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a 

pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat 

nebo cíleně ovlivňovat 

- seznamovat s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo 

zdravotního oslabení, stejně jako pro zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti 

- působit jako prostředek dlouhodobější zdravotní prevence i jako předpoklad pro 

vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupráce, tvořivost, překovávání zábran, objektivnost, 

rychlé rozhodování, organizační schopnosti i odpovědnost za zdraví své i svých 

spolužáků 

- osvojit zvládání základních organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve 

známém i méně známém prostředí 

- být zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu 

v životě jednotlivce 

- projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; 

aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 

poskytne adekvátní první pomoc 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
- výuka probíhá v tělocvičně, školním hřišti,školním bazénu 

Vzhledem k prostorovým možnostem je u některých tříd nebo ročníků zařazováno do 

výuky  plavání jako doplněk hodin TV; ve 3.a 4.třídách je součástí TV plavecký kurz dle 

Vyhlášky č.48/2005 Sb. Dále je žákům nabídnuta podle podmínek a zájmu možnost 

výuky bruslení. V 7.ročníku je pořádán pro zájemce Lyžařský výcvikový kurz. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

Učení: 

      -     podporuje u žáka rozvoj pohybových schopností a dovedností 

- pomáhá osvojit si správné držení těla 

- podporuje žáky k používání správného tělocvičného názvosloví  

Žák: 

      -     rozvíjí své pohybové schopnosti a dovednosti 
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      -     osvojuje si správné držení těla 

      -     používá tělocvičná názvosloví 

 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- umožňuje žákům účinně spolupracovat ve skupině a ovlivňovat kvalitu společné práce 

Žák: 

- přispívá k upevňování mezilidských vztahů a vytváří příjemnou atmosféru v týmu, 

v případě potřeby poskytne pomoc 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- podporuje žáky k toleranci a respektování druhých lidí, k odmítání fyzického i 

psychického násilí 

Žák: 

- aktivně se zapojuje do sportovních aktivit a respektuje druhé 

 

Do tělesné výchovy jsou začleněna tato průřezová témata: 

- osobnostní a sociální výchova  - kooperace a kompetice, psychohygiena, 

seberegulace a sebeorganizace 

- výchova demokratického občana – občanská společnost a škola 

- mediální výchova - vnímání mediálních sdělení ,princip sociálního smíru 

- multikulturní výchova – princip sociálního smíru a solidarity 
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5.7. Člověk a zdraví 

Vyučovací předměty tělesná výchova, výchova ke zdraví  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika předmětu:  
Vyučovací předmět tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení. 

Navazuje svým vzdělávacím obsahem na znalosti a dovednosti získané v tělesné výchově na 

1. stupni. Tento vyučovací předmět má od 6. do 9. ročníku časovou dotaci dvě hodiny týdně. 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu: 
6.,7.,9.roč.2 hod.;8.roč.3 hod. 

Obsahové vymezení  předmětu   
- poskytovat prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a 

využívání různého sportovního náčiní a nářadí 

- pomáhat osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev i 

správné držení těla a postupně usilovat o optimální rozvoj zdravotně orientované 

zdatnosti 

- vést žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti, pravidelné seberealizaci 

v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě 

- umožňovat žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a 

pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat 

nebo cíleně ovlivňovat 

- seznamovat s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo 

zdravotního oslabení, stejně jako pro zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti 

- působit jako prostředek dlouhodobější zdravotní prevence i jako předpoklad pro 

vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupráce, tvořivost, překovávání zábran, objektivnost, 

rychlé rozhodování, organizační schopnosti i odpovědnost za zdraví své i svých 

spolužáků 

- osvojit zvládání základních organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve 

známém i méně známém prostředí 

- být zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu 

v životě jednotlivce 

- projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; 

aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 

poskytne adekvátní první pomoc 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
- výuka probíhá v tělocvičně, školním hřišti,školním bazénu 

Vzhledem k prostorovým možnostem je u některých tříd nebo ročníků zařazováno do 

výuky  plavání jako doplněk hodin TV; ve 3.a 4.třídách je součástí TV plavecký kurz dle 

Vyhlášky č.48/2005 Sb. Dále je žákům nabídnuta podle podmínek a zájmu možnost 

výuky bruslení. V 7.ročníku je pořádán pro zájemce Lyžařský výcvikový kurz. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- podporuje u žáka rozvoj pohybových schopností a dovedností 

- pomáhá osvojit si správné držení těla 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 235 

Žák: 

      -     rozvíjí dle svých schopností a možností své dovednosti 

      -     osvojuje si správné držení těla 

  

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- předkládá žákům dostatek námětů a návodů v rámci pohybové prevence a k řešení 

korekce jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení  

Žák: 

      -     využívá možnosti v rámci pohybové prevence 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- umožňuje žákům účinně spolupracovat ve skupině a ovlivňovat kvalitu společné práce 

Žák: 

      -     zapojuje se do kolektivní hry, spolupracuje v kolektivu, skupině, družstvu 

 

Do tělesné výchovy jsou začleněna tato průřezová témata: 

- osobnostní a sociální výchova  - kooperace a kompetice,psychohygiena,sberegulace a 

sebeorganizace, sebepoznání a sebepojetí,sebeovládání,vůle,smyslové 

vnímání,pozornost,soustředěnírespektování,podpora,pomoc, 

- enviromentální výchova – rozmanitost vlivů prostředí na zdraví,možnosti a způsoby 

ochrany 

- výchova demokratického občana – příčiny nedorozumnění a zdroje konfliktů 

- mediální výchova - vnímání mediálních sdělení ,princip sociálního smíru 

- výchova ke zdraví (mezilidské vztahy, komunikace a kooperace,vztahy ve dvojici, 

pravidla soužití ve skupině, sebekontrola a sebeovládání, význam pohybu pro zdraví, 

kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, osobní hygiena, 

otužování, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana zdraví, ochrana před úrazy, 

chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů, bezpečnost v dopravě, podpora 

zdraví, kondiční programy, zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek na 

zdraví) 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Tělesná výchova                                                                       ročník: 1. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák zvládá jednoduché pohybové činnosti 

 Žák spojuje každodenní pohyb se zdravím 

 Žák spolupracuje  při společných činnostech 

 Žáci reagují na základní pokyny a povely v TV 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 zná význam pohybu pro 

zdraví 

 zvládá koordinační 

cvičení 

 ovládá prvky akrobacie 

 rozvíjí sílu a vytrvalost 

 zvyšuje svoji  

pohybovou úroveň 

 zvládá správné chování  

 

 zná základy her 

 

 seznámí se s technikou 

cviků 

 

 pohybový režim,délka pohybu 

 správné držení těla,základní povely a 

pokyny 

 práce rukou a nohou,rytmus 

 lavičky,žebřiny-přelézání,ručkování 

 běh,šplh 

 běh 30m,vytrvalostní běh,skok z místa 

 průpravná cvičení – lavičky, žebřiny, 

švihadla 

 hry se zaměřením na aktivitu dětí 

 přesun do terénu 

 cvičení s hudbou 

 práce  s míčem-přihrávky,správné chytání  

míče 

 kotoul vpřed,vzad,stoj na lopatkách 

 hygiena, splývání, dýchání do vody, hry 

 

Příprava 

organismu..na TV 

 

TV a zdraví 

hry 

koordinace pohybu 

základy atletiky 

základy gymnastiky 

pohybová tvořivost 

rytmické cvičen 

 

 

sportovní hry 

 

akrobacie 

 

 

 

P.t: Osobnostní a sociální 

výchova 

- Kooperace a kompetice 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Tělesná výchova                                                                      ročník: 2. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák chápe pravidelný  pohyb spojený se zdravím-základní pokyny,povely 

 Žák zvládá jednoduché pohybové dovednosti,jednotlivě i ve skupině 

 Žák spolupracuje při společných činnostech,hrách,soutěžích 

 Žák dodržuje zásady hygieny,bezpečnosti-úměrně věku 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 seznamuje se s výz-

namem pohybu pro 

zdraví 

 zvládá koordinaci 

pohybu 

 zná bezpečnost při 

TV 

 ovládá základy 

atletiky 

 umí základní 

pravidla soutěží 

 zvládá více pohybů 

za sebou, vyjádření 

melodie pohybem 

 správné držení těla,rozcvičení,uklidnění po 

zátěži 

 hygiena prostředí,oblečení,obutí 

 průpravná cvičení,správná zátěž 

 organizace cvičebního prostoru,ukládání 

náčiní a nářadí 

 běh 30m,vytrvalostní 200m,skok z místa,hod 

míčkem,vysoký start 

 

 fotbal,vybíjená,přihrávky a chytání míče 

 překážková dráha,lavičky,žebřiny,šplh 

 kotouly,svíčka,kolébka 

 pohyb s hudbou,tance 

pohybový režim 

žáků 

hygiena při TV 

 

vhodné pohybové 

aktivity,relaxace 

atletika 

 

 

hry 

akrobacie 

gymnastika 

rytmické a kondiční 

cvičení 

 

P.t: Osobnostní a sociální 

výchova 
- Psychohygiena 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:Tělesná výchova                                                                         ročník: 3. 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák komunikuje v TV- zvládá základní názvosloví 

 Žák dodržuje základní organizaci  činnosti,zásady hygieny a bezpečnosti 

 Žák zvládá pravidla jednoduchých pohybových činností 

 Žák spolupracuje  při hrách a soutěžích 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 uvědomí si význam 

pohybu pro zdraví 

 koordinuje pohybu 

 zdravotně zaměřená 

činnost 

 zvládá hudbu a  

      pohyb 

 

 spojí jednoduché 

prvky do sestavy 

       estetika pohybu 

 zvládá techniku 

pohybu 

 spolupracuje při hře 

 umí se chovat 

v přírodě,dopravním 

prostředku 

 zvládá základní 

hygienické .návyky a 

pohyby 

 

 průpravná cvičení,správná zátěž,relaxace 

po cvičení 

 pohybové hry 

 správné držení těla,kompenzační a 

relaxační cvičení 

 hygiena prostředí,oblečení,pitný režim 

 

 základy 1.pomoci při zranění 

 pohybové hry,cvičení 

s náčiním,překážková dráha 

 kotoul vpřed,vzad,stoj o rukou 

 kondiční cvičení s hudbou 

 běh,vytrvalostní běh,skok do dálky,hod 

míčkem,starty,běžecká abeceda 

 vybíjená,fotbal,košíková-dribling,základní 

manipulace s míčem   

 přesun do terénu,chůze po        

chodníku,ochrana přírody 

 běh skok daleký,hod míčkem 

pohybová tvořivost 

netradiční aktivita dětí 

 

 

hygiena při TV 

 

bezpečnost TV 

rozvoj pohybové 

dovednosti 

základy gymnastiky 

rytmická cvičení 

základy atletiky 

 

sportovní  hry 

turistika,pobyt v přírodě 

 

porovnávání výkonnosti 

P.t. : Osobnostní a sociální 

výchova 
- Seberegulace a sebeorganizace 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Tělesná výchova                                                                        ročník: 4. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV      

 Žák zvládá  pohybové dovednosti,vytváří  varianty her a cvičení 

 Žák realizuje  pravidelný  pohyb 

 Žák uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti chování 

 Žák zvládá pravidla her a soutěží,respektuje upozornění na přestupky 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 zná hygienu TV  

 dodržuje bezpečnost 

při TV 

 umí komunikovat v 

TV 

 Zvládá základy 

pohybu 

 umí techniku 

házení,chytání 

 upevňuje  vůli 

 zvládá estetiku 

pohybu 

 koordinuje  pohyby 

 osvojuje si cvičen na 

překonávání zábran 

 zdokonalení výkonů 

 orientuje se   v 

prostoru 

 spojuje  prvky do 

sestavy 

 hygiena cvičení,oblečení,prostředí 

 organizace her,soutěží 

 

 základní názvosloví,smluvené povely 

 

 běh,skok,hod,šplh 

 překážky,švihadla,lavičky,lano,švédská  

           bedna 

 vybíjená,basket,softbal- 

            přihrávky,pravidla her 

 posilování-ruce,nohy 

 cvičení s hudbou 

 kotouly,sedy,lehy,stoj na rukou,odraz-

trampolína 

 roznožka přes kozu,výskok do dřepu,odraz 

z můstku 

 běh-50m,vytrvalostní 

běh,starty,abeceda,skok daleký,hod 

míčkem 

 přespolní běh 

tělo a zdraví 

1.pomoc 

 

 

 

atletika 

kondiční cvičení 

 

míčové hry 

 

plné míče 

rytmická cvičení 

akrobacie 

přeskoky 

 

atletika 

 

 

 

gymnastika 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 
- Sebepoznání a sebepojetí 
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 lavička,švédská bedna,žíněnky    

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:Tělesná výchova                                                                          ročník: 5. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák užívá  základní TV názvosloví 

 Žák se podílí  na realizaci pravidelného pohybového režimu, projevuje samostatnost při zlepšení své 

úrovně 

 Žák uplatňuje zásady bezpečnosti,respektuje druhé pohlaví 

 Žák jedná spravedlivě,dodržuje pravidla her a soutěží 

 Žák se orientuje  v  informačních zdrojích o sport.akcích školy,místa bydliště 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 dodržuje fair-play 

 koordinuje své 

pohyby a 

      estetiku pohybu 

 cvičí vůli 

 zvládá techniky 

pohybu 

      pravidla her 

 zdokonalení pohybu 

 zvládá odraz, 

      doskok  

 

 orientuje se v 

prostoru 

 orientuje 

 správné chování a jednání při soutěžích 

 pravidla,bezpečnost 

 dokonalá práce rukou,nohou 

 tanec,cvičení s hudbou 

 přeskoky,plné míče 

 běh,hod,skok daleký,starty 

 fotbal,softbal,vybíjená,basket 

 přihrávky,chytání míče,dribling,střelba na 

koš 

 

 kotouly,stoj na rukou,hvězda 

 švédská bedna,koza-přeskoky 

 

 

 

školní a okrskové 

olympiády  

hry družstev 

hry 

aerobic 

posilování 

atletika 

míčové hry 

 

 

 

gymnastika 

 

 

 

P.t : Výchova demokratického 

občana 

- Občanská společnost a škola 

 

 

 

P.t. Mediální výchova 

- kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
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v základních 

informačních 

zdrojích 

 

 

 překážková dráha,šplh,žebřiny,lavičky 

 adekvátní reakce při úrazu 

 schopnost pomoci,zraněnému 

 umět přivolat 1.pomoc      

 sledovat sportovní dění ve 

škole,městě,Evropě,světě      

 

 

kondiční cvičení 

 

1.pomoc 

závody,soutěže,sportovní 

přenosy 

 

 

 

P.t: Multikulturní výchova 
- Princip sociálního smíru a 

solidarity 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Tělesná výchova                                                                                   ročník:  6. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

 Žák si uvědomuje negativní vliv drog a jiných škodlivin jako neslučitelné se zdravím člověka 

 Žák používá osvojované pohybové dovednosti a snaží se je aplikovat ve hře, při soutěži 

 Žák si osvojuje používané názvosloví 

 Žák naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření 
 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozvíjí maxi-mální 

rychlost, odrazovou 

výbušnost, používá 

základní prvky 

techniky běhu, 

zlepšuje svou 

vytrvalost, vysvětlí 

 atletika 

1. běh  

- nízký start na povel, z bloků 

polovysoký start 

- rychlý běh na 60 m 

- speciální běžecká cvičení 

- běh vytrvalostní do 1000 m 

atletika 
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myšlenku OH, užívá 

základním atletickým 

pojmům 

 

 

 

 upevňuje si návyky 

správného držení těla, 

zásady dýchání, 

rozvíjí obratnost a 

koordinaci, překonává 

strach při cvičení na 

nářadí 

 

 

 

 

 

 

 

 rozvíjí komplexně 

pohybové schopnosti 

 

 

 

 

 

 

 zvládá práci s míčem, 

uvědomuje si význam 

spolupráce 

v kolektivních hrách 

2. skok 

- skok do dálky  

 

3. hod  

- hod míčkem z rozběhu 

4. pojmy 

- olympijské disciplíny 

- názvy náčiní 

 

 gymnastika 

1. akrobacie 

- průpravná cvičení  

- kotouly  

- stoj na lopatkách 

- přemet stranou 

2. přeskok 

- odrazová cvičení 

- roznožka přes kozu našíř 

3. hrazda 

- náskok do vzporu 

- zákmihem seskok 

- sešin 

- průvlek 

- svis střemhlav 

- výmyk  

 

 

 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohybové hry 
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 rozvíjí základní herní 

činnosti jednotlivce 

 aplikuje základní 

pravidla hry 

 aplikuje základní 

pravidla hry  

 

 

 snaží se o soulad 

pohybu s hudbou, 

buduje si estetické 

cítění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 je seznámen 

s důležitostí 

rekreačního sportu 

 zaujímá správné 

základní cvičební 

polohy, nacvičuje 

správné dýchání 

 uvědomuje si nutnost 

dodržování pokynů,je 

poučen o vhodnosti 

 basketbal 

- přihrávky  

- dribling 

- obrátky 

- střelba na koš  

- rozskok 

- vhazování 

 fotbal 

- zpracování míče  

- přihrávka  

- vhazování míče 

- střelba z místa 

- utkání 

 

  softbal 

- utkání 

 florbal 

- utkání 

 estetické a kondiční formy cvičení  

 

 

 význam pohybu pro zdraví 

- rekreační sport 

 

 prevence a korekce jednostranného 

zatížení a svalových dysbalancí 

- průpravná, kompenzační, relaxační a 

jiná zdravotně zaměřená cvičení 

 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

- hygiena v různém prostředí a 

basketbal 

 

 

 

 

 

 

fotbal 

 

 

 

 

 

 

softbal 

 

florbal 

 

estetické a kondiční formy 

cvičení  

 

význam pohybu pro zdraví 

 

 

prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí 

 

 

hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech 
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oblečení a obuvi 

 rozlišuje odborné 

názvosloví v rámci 

vykonávaných 

činností 

 uvádí příklady našich 

slavných sportovců 

 zná a používá  

pravidla procvi-

čovaných her 

 má možnost díky 

měření několika 

disciplin hodnotit 

svoji pohybovou 

úroveň 

klimatických podmínkách 

- improvizované ošetření poraněného 

 

 komunikace v tv 

- tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností 

 

 

 

 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci 

- olympismus 

 

 

 

 

 pravidla osvojovaných pohybových 

činností 

- hry, závody, soutěže 

 

 měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností 

- měření, evidence, vyhodnocování 

 

 

 

 

 

 

 

komunikace v Tv 

 

 

 

 

 

historie a současnost 

sportu 

 

 

 

 

 

pravidla osvojovaných 

pohybových činností 

 

 

měření výkonů a 

posuzování pohybových 

dovedností 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Tělesná výchova                                                           ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně  

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí sportovišť i v přírodě 

 Žák si uvědomuje negativní vliv drog a jiných škodlivin jako neslučitelné se zdravím člověka 

 Žák užívá osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře 

 Žák posoudí provedení osvojované pohybové činnosti a snaží se uvědomit si nedostatky 

 Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence 

 Žák naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,ochranu přírody 

při sportu 

 Žák si uvědomuje nutnost pravidelnosti cvičení při korekci zdravotních oslabení 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozlišuje základní 

startovací povely,rozvíjí 

své rychlostní, silové i 

vytrvalostní 

schopnosti,má snahu 

dosáhnout lepších 

výsledků, osvojuje si 

pravidla atl. soutěží 

 

 

 

 atletika 

1.běh 

- nízký start  

- vysoký start 

- rychlý běh do 60 m 

- speciální běžecká cvičení 

- běh vytrvalostní do 1500 m 

2.skok  

-    skok do dálky  

      -    skok do výšky  

3.hod  

atletika 
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 používá jednotlivé 

gymnastické 

prvky,snaží se pomáhat 

slabším spolužákům, 

praktikuje  zákl. 

pravidla záchrany a 

dopomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zlepšuje se ve svých 

pohybových 

dovednostech 

 

 osvojuje si herní 

činnosti jednotlivce 

potřebné ke hře 

 

 

 

 osvojuje si techniku 

odbití 

 

-    hod míčkem  

 

4. pojmy 

     -    základní pravidla atl. soutěží 

 gymnastika 

1. akrobacie  

- kotoul  

- stoj na rukou  

- přemet stranou 

- prvky ve vazbách 

2. přeskok  

- roznožka přes kozu našíř 

- skrčka přes kozu našíř 

3. hrazda  

- výmyk 

- podmet ze stoje 

 

 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 basketbal 

- dribling  

- uvolňování s míčem, bez míče 

- obranné činnosti 

- střelba z výskoku 

- dvojtakt 

 volejbal 

- vrchní a spodní odbití 

-  spodní podání 

 

 

 

 

 

gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohybové hry 

 

 

 

basketbal 

 

 

 

 

 

volejbal 
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 zdokonaluje herní 

činnosti jednotlivce 

 

 

 

 

 

 orientuje se 

v pravidlech, získává 

zkušenost 

s odpalováním  

 osvojuje si správné 

vedení míčku, upltňuje 

základní pravidla hry 

 

 

 prohlubuje své estetické 

cítění, pracuje na 

souladu pohybu a hudby 

 uvědomuje  si význam 

úpolových sportů pro 

sebeobranu a brannost 

 

 je poučen o významu 

sportu v životě člověka  

 

 je seznámen 

s možnostmi rozvoje 

své zdatnosti 

 dodržuje zásady 

 fotbal 

- přihrávka  

- střelba  

- rychlý protiútok 

- obrana 

- utkání 

  softbal 

- základní pravidla 

- nadhoz, odpal 

- hra 

 florbal 

- vedení míčku 

- hra 

 

 

 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou 

a rytmických doprovodem 

- rytmická gymnastika 

- cvičení s náčiním 

 úpoly 

 význam pohybu pro zdraví 

- rekreační a výkonnostní sport 

- sport dívek a chlapců 

 zdravotně orientovaná zdatnost 

- rozvoj ZOZ 

- kondiční programy 

 

 prevence a korekce jednostranného zatížení 

a svalových dysbalancí;  průpravná, 

kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení 

 

fotbal 

 

 

 

 

 

 

softbal 

 

 

 

florbal 

 

 

 

 

estetické a kondiční 

formy cvičení 

s hudbou a 

rytmických 

doprovodem 

úpoly 

 

význam pohybu pro 

zdraví 

 

zdravotně 

orientovaná zdatnost 

prevence a korekce 

jednostranného 

zatížení a svalových 

dysbalancí 
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kompenzačních a 

relaxačních cvičení, 

uvědomuje si nutnost 

pravidelnosti 

 dodržuje pravidla 

bezpečnosti, je 

seznámen s postupy 

poskytnutí pomoci 

raněnému 

 uplatňuje názvosloví 

v rámci vykonávaných 

činností 

 je poučen o vhodném 

vybavení, o chování 

v neznámém prostředí 

 v konkrétních situacích 

silniční a železniční 

dopravy (vycházky, 

výlety, akce školy) 

uplatňuje bezpečné 

chování, které 

neohrožuje jeho osobu 

ani jiné účastníky 

 cíleně používá 

bezpečnostní a 

ochranné prvky – jako 

chodec, cyklista 

 objasňuje pojem 

olympismus 

 chová se podle pravidel 

jednotlivých 

procvičovaných  sportů 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

- nutnost bezpečnosti při pohybových 

činnostech 

- ošetření a odsun raněného 

 komunikace v tělesné výchově 

- tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností 

- smluvené povely, signály 

 organizace prostoru a pohybových činností 

- výběr výstroje a výzbroje, ošetřování 

- nestandardní podmínky 

 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci 

- olympismus 

 pravidla osvojovaných pohybových činností 

- hry, závody, soutěže 

 zásady jednání a chování v různém prostředí 

a při různých činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hygiena a 

bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

komunikace v Tv 

 

 

 

organizace prostoru 

a pohybových 

činností 

 

historie a současnost 

sportu,pravidla 

osvojovaných 

pohybových 

činností,zásady 

jednání a chování 

v různém prostředí a 

při různých 

činnostech 

měření výkonů a 

posuzování pohybo-

vých dovedností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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 poctivě plní úkoly, je 

odpovědný 

 snaží se samostatně 

posoudit své výkony 

 

 

 

 měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností; evidence, vyhodnocování 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Tělesná výchova                                                                                              ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem 

 Žák  uplatňuje vhodné a bezpečné chování v méně známém prostředí sportovišť, v přírodě i jako účastník 

silničního provozu 

 Žák si uvědomuje negativní vliv drog a jiných škodlivin jako neslučitelné se zdravím člověka 

 Žák používá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a používá je při hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech 

 Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni čtenáře novin a časopisů 

 Žák naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným 

 Žák zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 

oslabením 

 Žák se snaží využívat osvojené kompenzační a relaxační techniky k regeneraci organismu a překonání 

únavy 
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 Žák usiluje v rámci svých možností o aktivní podporu zdraví 

 Žák projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 dále rozvíjí pohyb. 

schopnosti a 

dovednosti, uvědomuje 

si význam atletiky 

 

pro všestranný 

pohybový rozvoj, 

cílevědomě se snaží 

dosáhnout svého 

osobního maxima, je 

seznámen se systémem 

atletických soutěží 

 

 

 

 

 zdokonaluje techniku 

provedení jednotlivých 

prvků, rozvíjí obratnost 

a koordinaci, využívá 

gymnastická cvičení pro 

rozvoj své zdatnosti a 

pro správné držení těla 

 

 

 

 atletika 

1. běh  

- nízký start  

- běh do 100 m 

- vysoký start 

- běh vytrvalostní do 1500 m 

- štafetová předávka 

2. skok  

- skok do dálky  

- skok do výšky - flop 

3. hod  

- koulařská gymnastika 

- vrh koulí z místa 

4. pojmy  

- základy organizace soutěží 

 gymnastika 

1. akrobacie 

- stoj na rukou do kotoulu 

- opakované přemety stranou 

- prvky ve vazbách 

- skoky na trampolíně 

2. přeskok  

- roznožka přes kozu našíř  

- skrčka přes kozu našíř  

- skrčka přes bednu našíř 

3. hrazda  

atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gymnastika 
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 zlepšuje svoji tělesnou 

zdatnost 

 

 

 

 zlepšuje se v herních 

činnostech,dodržuje 

pravidla při hře 

 

 

 zlepšuje techniku odbití, 

nacvičuje herní činnosti 

jednotlivce 

 

 

 

 nacvičuje jednoduché 

herní kombinace 

 

 

 

 

 dodržuje základní 

pravidla hry, zlepšuje se 

- výmyk  

- přešvihy únožmo ve vzporu 

- toč jízdmo vpřed 

4. kladina  

- chůze s doprovodnými pohyby paží a 

s obraty  

- rovnovážné polohy 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 basketbal 

- herní činnosti jednotlivce – útočné, 

obranné, přečíslení  

- pravidla 

- hra družstev 

 volejbal 

- vrchní a spodní odbití 

- vrchní podání 

- herní činnosti jednotlivce (nahrávka, 

útoční úder, podání, příjem podání) 

- hra  

 fotbal 

- uvolňování 

- odebírání míče 

- postupný protiútok 

- osobní obrana  

- utkání 

 softbal 

- chytání a odhod míčku 

- hra 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohybové hry 

 

 

 

 

basketbal 

 

 

 

 

volejbal 

 

 

 

 

 

fotbal 

 

 

 

 

 

softbal 
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v chytání a odhodu 

 

 

 nacvičuje střelbu, 

osvojuje si pravidla při 

hře 

 

 využívá cvičení 

s hudbou ke zvyšování 

své kondice, vybírá  

 

   vhodný rytmický či  

    hudební doprovod 

 uvědomuje si možných 

následků zneužití 

bojového umění 

 

 procvičuje si získané 

dovednosti 

 

 

 

 je veden ke kladnému 

vztahu ke zdraví a 

pohybu 

 je seznámen 

s možnostmi 

rozšiřování své 

zdatnosti 

 kompenzuje 

jednostranné zatížení, 

uvědomuje si význam 

 

 

 florbal 

- základní pravidla  

- střelba 

- hra 

 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou 

a rytmických doprovodem 

- kondiční formy cvičení 

 

- aerobic 

 

 úpoly 

        

 

 

 význam pohybu pro zdraví 

- rekreační a výkonnostní sport 

- sport dívek a chlapců 

 zdravotně orientovaná zdatnost 

- rozvoj ZOZ 

- kondiční programy  

 

 prevence a korekce jednostranného zatížení 

a svalových dysbalancí 

- průpravná, kompenzační, relaxační a 

jiná zdravotně zaměřená cvičení 

 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

- hygiena a bezpečnost v nestandardním 

prostředí 

 

 

 

florbal 

 

 

 

estetické a kondiční 

formy cvičení 

s hudbou a  

 

rytmických 

doprovodem 

úpoly 

 

 

 

zdravotně  

orientovaná zdatnost 

prevence a korekce 

jednostranného  

 

zatížení a svalových 

dysbalancí 

 

 

 

 

 

hygiena a 

bezpečnost při 

pohybových 
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soustředění a vnímání 

pocitů při cvičení 

  poučen o bezpečném 

chování a dodržování 

hygienických zásad, 

vhodně zvolit vybavení 

 používá správné 

tělocvičné názvosloví 

 

 

 je v průběhu roku 

seznamován se 

soutěžemi jednotlivých 

sportů 

 orientuje se 

v pravidlech 

jednotlivých 

sportovních her 

 

 

 je veden k čestnému a 

tolerantnímu chování a 

jednání 

 pokouší se provést 

rozbor svých výkonů a 

snaží se navrhnout cestu 

ke zlepšení  

 

- první pomoc při TV a sportu  

 

 

 

 

 

 komunikace v Tv 

- tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností 

- základy grafického zápisu pohybu 

 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci 

- olympismus 

 

 pravidla osvojovaných pohybových činností 

- hry, závody, soutěže 

 

 

 

 

 zásady jednání a chování v různém prostředí 

a při různých činnostech 

 

 měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností 

- měření, evidence, vyhodnocování 

 

 

činnostech 

 

 

 

 

 

 

komunikace v Tv 

 

 

 

historie a současnost 

sportu 

 

 

pravidla 

osvojovaných 

pohybových 

činností 

zásady jednání a 

chování v různém 

prostředí a při 

různých činnostech 

měření výkonů a  

posuzování 

pohybových 

dovedností 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Tělesná výchova                                                           ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 Žák aktivně organizuje svůj pohybový režim, pohybové činnosti vykonává pravidelně a s konkrétním 

účelem 

 Žák se samostatně připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými 

svaly 

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

 Žák si uvědomuje negativní vliv drog a jiných škodlivin jako neslučitelné se zdravím člověka, upraví 

pohybovou aktivitu vhledem k údajům o znečištění ovzduší 

 Žák tvořivě aplikuje své získané pohybové dovednosti v jednotlivých sportech 

 Žák reálně zhodnotí provedení své pohybové činnosti, dovede určit své chyby a nedostatky a jejich možné 

příčiny 

 Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni rozhodčího, uživatele internetu 

 Žák naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, respekt 

k opačnému pohlaví 

 Žák uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 cílevědomě pracuje 

na své tělesné 

zdatnosti a dosažení 

osobních rekordů,  

 atletika 

1. běh  

- nízký start na povel z bloků 

- běh na 100 m 

atletika 
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překonává únavu, 

technicky zvládá 

základní atletické 

disciplíny, dodržuje 

pravidla 

bezpečného pohybu 

na hřišti, objasňuje 

pravidla 

jednotlivých 

atletických disciplín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 provádí postoje a 

pohyby ve shodě  

 

s osvojovanými 

cvičebními tvary, 

spojuje prvky do 

krátkých sestav, 

provádí samostatně 

dopomoc a 

záchranu při cvičení 

 

 

- speciální běžecká cvičení 

- vysoký start na povel 

- běh vytrvalostní do 3000 m 

- štafetový běh 

- překážkový běh 

2. skok 

- skok do dálky  

- skok do výšky  

3. hod 

- vrh koulí  

4. atletický čtyřboj 

- sprint, vytrvalostní běh, skok do dálky 

– skok do výšky,hod míčkem - vrh 

koulí 

5. pojmy 

- rozhodování o umístění ve skocích, 

hodech 

- průpravná cvičení pro jednotlivé atl. 

disc. 

 gymnastika 

1. akrobacie  

- sestava 

- stoj na rukou, kotoul 

- kotoul vzad do zášvihu 

- rovnovážné prvky 

2. přeskok 

- procvičování prvků z předcházejících 

ročníků 

- odbočka přes bednu našíř 

3. hrazda 

- prvky ve vazbách výmyk - zákmihem 

seskok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gymnastika 
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 neustále pracuje na 

rozvoji svých 

pohybových 

schopností a  

dovedností 

 zdokonaluje se 

v obraně i v útoku, 

rozvíjí herní 

myšlení 

 

 uvědomuje si 

jednotlivé herní 

kombinace a snaží 

se je používat při 

hře 

 

 používá získané  

 

dovednosti při hře 

 

 

 

 snaží se osvojit 

základy taktiky 

 

 zdokonaluje se 

v herních 

- přešvih - toč jízdmo vpřed 

- výmyk - podmet 

4. kladina 

- náskok, seskok, poskoky 

- rovnovážné polohy 

 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 

 basketbal 

- zdokonalování obranné a útočné 

činnosti 

- hra družstev 

- rozhodování 

 volejbal 

- útočný úder, blokování 

- hra družstev 6:6 

- pravidla 

- rozhodování 

 fotbal 

 

- činnost brankáře  

- útočná kombinace utkání 

 

 

 softbal 

- základy taktiky 

- hra 

 florbal 

- základy taktiky  

 

 

 

 

 

 

pohybové hry 

 

 

 

 

basketbal 

 

 

 

 

volejbal 

 

 

 

 

fotbal 

 

 

 

 

 

softbal   

 

 

florbal 
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činnostech  

 žák se seznamuje 

s moderními 

formami tance, se 

zásadami tvorby 

jednoduchých 

pohybových 

skladeb 

 žák si uvědomuje 

právní aspekt 

využití a zneužití 

úpolových činností 

 rozlišuje vhodné a 

nevhodné činnosti, 

buduje si trvalý 

postoj k pohybovým 

aktivitám 

 rozvíjí znalosti 

kondičních 

programů, je 

upozorněn na 

nebezpečí přetížení 

organismu  

 soustavně a 

cílevědomě 

uplatňuje korekci 

pohybových návyků 

a návyků správného 

držení těla 

 žák správně používá 

názvosloví, při 

hrách používá 

- hra 

 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou 

a rytmických doprovodem 

 

 

 

 

 

 úpoly 

 

 

 

 význam pohybu pro zdraví 

- rekreační a výkonnostní sport 

 

 

 

 

 zdravotně orientovaná zdatnost 

- kondiční programy, manipulace se 

zatížením 

 

 

 

 prevence a korekce jednostranného zatížení 

a svalových dysbalancí 

- průpravná, kompenzační, relaxační a 

jiná zdravotně zaměřená cvičení 

 

 

 komunikace v Tv 

- tělocvičné názvosloví osvojovaných 

 

estetické a kondiční 

formy cvičení 

s hudbou a 

rytmických 

doprovodem 

úpoly 

 

 

 

 

 

význam pohybu pro 

zdraví 

 

 

 

 

zdravotně 

orientovaná zdatnost 

 

 

 

prevence a korekce 

jednostranného 

zatížení a svalových 

dysbalancí 

 

 

 

komunikace v Tv 
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smluvené 

signály,rozlišuje 

gestikulaci 

rozhodčích 

 žák se pokouší o 

samostatné vedení a 

řízení 

 žák je vybaven 

vědomosti o našem  

 

 

 žák je zapojován do 

samostatného 

organizování, 

rozhodování a 

hodnocení 

 žák je vychováván 

v duchu fair-play, je 

veden k samostatné, 

cílevědomé a tvůrčí 

činnosti 

 žák provádí  různá 

měření, zapisování 

a zkouší 

vyhodnocovat 

výsledky své i 

ostatních 

 aktivně se zapojuje 

do akcí školy (obce) 

podporujících 

snižování rizik 

a nehodovosti a 

činností 

- vzájemná komunikace a spolupráce při 

osvojovaných pohyb.činnostech 

 

 

 organizace prostoru a pohybových činností 

 

 

 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci 

 

- olympismus 

 pravidla osvojovaných pohybových činností 

- hry, závody, soutěže 

 

 

 

 zásady jednání a chování v různém prostředí 

a při různých činnostech 

 

 

 

 měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností 

- měření, evidence, vyhodnocování 

 

 

 

 

 

 

 

organizace prostoru 

a pohybových 

činností 

historie a současnost 

sportu 

 

 

pravidla osvojo-

vaných pohybo-

vých činností 

zásady jednání a  

 

chování v různém 

prostřední a při 

různých činnostech 

měření výkonů a 

posuzování 

pohybových 

dovedností 
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podporující 

bezpečné chování 

v dopravě 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – třída s rozšířenou výukou TV 
 

Charakteristika předmětu:  
Vyučovací předmět tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení. 

Navazuje svým vzdělávacím obsahem na znalosti a dovednosti získané v tělesné výchově na 

1. stupni.  

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu: časové 

vymezení 6.-8.ročník 4.hod.;9.roč. 3.hod. 

Obsahové vymezení  předmětu   
- výuka probíhá v kmenových učebnách tříd 

- poskytovat prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a 

využívání různého sportovního náčiní a nářadí 

- pomáhat osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev i 

správné držení těla a postupně usilovat o optimální rozvoj zdravotně orientované 

zdatnosti 

- vést žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti, pravidelné seberealizaci 

v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě 

- umožňovat žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a 

pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat 

nebo cíleně ovlivňovat 

- seznamovat s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo 

zdravotního oslabení, stejně jako pro zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti 

- působit jako prostředek dlouhodobější zdravotní prevence i jako předpoklad pro 

vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupráce, tvořivost, překovávání zábran, objektivnost, 

rychlé rozhodování, organizační schopnosti i odpovědnost za zdraví své i svých 

spolužáků 

- osvojit zvládání základních organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve 

známém i méně známém prostředí 

- být zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu 

v životě jednotlivce 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 Výuka probíhá v tělocvičnách, školním hřišti, okolním prostředí terénu, bazénu. 

Pro zájemce byl do TV zařazen 5 denní turisticko sportovně branný kurz konaný 

podle podmínek a cenových možností. Bude uskutečňován na podzim(říjen, listopad) 

nebo na jaře(duben, květen). Do kurzu jsou zařazeny prvky osnov TV rozšířené o 

turisticko branné prvky(orientace v přírodě, topografie, pochod v terénu, poskytování 

1.pomoci apod.) 

Pro zájemce je uskutečňováno lyžařsko sportovní soustředění na horách s výukou 

lyžování a snowbordingu. Jako další sporty je možno podle podmínek zařazovat 

bruslení,jízdu na kole a další sportovní činnosti pro rozšíření výuky TV vzhledem ke 

sportovnímu zaměření žáků. 

Výuka plavání byla pro žáky zařazen jako samostatný povinný předmět. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- podporuje u žáka rozvoj pohybových schopností a dovedností 
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- pomáhá osvojit si správné držení těla 

Žák: 

      -     rozvíjí dle svých schopností a možností své dovednosti 

      -     osvojuje si správné držení těla 

  

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- předkládá žákům dostatek námětů a návodů v rámci pohybové prevence a k řešení 

korekce jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení  

Žák: 

      -     využívá možnosti v rámci pohybové prevence 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- umožňuje žákům účinně spolupracovat ve skupině a ovlivňovat kvalitu společné práce 

Žák: 

      -     zapojuje se do kolektivní hry, spolupracuje v kolektivu, skupině, družstvu 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  - zařazena do TV v rozsahu  1 hodinu  měsíčně v 6.-9.ročníku  
Doplňuje TV a navazuje na výchovu k občanství a přírodopisu. Zabývá se vztahy v rodině, 

sociálními aspekty, zdravým životním stylem a partnerskými vztahy. 

Očekávané výstupy  - žák ví jaké je správné soužití mezi lidmi; umí utvářet dobré mezilidské 

vztahy v širším společenství, v rodině, ve škole, vrstevnické skupině; vyjadřuje vlastní názor 

k problematice zdraví a diskutuje o něm mezi vrstevníky, v rodině i nejbližším okolí;posuzuje 

různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti z vlastního zdraví i druhých; zná správné 

složení stravy a uplatňuje zdravé stravovací návyky; má odpovědný vztah k sobě samému a 

vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu.
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  tělesná výchova  - třída s rozšířenou výukou TV                                           ročník:  6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

 Žák si vytváří postoj k drogám a jiným škodlivinám 

 Žák používá osvojované pohybové dovednosti a snaží se je aplikovat ve hře, při soutěži 

 Žák si osvojuje používané názvosloví 

 Žák používá ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozvíjí maximální rychlost, 

odrazovou výbušnost, základní 

prvky techniky běhu, zlepšuje svou 

vytrvalost,  

 rozvíjí myšlenku OH, rozumí 

základním atletickým pojmům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 atletika 

1. běh  

- nízký start  

- polovysoký start 

- rychlý běh na 60 m 

- speciální běžecká cvičení 

- běh vytrvalostní  

2. skok 

- skok do dálky  

- skok do výšky 

3. hod  

- hod míčkem  

- koulařská gymnastika 

- vrh koulí  

4. pojmy 

- olympijské disciplíny 

- názvy náčiní 

atletika 
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 upevňuje si návyky správného držení 

těla, zásady dýchání, rozvíjí 

obratnost a koordinaci, překonává 

strach při cvičení na nářadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozvíjí si komplexně pohybové 

schopnosti 

 rozvíjí koordinaci a obratnost 

 rozvíjí práci s míčem,  

 

uvědomuje si význam spolupráce 

v kolektivních hrách 

 rozvíjí základní herní činnosti 

jednotlivce 

 

 gymnastika 

1. akrobacie 

- průpravná cvičení  

- kotouly  

- stoj na rukou  

- stoj na lopatkách 

- přemet stranou 

2. přeskok 

- nácvik odrazu snožmo z můstku 

- odrazová cvičení 

- roznožka přes kozu našíř i nadél 

- skrčka přes kozu našíř i nadél 

3. hrazda 

- náskok do vzporu 

- zákmihem seskok 

- sešin 

- průvlek 

- svis střemhlav 

- výmyk  

 

 

 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 průpravná cvičení 

- švihadla, lavičky, žebřiny, tyče, 

medicinbaly  

 basketbal 

- přihrávky  

 

 

gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohybové hry 

 

 

 

průpravná cvičení 

 

 

basketbal 
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 rozumí základním pravidlům hry 

 rozumí základním pravidlům hry  

 se snaží o soulad pohybu s hudbou, 

buduje si estetické cítění 

 je seznámen s důležitostí 

rekreačního sportu 

 zaujímá správné základní cvičební 

polohy se správným dýcháním 

 vnímá nutnost dodržování pokynů,je 

poučen o vhodnosti oblečení a obuvi 

 rozumí odbornému názvosloví 

v rámci vykonávaných  

 

      činností 

 uvádí příklady našich slavných 

sportovců 

 dodržuje pravidla procvičo-vaných 

her 

 má možnost díky měření několika 

disciplin hodnotit svoji pohybovou 

úroveň 

 

 

 

 

 

 

- dribling 

- obrátky 

- střelba na koš  

- rozskok 

- vhazování 

-  

 FOTBAL 

- zpracování míče  

- přihrávka  

- vhazování míče 

- střelba z místa 

- postupný útok 

- přihrávka „nahraj a běž“ 

- utkání 

  softbal 

- utkání 

 

 florbal 

- utkání 

 

 estetické a kondiční formy cvičení  

 

 význam pohybu pro zdraví 

- rekreační sport 

 prevence a korekce jednostranného 

zatížení a svalových dysbalancí 

- průpravná, kompenzační, 

relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení 

 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 

 

 

 

 

 

 

 

fotbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

doplňkové sporty 

softbal 

 

florbal 

estetické a 

kondiční formy 

cvičení  

 

 

 

význam pohybu 

pro zdraví 

prevence a 

korekce 

jednostranného 

zatížení a 
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Výchova ke zdraví 

 objasní, že s narozením, dospíváním 

dětí, rozvodem, úmrtím se mění 

struktura  rodiny a její vnitřní život 

 užívá pozitivní hodnoty 

rodiny,společnosti 

 přizpůsobuje se sociální roli 

dospívání 

činnostech 

- hygiena v různém prostředí a 

klimatických podmínkách 

- improvizované ošetření 

poraněného 

 komunikace v Tv 

 tělocvičné názvosloví  

 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci 

- olympionismus 

 pravidla osvojovaných pohybových 

činností 

- hry, závody, soutěže 

 měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností 

- měření, evidence, vyhodnocování 

- testování 

 

 otec, matka,děti a ti druzí 

 rodina jako systém 

 vztahy mezi sourozenci 

 

 

 změny v chování v dospívání  

svalových 

dysbalancí 

hygiena a 

bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

 

 

komunikace v Tv 

 

 

historie a 

současnost sportu 

 

pravidla 

osvojovaných 

pohybových 

činností 

měření výkonů a 

posuzování 

pohybových 

dovedností 

     Rodina 

 

 

 

 

Budoucnost 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: tělesná výchova – třída s rozšířenou výukou TV       ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně  

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí sportovišť i v přírodě 

 Žák si uvědomuje negativní vliv drog a jiných škodlivin jako neslučitelné se zdravím člověka 

 Žák užívá osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře 

 Žák zhodnotí provedení osvojované pohybové činnosti a snaží se uvědomit si nedostatky 

 Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence 

 Žák naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,ochranu přírody 

při sportu 

 Žák si uvědomuje nutnost pravidelnosti cvičení při korekci zdravotních oslabení 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 zvládá základní startovací 

povely,rozvíjí své rychlostní, 

silové i vytrvalostní 

schopnosti,má snahu 

dosáhnout lepších výsledků, 

osvojuje si pravidla 

atletických soutěží 

 

 

 

 atletika 

1. běh 

- nízký start na povel z bloků 

- rychlý běh do 60 m 

- vysoký start na povel 

- speciální běžecká cvičení 

- běh vytrvalostní  

- překážkový běh 

 

 

atletika 
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 zvládá jednotlivé 

gymnastické prvky,snaží se  

 pomáhat slabším  

spolužákům,zvládá zákl. 

pravidla záchrany a 

dopomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zlepšuje se ve svých 

2. skok 

- skok do dálky 

- skok do výšky  

3. hod 

- míčkem 

- koulařská gymnastika 

- vrh koulí 

4. pojmy 

- zákl. pravidla soutěží 

 gymnastika 

1. akrobacie  

- kotouly  

- stoj na rukou s výdrží 

- přemet stranou  

- prvky ve vazbách 

- skoky na trampolíně 

2. přeskok  

- roznožka přes kozu našíř i 

nadél 

- skrčka přes kozu našíř i nadél  

- skrčka přes bednu  

3. hrazda  

- výmyk  

- podmet ze stoje 

- toč jízdmo vpřed 

4. trampolína 

- nácvik odrazu 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 průpravná cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohybové hry 
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pohybových dovednostech 

 

 zlepšuje svoji obratnost  

 

 osvojuje si herní činnosti 

jednotlivce potřebné ke hře 

 

 

 

 

 

 

 osvojuje si techniku odbití 

 

 

 

 zdokonaluje se v herní 

činnosti jednotlivce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 orientuje se v pravidlech, 

získává zkušenost 

s odpalováním  

 osvojuje si správné vedení 

- švihadla, lavičky, žebřiny, 

tyče, medicinbaly 

 

 basketbal 

- dribling  

- uvolňování s míčem, bez míče 

- obranné činnosti 

- střelba z výskoku 

- dvojtakt 

 volejbal 

- vrchní a spodní odbití 

 

- spodní podání 

 fotbal 

- přihrávka  

- střelba  

- rychlý protiútok 

- územní obrana 

- utkání 

 

  softbal 

- základní pravidla 

- nadhoz, odpal 

- hra 

 florbal 

- vedení míčku 

- hra 

 

 

 estetické a kondiční formy cvičení 

s hudbou a rytmických doprovodem 

- rytmická gymnastika 

 

průpravná cvičení 

 

basketbal 

 

 

 

 

 

volejbal 

 

 

 

 

fotbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

softbal 

 

 

 

florbal 

 

 

doplňkové sporty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOPLŇKOVÉ SPORTY 

- vybíjená 

- ringo 

- přehazovaná 
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míčku, učí se základní 

pravidla hry 

 rozvíjí své herní dovednosti 

 prohlubuje své estetické 

cítění, pracuje na souladu 

pohybu a hudby 

 

 

 uvědomuje si význam 

úpolových sportů pro 

sebeobranu a brannost 

 je poučen o významu sportu 

v životě člověka  

 je seznámen s možnostmi 

rozvoje své zdatnosti 

 dodržuje zásady 

kompenzačních a relaxačních 

cvičení a nutnost dodržování 

pravidelnosti 

 uvědomuje si nutnost 

dodržování pravidel 

bezpečnosti, je seznámen 

s postupy poskytnutí pomoci 

raněnému 

 

 

 používá názvosloví v rámci 

vykonávaných činností 

 je poučen o vhodném 

vybavení, o chování 

v neznámém prostředí 

 objasňuje si pojem 

- cvičení s náčiní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 úpoly 

 význam pohybu pro zdraví 

- rekreační a výkonnostní sport 

- sport dívek a chlapců 

 zdravotně orientovaná zdatnost 

- rozvoj ZOZ 

- kondiční programy 

 prevence a korekce jednostranného 

zatížení a svalových dysbalancí 

- průpravná, kompenzační, 

relaxační a 

      jiná zdravotně zaměřená 

cvičení 

 

 hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech 

- nutnost bezpečnosti při 

pohybových činnostech 

- ošetření a odsun raněného 

 komunikace v Tv 

- tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností 

estetické a 

kondiční formy 

cvičení s hudbou 

a rytmických 

doprovodem 

 

 

 

 

 

úpoly 

význam pohybu 

pro zdraví 

zdravotně 

orientovaná 

zdatnost 

 

prevence a 

korekce 

jednostranného 

zatížení a  

 

svalových 

dysbalancí 

hygiena a 

bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

komunikace v tv 

 

organizace 

prostoru a 
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olympismus 

 

 

 

 

 jedná podle pravidel 

jednotlivých procvičovaných  

sportů 

 je veden k poctivému plnění 

úkolů, k odpovědnosti 

 

 snaží se samostatně posoudit 

své výkony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 

 přemýšlí o budoucnosti 

 dokáže být uctivý k sobě i 

druhým 

 vysvětlí, že základní životní 

potřeba je mateřství 

- smluvené povely, signály 

 organizace prostoru a pohybových 

činností 

- výběr výstroje a výzbroje, 

ošetřování 

- nestandardní podmínky 

 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci 

- olympismus 

 pravidla osvojovaných pohybových 

činností 

- hry, závody, soutěže 

 zásady jednání a chování v různém 

prostředí a při různých činnostech 

 měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností 

- měření, evidence, 

vyhodnocování 

- testování 

 

 

 

 slabost a síla prvních přátelských a 

partnerských vztahů 

 představy o budoucnosti 

 přípravy na mateřství 

pohybových 

činností 

historie a 

současnost sportu 

pravidla 

osvojovaných 

pohybových 

činností 

zásady jednání a 

chování v různém 

prostředí a při 

různých 

činnostech 

měření výkonů a 

posuzování 

pohybových 

dovedností 

 

 

 

 

 

Budoucnost 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: tělesná výchova - třída s rozšířenou výukou TV      ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem 

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování v méně známém prostředí sportovišť, v přírodě i jako účastník 

silničního provozu 

 Žák si uvědomuje negativní vliv drog a jiných škodlivin jako neslučitelné se zdravím člověka 

 Žák používá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a používá je při hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech 

 Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni čtenáře novin a časopisů 

 Žák naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným 

 Žák zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 

oslabením 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 dále rozvíjí pohyb. schopnosti a 

dovednosti, význam atletiky pro 

všestranný pohybový rozvoj, 

cílevědomě se snaží dosáhnout 

svého osobního maxima, je 

seznámen se systémem atl. 

soutěží 

 

 

 atletika 

1. běh  

- nízký start na  

- sprinty 

- speciální běžecká cvičení 

- vysoký start na povel 

- běh vytrvalostní  

- běh v terénu  

- běh v zatáčce 

atletika 
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 zdokonaluje techniku provedení 

jednotlivých prvků, rozvíjí 

obratnost a koordinaci, využívá 

gymnastická cvičení pro rozvoj 

své zdatnosti a pro správné 

držení těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- štafetová předávka 

- překážkový běh 

2. skok  

- skok do dálky  

- skok do výšky - flop 

3. hod  

- koulařská gymnastika 

- vrh koulí z místa 

4. pojmy  

- základy organizace soutěží 

 

 gymnastika 

1. akrobacie 

- stoj na rukou do kotoulu 

- opakované přemety stranou 

- kotoul vzad do stoje na rukou 

- prvky ve vazbách 

- skoky na trampolíně 

2. přeskok  

- roznožka i skrčka přes kozu našíř  

- skrčka přes bednu našíř 

3. hrazda  

- výmyk  

- přešvihy únožmo ve vzporu 

- toč jízdmo vpřed 

 

- toč vzad 

- shyby 

4. kladina  

- chůze s doprovodnými pohyby 

paží a s obraty  

- rovnovážné polohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gymnastika 
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 zlepšuje svoji tělesnou zdatnost, 

obratnost 

 

 rozvíjí svou obratnost 

 

 zlepšuje se v herních 

činnostech,dodržuje pravidla při 

hře 

 

 

 zlepšuje techniku odbití, 

nacvičuje herní činnosti 

jednotlivce 

 

 

 

 

 nacvičuje jednoduché herní 

kombinace 

 

 

 dodržuje základní pravidla hry, 

zlepšuje se v chytání a odhodu 

 nacvičuje střelbu, osvojuje si 

pravidla při hře 

 

 nacvičuje jednotlivé herní 

činnosti 

 

 využívá cvičení s hudbou ke 

zvyšování své kondice, vybírá 

vhodný rytmický či hudební 

 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 průpravná cvičení 

- švihadla, lavičky, žebřiny, tyče, 

medicinbaly  

 basketbal 

- herní činnosti jednotlivce – 

útočné, obranné, přečíslení  

- pravidla 

- hra družstev 

 volejbal 

- vrchní a spodní odbití 

- vrchní podání 

- herní činnosti jednotlivce 

(nahrávka, útoční úder, podání, 

příjem podání) 

- hra dvojic, trojic 

 

 

 fotbal 

- uvolňování 

- obcházení soupeře s míčem 

- obsazování 

- odebírání míče 

- postupný protiútok 

- osobní obrana  

- utkání 

 softbal 

- chytání a odhod míčku 

 

pohybové hry 

 

 

 

průpravná cvičení 

 

 

basketbal 

 

 

 

 

volejbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotbal 

 

 

 

 

 

 

 

softbal 
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doprovod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozpoznává možné následky 

zneužití bojového umění 

 

 procvičuje získané dovednosti 

 

 je veden ke kladnému vztahu ke 

zdraví a pohybu 

 je seznámen s možnostmi 

rozšiřování své zdatnosti 

 snaží se kompenzovat 

jednostranné zatížení, uvědomuje 

si význam soustředění a vnímání 

pocitů při cvičení 

 

 

 je poučen o bezpečném chování a 

dodržování hygienických zásad a 

vhodném zvolení vybavení 

 používá správné tělocvičné 

názvosloví 

- hra 

 

 florbal 

- základní pravidla  

- střelba 

- hra 

 házená 

- herní činnosti jednotlivce 

- pravidla 

 estetické a kondiční formy cvičení 

s hudbou a rytmických doprovodem 

- kondiční formy cvičení 

- aerobic 

 

 

 úpoly 

 

 význam pohybu pro zdraví 

- rekreační a výkonnostní sport 

- sport dívek a chlapců 

 zdravotně orientovaná zdatnost 

- rozvoj ZOZ 

- kondiční programy  

 

 prevence a korekce jednostranného 

zatížení a svalových dysbalancí 

- průpravná, kompenzační, 

relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

- hygiena a bezpečnost 

 

 

florbal 

 

 

 

házená 

 

 

estetické a kondiční 

formy cvičení 

s hudbou a 

rytmických 

doprovodem 

 

úpoly 

 

 

 

 

 

význam pohybu pro 

zdraví 

 

zdravotně 

orientovaná 

zdatnost 

 

prevence a korekce 

jednostranného 

zatížení a 

svalových 
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 je v průběhu roku seznamován se  

      soutěžemi jedno- 

      tlivých sportů 

 orientuje se v pravidlech 

jednotlivých sportovních her 

 

  je veden k čestnému a 

tolerantnímu chování a jednání 

 

 

 pokouší se provést rozbor svých 

výkonů a snaží se navrhnout 

cestu ke zlepšení  

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 

 komunikuje mezi vrstevníky ve škole 

 vysvětluje  rozvoj civilizačních 

chorob 

 

v nestandardním prostředí 

- první pomoc při TV a sportu  

 komunikace v tv 

- tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností 

 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci 

- olympismus 

 pravidla osvojovaných pohybových 

činností 

- hry, závody, soutěže 

 zásady jednání a chování v různém 

prostřední a při různých činnostech 

 měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností 

- měření, evidence, vyhodnocování 

- testování 

 

 

 režim dne 

 osobní a duševní hygiena a hygiena 

odívání, výživy 

dysbalancí 

hygiena a 

bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

komunikace v Tv 

 

historie a 

současnost sportu 

pravidla 

osvojovaných 

pohybových 

činností 

zásady jednání a 

chování v různém 

prostředí a při 

různých činnostech 

měření výkonů  

 

Zdraví způsob živ. 

Hygiena 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: tělesná výchova -  třída s rozšířenou výukou TV      ročník: 9. 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 Žák aktivně organizuje svůj pohybový režim, pohybové činnosti vykonává pravidelně a s konkrétním 

účelem 
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 Žák se samostatně připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými 

svaly 

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

 Žák si uvědomuje negativní vliv drog a jiných škodlivin jako neslučitelné se zdravím člověka, upraví 

pohybovou aktivitu vhledem k údajům o znečištění ovzduší 

 Žák tvořivě aplikuje své získané pohybové dovednosti v jednotlivých sportech 

 Žák reálně zhodnotí provedení své pohybové činnosti, dovede určit své chyby a nedostatky a jejich možné 

příčiny 

 Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni rozhodčího, uživatele internetu 

 Žák naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, respekt 

k opačnému pohlaví 

 Žák uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 cílevědomě pracuje na své tělesné 

zdatnosti a dosažení osobních 

rekordů,  překonává únavu, 

technicky zvládá základní atletické 

disciplíny, dodržuje pravidla 

bezpečného pohybu na hřišti, 

objasní pravidla jednotlivých 

atletických disciplín  

 

 

 

 

 

 atletika 

1. běh  

- nízký start  

- sprinty 

- speciální běžecká cvičení 

- vysoký start  

- běh vytrvalostní do 3000 m 

- štafetový běh 

- překážkový běh 

2. skok 

- skok do dálky  

- skok do výšky  

 

atletika 
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 provádí postoje a pohyby ve shodě 

s osvojovanými cvičebními tvary, 

spojuje prvky do krátkých sestav, 

provádí samostatně dopomoc a 

záchranu při cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. hod 

- vrh koulí  

4. atletický čtyřboj 

- sprint, vytrvalostní běh, skok 

daleký skok do výšky,hod 

míčkem - vrh koulí 

5. pojmy 

- rozhodování o umístění ve 

skocích, hodech 

- průpravná cvičení pro jednotlivé 

atl. disc. 

 gymnastika 

1. akrobacie  

- sestava 

- stoj na rukou, kotoul 

- kotoul vzad do zášvihu 

- rovnovážné prvky 

2. přeskok 

- procvičování prvků 

z předcházejících ročníků 

- odbočka přes bednu našíř 

3. hrazda 

- prvky ve vazbách výmyk - 

zákmihem seskok 

- přešvih - toč jízdmo vpřed 

- výmyk – podmet 

- výmyk – toč vzad 

4. kladina 

- náskok, seskok, poskoky 

- rovnovážné polohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gymnastika 
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 neustále pracuje na rozvoji svých 

pohybových schopností a   

     dovedností 

 

 rozvíjí svoji obratnost 

 

 zdokonaluje se v obraně i v útoku, 

rozvíjí herní myšlení 

 

 uplatňuje jednotlivé herní 

kombinace a snaží se je používat při 

hře 

 

 

 

 používá získané dovednosti při hře 

 

 

 

 

 snaží se osvojit   základy taktiky 

 

 zdokonaluje se v herních činnostech  

5. kruhy 

- komíhání 

- svis vznesmo, střemhlav  

- shyby 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 

 

 

 

 průpravná cvičení 

- švihadla, lavičky, žebřiny, tyče, 

medicinbaly  

 

 

 basketbal 

- zdokonalování obranné a útočné 

činnosti 

- hra družstev 

- rozhodování 

 volejbal 

- útočný úder, blokování 

- herní systémy 

- herní kombinace 

- hra družstev 6:6 

- pravidla 

- rozhodování 

 fotbal 

- činnost brankáře  

- útočná kombinace založená na 

 

 

 

 

 

 

 

pohybové hry 

 

 

 

 

průpravná cvičení 

 

 

 

 

basketbal 

 

 

 

 

volejbal 

 

 

 

 

 

 

fotbal 
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 osvojuje si základní pravidla 

 seznamuje se s moderními formami 

tance, se zásadami tvorby 

jednoduchých pohybových skladeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozpoznává právní aspekt využití a 

zneužití úpolových činností 

 

 pracuje na zlepšování techniky 

 je seznámen s bezpečností při 

táboření, je mu objasněn princip 

orientačního běhu 

 rozlišuje vhodné a nevhodné 

činnosti, buduje si trvalý postoj 

k pohybovým aktivitám 

 rozvíjí znalosti kondičních  

programů, je upozorněn na 

nebezpečí přetížení organismu  

 soustavně a cílevědomě uplatňuje 

korekci pohybových návyků a 

návyků správného držení těla 

přihrávce 

- utkání 

 softbal 

- základy taktiky 

- hra 

 florbal 

- základy taktiky  

- hra 

 házená 

- základní herní kombinace 

 estetické a kondiční formy cvičení 

s hudbou a rytmických doprovodem 

 

 

 

 

 úpoly 

 význam pohybu pro zdraví 

- rekreační a výkonnostní sport 

 zdravotně orientovaná zdatnost 

- kondiční programy, manipulace 

se  zatížením 

 prevence a korekce jednostranného 

zatížení a svalových dysbalancí 

- průpravná, kompenzační, 

relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení 

 komunikace v Tv 

- tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností 

- vzájemná komunikace a 

spolupráce při osvojovaných 

 

 

softbal   

 

 

florbal 

 

 

házená 

 

estetické a 

kondiční formy 

cvičení s hudbou a 

rytmických 

doprovodem 

 

úpoly 

 

význam pohybu 

pro zdraví 

zdravotně 

orientovaná 

zdatnost 

prevence a 

korekce 

jednostranného 

zatížení a 

svalových 

dysbalancí 

komunikace v Tv 

 

organizace 
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 správně používá názvosloví, při 

hrách používá smluvené 

signály,rozumí gestikulaci 

rozhodčích 

 pokouší se o samostatné vedení a 

řízení 

 je vybaven vědomosti o našem 

sportu 

 je zapojován do samostatného 

organizování, rozhodování a 

hodnocení 

 je vychováván v duchu fair-play, je 

veden k samostatné,  cílevědomé a 

tvůrčí  činnosti 

 provádí různá měření, ,zkouší vy-

hodnocovat výsledky své i ostatních 

 

 

 

Výchova ke zdraví 

 vysvětluje na příkladech přímé 

souvislosti mezi tělesným, duševním a 

sociálním zdravím 

pohyb.činnostech 

 organizace prostoru a pohybových 

činností 

 

 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci 

- olympismus 

 pravidla osvojovaných pohybových 

činností 

- hry, závody, soutěže 

 zásady jednání a chování v různém 

prostředí a při různých činnostech 

 

 měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností 

- měření, evidence, 

vyhodnocování 

- testování 

 

 hodnota a podpora zdraví, složky 

zdraví, zdraví a nemoci 

prostoru a 

pohybových 

činností 

historie a 

současnost sportu 

pravidla  

osvojovaných 

pohybových 

činností 

zásady jednání a 

chování v různém 

prostřední a při 

různých 

činnostech 

měření výkonů 

 

 

 

 

 

Zdraví  
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PLAVÁNÍ 

Charakteristika předmětu:  
Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a je hlavním zdrojem pro zdravotní, 

rekreační i sportovní využití pohybu člověka. V rámci tělesné výchovy je právě  plavání jedna 

z nejzdravějších pohybových činností, má svůj význam při prevenci či korekci jednostranného zatížení 

nebo zdravotního oslabení, slouží  při regeneraci sil a zároveň zvyšuje zdatnost. Pomáhá při překonávaní 

zábran a strachu. Vede k upevňování správných hygienických návyků a bezpečnostních zásad ve vodním 

prostředí.  

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu: časové vymezení 6.-

9.ročník 1.hod. 

Obsahové vymezení  předmětu   
- pomáhat osvojit si nové pohybové dovednosti 

- seznamovat s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo 

zdravotního oslabení 

- rozvíjet u žáků schopnost překovávání zábran 

- osvojit zvládání základních hygienických a bezpečnostních zásad 

- být zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v životě 

jednotlivce 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k využití pohybové aktivity pro zdravý rozvoj  

Žák: 

      -     si osvojuje pohybové aktivity 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- předkládá žákům náměty k řešení korekce jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení  

Žák: 

      -     vnímá nebezpečí jednostranného zatížení 

      -     zaměřuje se na řešení problémů jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení 
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VYUČOVACÍ  PŘEDMĚT: Plavání                                                                                            ročník:  6. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák se snaží osvojit pohybové dovednosti  

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

 Žák si osvojuje používané názvosloví 
 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 adaptuje se na 

vodní prostředí 

 orientuje se ve 

vodním prostředí  

 zvládá udržení 

rovnováhy  

 vnímá vodní 

prostředí a dílčí 

pohyby 

 dokáže 

vydechovat pod 

hladinu 

 

 zvládá zaujmout 

hydrodynamicko

u polohu 

 je schopen 

splývat 

 osvojuje si 

 

 vnímání vodního prostředí a adaptace na 

něj 

 průpravná cvičení pro orientaci ve vodě a 

pod vodou 

 vznášení ve vodě 

 

 rozvoj pocitu vody 

 

 

 plavecké dýchání do vody 

 

 

 rozvoj schopnosti rovnováhy 

 dovednost zaujmout a udržet plaveckou 

polohu 

 

 splývání ve vodě 

 

 technika plaveckých způsobů– prsa, kraul, 

 

adaptace na vodní prostředí 

 

 

 

 

 

„pocit vody“ 

 

 

dýchání  

 

 

plavecká poloha 

 

 

 

splývání 

 

technika plaveckých 
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základní prvky 

techniky 

jednotlivých 

plaveckých 

způsobů 

 osměluje se 

skákat 

 je poučen o 

nebezpečí ve 

vodním prostředí 

 

znak  

- poloha těla, 

- pohyby dolních končetin 

- pohyby horních končetin 

- dýchání a souhra pohybů končetin 

 pády a skoky do vody  

 

 hry ve vodě 

 

 

způsobů 

 

 

 

 

skoky 

 

hry 

 

 

VYUČOVACÍ  PŘEDMĚT: Plavání                                                                                             ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 Žák zvládá osvojované pohybové dovednosti 

 Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 vnímá vodní prostředí 

a dílčí pohyby 

 dokáže vydechovat 

pod hladinu 

    zlepšuje techniku 

 

 rozvoj pocitu vody 

 

 plavecké dýchání do vody 

 

 splývání ve vodě 

 

„pocit vody“ 

 

dýchání 

 

splývání 

 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 284 

splývání 

 zlepšuje se ve svých 

pohybových 

dovednostech 

 osvojuje si základní 

prvky techniky obrátek 

jednotlivých plaveckých 

způsobů  

 

 

 osvojuje si základní 

prvky techniky 

startovního skoku 

 

 

 

 zvládá se potopit 

 dokáže uplavat malou 

vzdálenost pod vodou 

 je schopen skočit do 

vody 

 osvojuje si zásady 

bezpečnosti 

 

 

 zdokonalování techniky plaveckých 

způsobů– prsa, kraul, znak  

 

 obrátky  

- naplavání  

- dohmat a otočení 

- odraz a splývání 

- zahájení plaveckých pohybů pod 

hladinou  

 startovní skok z bloku  

- základní postoj 

- startovní povel 

- odraz a let vzduchem 

- dopad 

- splývání a první plavecké pohyby 

 zanoření a orientace pod hladinou  

 plavání pod vodou 

 

 pády a skoky do vody  

 

 skok „do neznámé vody“ 

 

 hry ve vodě 

 

 

technika 

 

 

obrátky 

 

 

 

 

 

startovní skok 

 

 

 

 

 

plavání pod vodou 

 

 

pády a skoky 

 

bezpečnost 

 

VYUČOVACÍ  PŘEDMĚT: Plavání                                                                                ročník: 8. 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení svých pohybových dovedností 

 Žák  uplatňuje vhodné a bezpečné chování  

 Žák užívá osvojované názvosloví  
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Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 vydechuje pod 

hladinu 

  dokáže splývat 

 

 zlepšuje se ve svých 

pohybových 

dovednostech 

 zlepšuje se v technice 

obrátek 

 nacvičuje si plavání na 

určitou vzdálenost, 

určitou rychlostí  

 osvojuje si pravidla 

spolupráce 

 nacvičuje si potápění, 

lovení a nesení 

předmětů 

 dokáže uplavat určitou 

vzdálenost pod vodou  

 

 

 plavecké dýchání do vody 

 

 splývání ve vodě 

 

 zdokonalování techniky plaveckých 

způsobů 

 

 zdokonalování techniky obrátek 

 

 plavání na výkon 

 souvislé plavání na vytrvalost 

 

 štafetové plavání 

 

 lovení předmětů, potápění 

 tažení a nesení předmětů  

 

 plavání pod vodou 

 

 pády a skoky do vody  

 hry ve vodě 

 

dýchání 

 

splývání 

 

technika 

 

 

obrátky 

 

plavání na výkon a 

vytrvalost 

 

 

 

potápění a lovení 

předmětů 

 

plavání pod vodou 

 

skoky 

 

 

 

VYUČOVACÍ  PŘEDMĚT: Plavání                                                                                ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
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 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 neustále pracuje na 

rozvoji svých 

plaveckých 

dovedností 

 snaží se zvyšovat 

svoji kondici  

 dokáže 

spolupracovat 

 osvojuje si základy 

dalšího pl. zp. 

 dokáže plavat pod 

vodou 

 

 

 chápe význam 

plavání pro zdraví 

 je poučen o 

bezpečnosti a 

chování ve vodním 

prostředí 

 

 

 procvičování techniky plaveckých způsobů 

 procvičování techniky obrátek 

 

 

 plavání na výkon 

 souvislé plavání na vytrvalost 

 štafetové plavání 

 

 seznámení s technikou plaveckého způsobu 

motýlek 

 plavání pod vodou 

 

 pády a skoky do vody  

 hry ve vodě 

 základy otužování 

 

 záchrana tonoucího 

 dopomoc unavenému plavci 

 šlapání vody 

 zásady kondičního plavání (přiměřenost, 

postupnost zatížení, střídání zatížení a 

odpočinku) 

 

technika pl. způsobů 

a obrátek 

 

 

kondiční plavání 

 

 

 

technika-motýlek 

 

plavání pod vodou 

 

skoky 

 

význam pro zdraví 

 

záchrana a dopomoc 
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Charakteristika předmětu 
 

Předmět doplňuje tělesnou výchovu a navazuje na výchovu k občanství a přírodopis. Zabývá 

se vztahy v rodině, sociálními aspekty, zdravým životním stylem a partnerskými vztahy. 

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných událostí. 

 

Časové vymezení 
Předmět je vyučován v nesportovních třídách v 6. a 7. ročníku po jedné hodině 

 

Obsahové vymezení  předmětu   
Metody a formy práce závisí na charakterech učiva, uplatňují se prakticky všechny formy 

práce – kolektivní práce, samostatná práce, skupinová práce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Tvorba žákovského portfolia učiva předpokládá maximální využití takových forem a metod, 

které umožní rozvíjení klíčových kompetencí žáka. 

Kompetence k učení 

Učitel: 

      -      volí netradiční a nové metody a formy práce, které umožňují žákům získávat nové    

             znalosti 

      -      vede žáky k vyhledávání a třídění informací 

      -      vede žáky k posouzení, rozlišování, třídění a spojování informací 

Žák: 

      -      hledá odpovědi na otázky zabývající se vztahy v rodině, zdravotním stylem 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel: 

      -      vede k vyhledávání informací z různých zdrojů( učebnice, internet, encyklopedie,     

             televize, časopisů, fotografie, a filmové projekce) 

      -     pomáhá žákům prezentovat se ústně, písemnou formou i pomocí programů na   

            počítači 

Žák: 

       -     využívá mnohé zdroje, sestavuje prezentace 

       -     navrhuje samostatné řešení 

 

Kompetence občanské  

Učitel: 

      -      zdůrazňuje rovnost všech lidí bez ohledu na jejich původ, rasu, či jiný handicap;   

      -      vysvětluje příčiny a následky globálních problémů celého světa  

Žák: 

      -      získané informace vedou žáky k odpovědnému postoji ke krajině a k životnímu    

             prostředí 

      -      uvědomuje si některé problémy související s rodinným životem, sociálními aspekty,   

             partnerským vztahem 
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Průřezová témata :  

Osobnostní a sociální výchova; Sociální rozvoj; Multikulturní výchova; Environmentální 

výchova 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    Výchova ke zdraví                                                                 ročník:  6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák respektuje přijatá pravidla 

 Žák ví jaké je správné soužití mezi lidmi a spoluobčany 

 Žák správně a pozitivně komunikuje 

 Žák utváří  dobré mezilidské vztahy v širším společenství, v rodině, komunitě, škole, vrstevnické skupině, 

obci 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 objasní, že s narozením, 

dospíváním dětí, 

rozvodem, úmrtím se 

struktura rodiny a její 

vnitřní život mění 

 užívá pozitivní hodnoty od 

rodiny, vrstevníků, 

společnosti 

 rozpozná sociální roli 

proměněný vztah 

k rodičům 

 přizpůsobuje se sociální 

roli při v době dospívání 

 vysvětlí, proč zákon 

stanovuje věkovou hranici 

pro beztrestný pohlavní 

styk 

 přemýšlí o budoucnosti 

 otec, matka, děti a ti druzí 

 

 

 

 

 rodina jako systém  

 

 

 vztahy mezi sourozenci 

 

 

 vliv rodiny na individuální vývoj dítěte 

 

 změny chování v dospívání 

 

 slabost a síla prvních přátelských a 

partnerských vztahů 

 

Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dospívání 

 

 

 

Budoucnost 
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 dokáže být uctivý k sobě 

samému i k druhým lidem 

 zjistí ,že štěstí je, že máme  

 

      lidi kolem sebe rádi a oni  

      mají rádi nás 

 Vysvětlí , že základní 

životní potřeba je 

mateřství 

 

 představy o budoucnosti 

 tvorba sebepojetí 

 příprava na mateřství  

 

Zdraví jako hodnota 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:     Výchova ke zdraví                                                                 ročník:  7. 

  
Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vyjadřuje vlastní názor k problematice zdraví a diskuse o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i 

v nejbližším okolí 

 Žák posuzuje různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti z vlastního zdraví i zdraví druhých a 

vyvozuje osobní odpovědnosti ve prospěch aktivní podpory zdraví 

 Žák charakterizuje možná nebezpečí vyplývající z běžného života i  z mimořádných událostí, uvede vhodné 

způsoby preventivního chování a ochrany 

 Žák v modelových situacích volí vhodné způsoby jednání, které směřují k adekvátní ochraně 

 Žák dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování v rámci svých možností, uplatňuje zdravé 

stravovací návyky           

 Žák má odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu 

 Žák respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje 

 Žák spolupracuje na přípravě a hodnocení modelových situací ohrožení pro mladší spolužáky 
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Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 komunikuje mezi 

vrstevníky ve škole, 

na veřejnosti, ve 

společnosti 

dospělých 

 dokáže vysvětlit 

rozvoj civilizačních 

chorob vznikajících 

jako důsledek 

nesprávné výživy 

 dokáže vysvětlit na 

příkladech přímé 

souvislosti mezi 

tělesným, duševním, 

sociálním zdraví 

 dokáže vysvětlit 

vztah mezi 

uspokojováním 

základních lidských 

potřeb a hodnotou 

zdraví 

 charakterizuje 

odpovědné sexuální 

chování 

 režim dne  

 pohybový režim jako preventivní ochrana 

zdraví a předcházení obezitě 

 

 

 osobní, duševní a hygiena odívání, výživy, 

dětí a dorostu 

 

 

 

 hodnota a podpora zdraví 

 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci 

 složky zdraví a jejich interakce 

 

 

 základní lidské potřeby a jejich hierarchie 

 podpora zdraví a její formy 

 prevence 

 působení na změnu kvality prostředí a 

chování jedince 

 odpovědnost jedince za zdraví 

Zdravý způsob 

života 

 

 

 

Hygiena 

 

 

 

 

Zdraví 
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5.8. Člověk a svět práce 

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Charakteristika předmětu 
Vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1.a 2. stupni na  tematické okruhy: 

práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, pěstitelské práce, příprava pokrmů, člověk 

a bydlení. 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a 

návyky. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a 

návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve 

všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a 

hygieny při práci. 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu: časové 

vymezení 1.-9.ročník 1.hod. 

Obsahové vymezení  předmětu   
Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků  tím, že 

vede žáky k :  

 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 

práce 

 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, 

k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 

 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a 

vlastních nápadů a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku 

 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena 

s pracovní činnosti člověka  

 autentickému a objektivnímu poznávání světa, k potřebné sebedůvěře, k novému 

postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
- výuka probíhá v kmenových učebnách třídna 1.stupni, na 2.st ve cvičné kuchyni,dílnách, 

přírodopisu a zimní zahradě. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Na 1. Stupni: 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- umožňuje žákům účinně spolupracovat ve skupině a ovlivňovat kvalitu společné práce 

Žák: 

- přispívá k upevňování mezilidských vztahů a vytvářet příjemnou atmosféru v týmu 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

      -     pomáhá žákům pochopit základní ekologické souvislosti 

      -     podporuje žáky používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

Žák: 

      -     používá bezpečně materiály a nástroje a vybavení 
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Na 2. Stupni: 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- vede žáky vnímat nejrůznější problémové situace, najít vhodné způsoby jejich 

řešení,činit uvážlivá rozhodnutí a obhájit si je 

- pomáhá žákům uvědomit si zodpovědnosti za svá rozhodnutí  a své činy 

Žák: 

      -     chápe úlohu svého rozhodnutí 

      -     hledá různé cesty k řešení problému 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- umožňuje žákům účinně spolupracovat ve skupině a ovlivňovat kvalitu společné práce 

- přispívá k upevňování mezilidských vztahů a vytvářet příjemnou atmosféru v týmu 

Žák: 

      -     přispívá vhodnou měrou ke spolupráci ve skupině 

      -     vytváří příjemnou atmosféru v týmu 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

      -     pomáhá žákům pochopit základní ekologické souvislosti 

      -     podporuje žáky používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

Žák: 

      -     používá bezpečně materiály a nástroje a vybavení 

 

 

Do výchovy k občanství jsou začleněna tato průřezová témata: 

- osobnostní a sociální výchova – rozvoj schop.poznávání,kreativita,kooperace a 

kompetice,řešení problémů;, 

- multikulturní výchova (lidské vztahy) 

- environmentální výchova –základní podmínky života,lidské vztahy a životní prostředí 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Člověk a svět práce     ročník: 1. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozlišuje na úrovni svého věku a pojmenuje druhy zpracovávaného materiálu a používá vhodné 

pracovní pomůcky 

 Žák postupuje na úrovni svého věku podle slovního návodu 

 Žák aplikuje základní dovednosti při práci se stavebnicemi 

 Žák pečuje o nenáročné rostliny 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozlišuje druhy 

materiálu 

 seznamuje se se 

základními 

pomůckami 

 posupuje podle 

slovního návodu 

 

 aplikuje elementární 

dovednosti a činnosti 

při práci se 

stavebnicemi 

 pečuje o nenáročné 

rostliny 

 

 druhy materiálu (přírodniny, modelovací 

hmota, papír a karton) 

 pracovní pomůcky a nástroje, způsob použití 

 

 

 jednoduché pracovní operace a postupy – 

mačkání, trhání, překládání,  skládání, 

slepování, ohýbání, hnětení 

 jednoduché stavebnice z plastů 

 

 

 

 pěstování pokojových rostlin 

 

Práce s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

 

Konstrukční 

činnosti 

 

 

Pěstitelské práce 

 

 

 

 

 

P.t: Osobnostní a sociální 

výchova 

- rozvoj schopností poznávání 

 

P.t: Environmentální výchova  

- základní podmínky života 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Člověk a svět práce       ročník: 2. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozlišuje na úrovni svého věku vlastnosti zpracovávaného materiálu 

 Žák postupuje na úrovni svého věku podle slovního návodu 

 Žák sestavuje modely z jednoduchých stavebnic 

 Žák chová se vhodně při stolování 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 určuje vlastnosti 

materiálu osvojuje si 

základy bezpečnosti 

a hygieny práce 

 

 

 

 sestavuje modely 

z jednoduchých 

stavebnic 

 seznamuje se 

návodem a 

předlohami 

 provádí jednoduchá 

pozorování a pokusy 

 

 pečuje o nenáročné 

rostliny 

 chová se vhodně při 

stolování 

 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 

hmota, papír a karton, textil 

 pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití, vhodný výběr 

 jednoduché operace a postupy (obkreslování, 

vystřihování, propichování, navlékání, 

svazování, odměřování, ohýbání) 

 stavebnice (plošné, prostorové) 

 

 

 práce s návodem 

 

 

 základní podmínky pro pěstování rostlin, 

klíčivost, růst rostlin 

 

 pěstování rostlin ze semen 

 pěstování pokojových rostlin 

 pravidla správného stolování 

Práce s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

Konstrukční 

činnosti 

 

 

 

 

Pěstitelské práce 

 

 

 

 

Příprava pokrmů 

P.t: Osobnostní a sociální 

výchova 

- kreativita 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Člověk a svět práce                                    ročník: 3. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák používá jednoduché postupy při vytváření různých předmětů s využitím tradičních i netradičních 

materiálů 

 Žák postupuje podle slovního návodu a předlohy 

 Žák provádí pozorování přírody a zaznamená  výsledky svého pozorování 

 Žák připraví tabuli pro jednoduché stolování 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 vytváří 

jednoduchými 

postupy předměty 

z různých materiálů 

 používá pro danou 

činnost  vhodné 

pracovní pomůcky a 

nástroje 

 sestavuje modely 

podle předlohy i 

představ 

 postupuje podle 

slovního návodu a 

předlohy 

 provádí pozorování 

přírody, zaznamená 

a zhodnotí výsledky 

pozorování 

 vlastnosti materiálu (papír a karton, textil, 

špejle, provázky, modelovací hmota, 

přírodniny) 

 

 pracovní pomůcky a nástroje 

 

 

 

 stavebnice (prostorové, konstrukční) 

 

 

 práce s návodem 

 

 

 základní podmínky pro pěstování rostlin, 

výživa rostlin 

 pěstování rostlin ze semen (okrasné rostliny, 

léčivky), pěstování pokojových rostlin 

Práce s drobným 

materiálem 

 

 

Konstrukční 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěstitelské práce 

 

 

 

 

P.t:Osobnostní a sociální výchova 

- kooperace a kompetice 
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 Připraví tabuli pro 

jednoduché stolování 

 Dodržuje základy 

hygieny a 

bezpečnosti práce 

 

 jednoduchá úprava stolů, pravidla správného 

stolování 

 

 

 

 

Příprava pokrmů 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    Člověk a svět práce          ročník: 4. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák na základě své představivosti vytváří přiměřenými pracovními postupy a operacemi různé výrobky 

z daného materiálu 

 Žák udržuje pořádek na pracovním místě 

 Žák při práci se stavebnicemi provádí jednoduchou montáž a demontáž 

 Žák provádí jednoduché pěstitelské činnosti a pozorování přírody 

 Žák dodržuje pravidla správného stolování 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 vytváří přiměřenými 

pracovními 

operacemi a postupy  

 volí vhodné pracovní 

pomůcky a nástroje 

 provádí při práci se  

 

 druhy a vlastnosti materiálu (přírodniny, papír 

a karta, textil, drát, dřívka, modelovací 

hmota) 

 jednoduché pracovní operace a postupy 

 pracovní pomůcky a nástroje 

 stavebnice (prostorové, konstrukční),  

  

Práce s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

P.t: Osobnostní a sociální 

výchova 

- kreativita 
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      stavebnicemi    

      jednoduchou montáž  

      a demontáž 

 provádí jednoduché 

pokusy a 

pozorování, 

jednoduché 

pěstitelské činnosti 

 ošetřuje podle 

daných zásad 

pokojové rostliny 

 připraví 

jednoduchou 

snídani, přesnídávku 

 podržuje pravidla 

správného stolování 

 udržuje pořádek na 

pracovním místě a 

dodržuje zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce 

      sestavování modelů 

 

 

 základní podmínky pro pěstování rostlin, 

půda a její zpracování – pokusy a pozorování 

 pěstování rostlin ze semen – setí, sázení, 

jednocení, poznávání semen  

 pěstování pokojových rostlin – přesazování, 

rozmnožování 

 

 

 výběr a nákup potravin 

 jednoduchá úprava stolu, obsluha a chování u 

stolu 

 

 

Konstrukční 

činnosti 

 

Pěstitelské práce 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů 

 

 

P.t: Environmentální výchova 

- lidské aktivity a životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Člověk a svět práce                             ročník: 5. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

 Žák volí podle druhu činností vhodné pomůcky, nástroje a náčiní 

 Žák postupuje podle slovního návodu, předlohy a jednoduchého náčrtu 
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 Žák připraví samostatně jednoduchý pokrm a orientuje se v základním vybavení kuchyně 

 Žák dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce a umí poskytnout první pomoc při úrazu 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 zvolí vhodný 

materiál, připraví si 

pracovní místo a 

navrhne 

nejvhodnější postup 

 používá vhodné 

pracovní nástroje a 

pomůcky, správně je 

udržuje 

 využívá při 

tvořivých činnostech 

prvky lidových 

tradic 

 provádí při práci se 

stavebnicemi 

jednoduchou montáž 

a demontáž 

 provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti 

 ošetřuje podle 

daných zásad 

pokojové rostliny 

 připraví samostatně 

jednoduché 

pohoštění ze studené 

 

 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 

hmota, papír a karton, textil, korek, drát, fólie, 

dřívka) 

 jednoduché pracovní operace a postupy, 

organizace práce 

 pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití 

 

 

 lidové tradice, zvyky a řemesla 

 

 

 

 stavebnice (prostorové, konstrukční se 

spojovacími prvky) 

 sestavování pohyblivých modelů 

 

 pěstování rostlin ze semen (okrasné rostliny, 

léčivky, koření, zelenina) 

 pěstování pokojových rostlin 

 rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

 

 výběr a nákup potravin a jejich skladování 

 základní vybavení kuchyně 

 technika v kuchyni – historie a význam 

 

Práce s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukční 

činnosti 

 

 

Pěstitelské práce 

 

 

 

 

Příprava pokrmů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t: Osobností a sociální výchova 

- řešení problémů a rozhodovací 

schopnosti 
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      kuchyně 

 orientuje se 

v základním 

vybavení kuchyně 

 připraví stůl pro 

rodinou oslavu a 

společensky se u 

stolu chovat 

 udržuje pořádek a 

čistotu pracovních 

ploch, dodržuje 

zásady hygieny a 

bezpečnosti práce,  

poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

 

 slavnostní úprava stolu, pravidla správného 

stolování 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Člověk a svět práce - práce v dílnách                                      ročník:  6. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vytváří přiměřenými pracovními postupy a operacemi na základě své představivosti různé výrobky 

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

 Žák udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti  práce,poskytne 1.pomoc 

 Žák pracuje podle návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

 Žák organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

 

 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 301 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 provádí jednoduché 

pracovní činnosti 

s kovovým 

materiálem 

 provádí jednoduché 

pracovní činnosti se 

dřevem 

 

 seznámí se s 

základními druhy 

plastických hmot 

 provádí jednoduché 

úkony při práci 

s plastickou hmotou 

 

 

 vlastnosti materiálu - kov 

 nákres, náčrt;  

 organizace práce 

 pracovní nástroje a pomůcky - jednoduchý 

výrobek 

 vlastnosti materiálu dřevo 

 organizace práce 

 jednoduchý nákres 

 pracovní nástroje pro práci se dřevem – 

jednoduchý výrobek 

 druhy plastických hmot a jejich význam 

 organizace práce 

 jednoduchý nákres, náčrt výrobku 

 práce s pracovními nástroji při opracování 

plastické hmoty při výrobě jednoduchého 

výrobku 

 

Práce s kovem 

 

 

 

 

 

 

Práce se dřevem 

 

 

Práce s plastickými 

hmotami 

 

 

 

P.t.:Environmentální výchova  

– lidské aktivity a životní 

prostředí 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Člověk a svět práce - vaření            ročník : 6. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák orientuje se v základním vybavení kuchyně 

 Žák připravuje  jednoduché pokrmy se zásadami zdravé výživy 

 Žák dodržuje  základních principů stolování, společenského chování, obsluhy u stolu a ve společnosti 
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 Žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a udržování pořádku a čistoty pracovních ploch 

 Žák poskytuje 1.pomoci při úrazech v kuchyni 

 Žák chápe souvislost složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a uplatňuje zdravé 

stravovací návyky 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 používá základní 

kuchyňský inventář 

 dodržuje prvky 

základního úklidu 

pracovních ploch a 

nádobí 

 bezpečně zachází se 

základními čistícími 

prostředky 

 dodržuje kulturní 

stolování a 

společenské  chování 

 dokáže připravit 

pokrm ze syrového 

ovoce a zeleniny 

s vysokou 

biologickou 

hodnotou 

 dokáže zhodnotit 

tepelné úpravy 

z hlediska zdravé 

výživy 

 

 hygiena a základní pojmy v oboru výživy a 

stravování 

 denní stravovací režim 

 výživa vybraných skupin obyvatelstva 

 alternativní způsoby výživy 

 

 zásady pro sestavování jídelníčku 

 zařízení kuchyňského pracoviště 

 rodinný stůl 

 technika v kuchyni – historie a význam 

 

 

 základní inventář pro stolování 

 prostírání 

 společenské chování při stolování 

 hygienické požadavky na skladování 

poživatin v domácnosti 

 

 odměřování, předběžná úprava potravin 

 úprava pokrmů za syrova 

 vaření, dušení, pečení, smažení, mikrovlnný 

ohřev 

 

Výživa člověka 

 

Zásady zdravé 

výživy 

 

 

Příprava stravy 

v domácnosti 

 

Cvičné pracoviště 

pro přípravu pokrmů 

 

Zásady správného 

stolování 

Nákup a skladování 

poživatin 

Přípravné práce 

v kuchyni 

Tepelná úprava 

pokrmů 

Potraviny živočiš-

ného původu  

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova : Poznávání lidí 

 

 

 

 

Pt.: Mediální výchova  
- Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení  

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech  
- Objevujeme Evropu a svět 
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 najde v literatuře 

recepturu na 

přípravu z masa, 

mléka, vajec 

 orientuje se 

v nabídce na našem 

trhu 

 Užívá různé způsoby 

přípravy čaje 

 Sestaví zásady jak 

prakticky 

konzervovat a 

zmrazovat potraviny 

 maso a masné výrobky 
 mléko a mléčné výrobky  
 vejce 

 

 obiloviny, luštěniny, zelenina, brambory, 

ovoce 

 

 koření, houby, speciální pochutiny 

 

 konzervování a příprava polotovarů 

v domácnosti 

 zmrazování potravin 

a jejich 

technologické 

zpracování 

Potraviny 

rostlinného původu 

a jejich 

technologické 

zpracování 

 
Pochutiny 

Polotovary, 

konzervy, zmrazené 

potraviny 
 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a svět práce - pěstitelství                                     ročník: 6.  
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák volí vhodné pracovní postupy práce  při  pěstování  okrasných rostlin doma a  ve  svém  okolí 

 Žák pěstuje a využívá  pokojové  rostliny-květiny  pro  výzdobu   

 Žák dodržuje zásady hygieny  a  bezpečnost   práce 

 

Ročníkové  výstupy Učivo Téma Průřezová  témata, 

Kontexty a  přesahy, 

Další  poznámky 

 zvládá pracovní  

postupy při pěstování 

okrasných rostlin 

 

 Základní podmínky  pro pěstování 

 Okrasné  rostliny 

 Ochrana rostlin 

 

Půda 

 

 

 

P.t.: Environmentální výchova  

- Lidské aktivity a životní 

prostředí 

 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 304 

 ošetřuje pokojové 

rostliny 

 využívá květiny 

v interiéru(aranžování) 

 správně zachází 

s používaným  nářadím 

 projevuje pozitivní 

vztah k přírodě  a 

životnímu  prostředí 

 Základy ošetřování rostlin 

 Pěstování  vybraných druhů 

 Jednoduchá vazba-úprava květin 

 Rostliny a zdraví člověka 

 Léčivé účinky některých rostlin  

 Rostliny jedovaté 

 Rostliny jako 

 Léčivé rostliny 

 Koření 

 drogy 

 

 

 

Rostliny 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Člověk a svět práce - práce v dílnách                                  ročník:  8. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák vytváří přiměřenými pracovními postupy a operacemi na základě své představivosti různé výrobky 

 Žák navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří jejich funkčnost atd. 

 Žák udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti  práce,poskytne 1.pomoc 

 Žák provádí montáž , demontáž a údržbu jednoduchých předmětů 

 Žák orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 provádí jednoduché 

pracovní úkony 

s pracovními nástroji 

 seznámí se 

 navrhne a sestaví jednoduchý nákres 

 podle náčrtu vyrobí jednoduchý 

model,výrobek 

 prověří funkčnost daného výrobku 

Práce s různým 

materiálem 

 

 

 

 

. 
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s jednoduchými 

zařízeními a jejich  

 

      funkcí 

 naučí se provádět 

demontáž a montáž 

jednoduchých 

zařízení 

 zná vybrané 

pracovní profese 

 zná smysl vybraných 

profesí 

 zná činnost 

vybraných profesí 

 

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 

 druhy jednoduchých zařízení s nimiž se  

 

      v životě setkáváme 

 pomocí nástrojů montáž a demontáž 

jednoduchých zařízení 

 ověření funkčnosti zařízení po opravě 

 

 seznámení s vybranými profesemi 

 seznámení s náplní vybraných profesí 

 ověření některé profese v praxi 

 podnikání – druhy a struktura organizací; 

nejčastější formy podnikání 

 

 

 

Údržba a montáž  

 

jednoduchých 

zařízení 

 

 

 

Pracovní profese 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Člověk a svět práce  - byt a bydlení                              ročník:  8. 
 

Očekávané výstupy v RVP  ZV 

 Žák ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti 

 Žák správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím 

 Žák orientuje se v návodech běžných domácích spotřebičů 

 Žák dodržuje základních hygienických, bezpečnostních pravidel a předpisů 

 Žák poskytuje 1.pomoci při úrazu, včetně úrazu el.proudem 

 Žák dokáže se orientovat v jednoduchých operací platebního styku a domácího účetnictví 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 
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Další poznámky 

 ovládá zásady  

 

      hygienického a        

      bezpečného  provozu  

      v bytě 

 s pomocí odborné 

literatury sestaví 

přehled historického 

zařízení určeného 

k osobní hygieně 

 dokáže vysvětlit, jak 

lze chránit zrak 

vhodným osvětlením 

 dokáže vysvětlit a 

zdůvodnit, jak může 

nevhodné větrání a 

vytápění bytového 

prostoru ovlivnit náš 

zdravotní stav 

 dodržuje zásady 

bezpečného 

využívání 

el.spotřebičů a 

promyšleným 

postupem při 

domácích pracích se 

vyhnout úrazům 

 orientuje se  

zásadami 

poskytování 

 provoz v bytě 

 

 hygienické požadavky na zařízení některých 

částí bytu  

 vstupní část bytu, společný obývací prostor 

 

 hygienické zařízení bytu (koupelna, WC) 

 

 hygienické požadavky na oslunění a osvětlení 

bytu 

 hygienické požadavky na větrání a vytápění 

bytu 

 

 bezpečnost v bytě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zásady 1.pomoci 

 

 

Domov a bydlení 

 

 

 

 

 

 

Hygiena provozu 

domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Mediální výchova  
- Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

 

 

 

 

Využívání nabídkových katalogů 

 

 

 

 

 

Zdokonalování dovedností 

v různých pracovních situacích 
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1.pomoci z odborné 

literatury 

 seznamuje se 

 

      s praktickým   

      ovládáním       zá-   

      kladních způsobů  

      ošetření 

 dokáže  vyřadit 

materiály ohrožující 

životní prostředí a 

nahradit je 

ekologicky 

nezávadnými 

materiály  

 vysvětlí  jak se 

podílet na základě 

rad šetřit 

v domácnosti 

el.energii, vodou, 

potravinami, 

plynem, teplem, 

šetřit byt.zařízení, 

oděvy, prádlo, čistící 

prostředky 

 

    rozlišuje jednotlivé  

         formy vlastnictví a   

         uvádí příklady 

 

 

 

 

 

 

 úklid, pracovní postupy  (praní, žehlení, 

opravy) 

 

 odpad a jeho ekologická likvidace 

 

 

 

 

 

 

 rodinný rozpočet 

 možnosti snižování nákladů na provoz 

domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

   majetek, vlastnictví 

           formy vlastnictví 

           hospodaření s penězi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomická činnost 

rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetek, vlastnictví, 

peníze 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Člověk a svět práce- práce v dílnách                            ročník:  9. 
           

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák sestaví podle návodu, náčrtu,plánu,jednoduchého programu daný model 

 Žák posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

 Žák využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 

 Žák prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

 Žák organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 provádí jednoduché 

pracovní úkony 

s pracovními nástroj 

 

 ví jak se orientovat 

na trhu práce 

 

 

 umí sebe zařadit do 

budoucí profese 

 umí využít 

poradenských služeb 

 orientuje se 

v pracovních 

příležitostech v obci 

a regionu 

 

    dává do souvislosti    

 navrhne a sestaví jednoduchý nákres 

 podle náčrtu vyrobí jednoduchý 

model,výrobek 

 prověří funkčnost daného výrobku 

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 

 trh práce – povolání,pracoviště,pracovní 

prostředky,požadavky kvalifikační – 

zdravotní a osobnostní 

 volba profesní orientace – 

sebepoznávání,osobní zájmy,cíle; 

 možnosti vzdělávání – náplň učebních a 

studijních oborů, přijímací řízení 

 zaměstnání – pracovní příležitosti v regionu, 

obci, způsob hledání zaměstnání, životopis, 

pohovor u zaměstnavatele, úřad práce 

 

 

 výroba, obchod, služby 

Práce s materiálem 

 

 

 

 

 

 

 

Volba povolání 

 

 

 

Volba budoucí 

stření školy 

Vyhledávání 

pracovní příležitosti 

 

Výroba, obchod, 
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   výrobu, obchod a  

   služby 

    objasňuje  systém   

   nabídky a poptávky  

   na trhu 

 

            hledá si smysl   

            života,reálně hodnotí   

            své možnosti při   

            studiu 

jejich funkce a návaznost 

 

 principy tržního hospodářství 

nabídka, poptávka, trh 

 

 

    osobní rozvoj 

životní cíle a plány 

význam motivace, vůle a osobní kázně  

volba povolání 

 

služby 

 

Principy tržního 

hospodářství   

 

 

Osobní rozvoj 

 

   

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    Člověk a svět práce - ruční práce                                      ročník: 9.  

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák zvládá jednoduché práce  s textilním materiálem  

 Žák používá vhodné materiály pro svoji pracovní činnost 

 Žák dodržuje pracovní kázeň 

 Žák dodržuje obecné zásady  bezpečnosti a hygieny při práci s pracovními nástroji 

 Žák je schopen zhotovit vlastní výrobek 

Ročníkové výstupy 

  

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 
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 dokáže funkčně, 

vkusně, účelně se 

oblékat 

 dokáže vhodně 

zvolit materiály pro 

letní a zimní oděvy 

 aplikuje ovládání 

jednoduchých 

pracovních postupů 

 užívá  základní 

postup  při žehlení 

 užívá  zásady 

bezpečnosti a 

ochrany zdraví při 

žehlení 

 používá  jednoduché 

pracovní postupy 

 předkládá vlastní 

výrobu 

 užívá  základy 

strojového šití 

 esteticky  ztvárňuje 

textilní aplikace 

 užívá  základní 

postupy 

 Předkládá vlastní výrobek 

 historické oděvy až po současnost 
 

 
 textilní oděvní materiály  

 

 
 oděvní příprava  
 ošetřování a čištění oděvů 

 
 způsoby žehlení 

 

 

 

 

 

 ruční šití  

 

 

 strojové šití 

 vyšívání 

 háčkování 

 pletení 

 úprava staršího materiálu 

využití zbytků pro zvolenou techniku 

Kultura odívání 

 

 

Oděvní materiály 

 

 

Údržba oděvů a 

prádla 

 

 

Žehlení 

 

 

 

 

Šití 

 

 

 

 

 

Základy technik 

s textilem  přízí 

 

P.t.: Mediální výchova  
- Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova 
- Kreativita 
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5.9. Informační a komunikační technologie 

 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu: časové 

vymezení 5.a 6.ročník 1.hod. 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 
Je realizován v 5. a 6. ročníku po jedné hodině 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout 

základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní 

techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě 

pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané 

dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i 

podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

Vzdělávací obsah je rozdělen  na tematické okruhy ; 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny  v počítačové učebně tak, aby byl 

každý žák u svého počítače a využívají k učení různé formy práce.Během hodiny učitel a žáci 

používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Učitel: 

     -       vede žáky k používání moderní technologie 

     -       podporuje žáky k získávání nových informací 

Žák: 

     -       používá moderní technologie k získání informací, jejich třídění a prezentaci.  

 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel: 

     -       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 co nejvíce zdroji informací. 

 Žák. 

     -       rozvíjí své schopnosti k systematičnosti, přesnosti,  

     -       provádí rozbor problémů a plánu řešení 

 

Kompetence komunikativní  
Učitel: 

      -      pomáhá žákům při využití komunikačních systémů 

Žák: 

      -      komunikují na všech úrovních včetně pomocí přímé komunikace, diskusních fór a e-   

             mailové komunikace.  

 

Kompetence občanská  
Učitel: 

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

             kritérií hodnotili své činnosti  nebo výsledky 
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Žák: 

      -       při zpracovávání informací zohledňují obsahy sdělení 

      -       hodnotí svoji  práci a práci ostatních 

      -       je veden k ohleduplnosti a taktu, 

      -       vnímá složitosti světa 

 

 Kompetence pracovní  
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 

Žák: 

      -      zpracovává zadané úlohy 

      -      využívá vybavení učebny, techniky 

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV, VDO – rozvoj schopností poznávání 

MKV – multikulturalita 

MedV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, tvorba mediálních sdělení 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Informační a komunikační technologie                      ročník: 5.  

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák získá elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky 

 Žák zvládá vyhledávání potřebných informací na internetu 

 Žák respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software 

 Žák zpracovává a využívá vyhledané informace 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 využívá základní 

standardní funkce 

počítače 

 respektuje pravidla 

bezpečné práce 

s hardware a 

software 

 používá jednoduché 

a vhodné cesty při 

vyhledávání na 

internetu 

 pracuje s textem a 

      s obrázkem    

            v textovém   a   

            grafickém editoru 

 

 struktura, funkce a popis počítače a 

přídavných zařízení 

 operační systémy a jejich základní funkce 

 zásady bezpečnosti a prevence zdravotních 

rizik spojených s využíváním výpočetní 

techniky 

 

 metody a nástroje vyhledávání informací – 

portál, vyhledávač 

 formulace požadavku při vyhledávání  

 základní způsoby komunikace – e-mail 

 základní funkce textového a grafického  

 změny písma, nadpis, styly, vložení obrázku 

do textu, obtékání obrázku 

 

Základy práce 

s počítačem 

 

 

 

 

 

Vyhledávání 

informací a 

komunikace 

 

Zpracování a využití 

informací 

 

P.t.: Osobnostní a sociální 

výchova  
- rozvoj schopností poznávání 

P.t.: Mediální výchova 

- tvorba mediálních sdělení 

 

P.t.: Mediální výchova 

- multikulturalita 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie               ročník:6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák si ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 

návaznost 

 Žák ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory  a využívá vhodných aplikací 

 Žák uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

 Žák pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví 

 Žák používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

 Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální forem 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 ověřuje věrohodnost 

informací a 

informačních zdrojů, 

posuzuje jejich 

závažnost 

a vzájemnou 

návaznost 

 ovládá práci 

s textovými a 

grafickými editory i 

tabulkovými editory  

a využívá vhodných 

aplikací 

 uplatňuje základní  

 

 vývojové trendy informačních technologií 

 hodnota a relevance informací a 

informačních zdrojů, metody a nástroje 

jejich ověřování  

 internet a komunikace – viry, spam, 

anonymita 

 počítačová grafika - rastrové a vektorové 

programy 

 tabulkový editor - vytváření tabulek, 

porovnávání dat, jednoduché vzorce, suma 

průměr jednoduché grafy 

 prezentace informací (webové stránky - 

CMS, prezentační programy, multimédia) 

 ochrana práv k duševnímu vlastnictví, -  

 

Internet a 

informace 

 

 

 

 

 

počítačová grafika 

tabulkový editor 

 

 

prezentace 

informací 

 

 

P.t.: Mediální výchova  
– Tvorba mediálních sdělení 

 

P.t.: Mediální výchova 

- interpretace vztahu mediálních sdělení 

a reality 

 

 

 

 

 

P.t.: Mediální výchova 

- fungování a vliv médií ve společnosti 
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       estetická a  

       typografická , 

      pravidla pro práci  

      s textem a obrazem 

 pracuje 

s informacemi 

v souladu se zákony 

o duševním 

vlastnictví 

 používá informace 

z různých 

informačních zdrojů 

a vyhodnocuje 

jednoduché vztahy 

mezi údaji 

 zpracuje a prezentuje 

na uživatelské úrovni 

informace v textové, 

grafické 

a multimediální 

formě 

      copyright, informační etika, licence 

 

 textový editor – úpravy stylů, obrázky 

v textu s popisky, formáty pro ukládání 

textu( doc, pdf, html, odt) 

 Práce s počítačovou sítí – školní 

informační systém, ukládání dokumentů, 

výukové aplikace 

 

 

 

 

ochrana práv k 

duševnímu 

vlastnictví 

textový editor  

 

 

 

užití počítačů pro 

vzdělávání 
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 5.10. Povinně volitelné předměty 

Přehled volitelných předmětů, které budou zařazovány podle zájmu žáků 

 
 Zařazení volitelných předmětů do učebního plánu sleduje individuální rozvoj žáka 

podle jeho zájmu a prohlubování vzdělání. Nabídka předmětů kopíruje vzdělávací oblasti a 

umožňuje jejich rozšiřování. Žák si vyber z aktualizované nabídky pro daný školní rok na 

období celého školního roku. 

Počet volitelných předmětů vypsaných vedením školy ve školním roce je závislé od počtu 

žáků v daných ročnících a  personálního obsazení. 

 

Druhy předmětů: 
Sportovní hry 

Francouzský jazyk 

Ruský jazyk 

Konverzace v anglickém jazyce 

Zeměpisná praktika 

Finanční gramotnost 

Práce na počítači 

Multimediální výchova 

Literární seminář 
 

VOLITELNÝ PŘEDMĚT – SPORTOVNÍ HRY 

Charakteristika předmětu:  
Volitelný předmět sportovní hry představuje důležitou formu pohybového učení. Navazuje 

a rozšiřuje svým vzdělávacím obsahem znalosti a dovednosti získané v tělesné výchově.  

 

Volitelný předmět sportovní hry usiluje o naplňování těchto cílů: 

- pomáhat osvojit si nové pohybové dovednosti 

- seznamovat s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení 

nebo zdravotního oslabení 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupráce, tvořivost, překovávání zábran, objektivnost, 

rychlé rozhodování  

- osvojit zvládání základních organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad 

- být zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu 

v životě jednotlivce 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- podporuje u žáka rozvoj pohybových schopností a dovedností 

- vede žáky k využití pohybové aktivity pro zdravý rozvoj  

Žák: 

      -     rozvíjí své schopnosti dle možností 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- umožňuje žákům účinně spolupracovat ve skupině  

Žák:      
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 -      zapojuje se do kolektivního sportu a účinně ve skupině spolupracuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 318 

VOLITELNÝ  PŘEDMĚT: Sportovní hry                                                                            ročník:  6. 
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák se snaží osvojit pohybové dovednosti a aplikovat je ve hře, při soutěži 

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

 Žák si osvojuje používané názvosloví 
 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 zvládá práci 

s míčem,  

 

 

 

 rozvíjí základní 

herní činnosti 

jednotlivce 

 rozumí 

základním 

pravidlům hry 

 rozumí 

základním 

pravidlům hry 

 rozumí 

základním 

pravidlům hry  

 rozumí 

základním 

 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 

 basketbal 

- herní činnosti jednotlivce 

(přihrávky,dribling,střelba) 

 fotbal 

- herní činnosti jednotlivce(zpracování 

míče,přihrávka)  

 softbal 

- hra 

 

 florbal 

- hra 

 

 ringo 

         -     utkání     

 

pohybové hry 

 

 

 

basketbal 

 

 

 

fotbal 

 

 

softbal 

 

 

florbal 

 

 

ringo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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pravidlům hry  

 

 

 dodržuje zásady 

kompenzačních 

cvičení  

 je poučen o 

vhodnosti 

oblečení a obuvi 

 rozumí 

odbornému 

názvosloví 

 

 přehazovaná 

              -     utkání 

 prevence a korekce jednostranného 

zatížení   

 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

 

 komunikace v tv 

- tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností 

 

 

 

význam pohybu pro zdraví 

 

 

 

 

 

 

komunikace v Tv 

 

 

VOLITELNÝ PŘEDMĚT: Sportovní hry                                                                           ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 Žák zvládá osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře 

 Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 zlepšuje se ve svých 

pohybových 

dovednostech 

 

 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 

pohybové hry 
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 osvojuje si herní 

činnosti jednotlivce 

potřebné ke hře 

 osvojuje si techniku 

odbití 

 

 zdokonaluje herní 

činnosti jednotlivce 

 

 orientuje se 

v pravidlech, získává 

zkušenost 

s odpalováním  

 osvojuje si správné 

vedení míčku, učí se 

základní pravidla hry 

 osvojuje si základní 

pravidla 

 dodržuje zásady  

relaxačních cvičení 

 chápe nutnost 

dodržování bezpečnosti 

 rozumí názvosloví 

v rámci vykonávaných 

činností 

 basketbal 

- herní činnosti jednotlivce 

- hra 

 volejbal 

- herní činnosti jednotlivce (odbití, 

podání) 

 fotbal 

- herní činnosti jednotlivce 

- utkání 

  softbal 

- herní činnosti jednotlivce 

- hra 

 florbal 

- vedení míčku 

- hra 

 

 frisbee 

               -     hra 

 průpravná, kompenzační, relaxační cvičení 

 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

 komunikace v tělesné výchově 

 

basketbal 

 

 

volejbal 

 

fotbal 

 

 

 

 

softbal 

 

florbal 

 

 

 

 

 

prevence a korekce 

jednostranného zatížení  

hygiena a bezpečnost  

 

komunikace v Tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLITELNÝ  PŘEDMĚT: Sportovní hry                                                                            ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení svých pohybových dovedností 

 Žák  uplatňuje vhodné a bezpečné chování  

 Žák užívá osvojované názvosloví  
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Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 zlepšuje svoji tělesnou 

zdatnost 

 

 

 zlepšuje se v herních 

činnostech,dodržuje 

pravidla při hře 

 

 

 zlepšuje techniku 

odbití 

 

 

 nacvičuje jednoduché 

herní kombinace 

 

 dodržuje základní 

pravidla hry, zlepšuje 

se v chytání a odhodu 

 nacvičuje střelbu, 

osvojuje si pravidla při 

hře 

 

 

 

 snaží se kompenzovat 

jednostranné zatížení 

 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 basketbal 

- herní činnosti jednotlivce 

- pravidla 

- hra družstev 

 volejbal 

- herní činnosti jednotlivců 

(nahrávka, útoční úder, podání, 

příjem) 

- hra  

 fotbal 

- herní činnosti jednotlivce 

- utkání 

 softbal 

- chytání a odhod míčku 

- hra 

 florbal 

- základní pravidla  

- střelba 

- hra 

 

 

 průpravná a kompenzační cvičení 

 

 

pohybové hry 

 

 

 

basketbal 

 

 

 

volejbal 

 

 

 

 

fotbal 

 

 

softbal 

 

 

florbal 

 

 

 

 

 

prevence 

jednostranného  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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  poučen o bezpečném 

chování  

 

 orientuje se 

v pravidlech 

sportovních her 

 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

 

 komunikace v Tv 

- tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností 

 

zatížení  

hygiena a bezpečnost 

při pohybových 

činnostech 

komunikace v Tv 

 

 

 

 

 

VOLITELNÝ  PŘEDMĚT: Sportovní hry                                                                           ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

 Žák snaží se aplikovat své získané pohybové dovednosti v jednotlivých sportech 

 Žák naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 neustále pracuje na 

rozvoji svých 

pohybových 

schopností a  

dovedností 

 zdokonaluje se 

v obraně i v útoku, 

rozvíjí herní 

myšlení 

 

 pohybové hry 

- běžecké hry 

- míčové hry 

- překážkové dráhy 

 

 basketbal 

- herní činnosti jednotlivce – útočné, 

obranné 

- hra družstev 

 

pohybové hry 

 

 

 

 

basketbal 
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 a snaží se používat 

her.čin.jed.při hře 

 

 používá získané 

dovednosti při hře 

 

 snaží se osvojit 

základy taktiky 

 

 zdokonaluje se 

v herních 

činnostech  

 dále si osvojuje 

návyky správného 

držení těla 

 žák správně používá 

názvosloví, při 

hrách používá 

smluvené 

signály,rozumí 

gestikulaci 

rozhodčích 

 žák je vychováván 

v duchu fair-play 

 volejbal 

- herní činnosti jednotlivce 

- hra družstev 6:6 

 fotbal 

- herní činnosti jednotlivce 

- utkání 

 softbal 

- herní činnosti jednotlivce 

- hra 

 florbal 

- herní činnosti jednotlivce 

- hra 

 prevence a korekce jednostranného zatížení 

 

 

 komunikace v Tv 

- tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností 

- vzájemná komunikace a spolupráce při 

osvojovaných pohyb.činnostech 

 

 

 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci 

- olympismus 

volejbal 

 

 

fotbal 

 

 

softbal   

 

 

florbal 

 

 

prevence a korekce 

jednostranného zatížení  

 

komunikace v Tv 
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Obsahová náplň volitelných předmětů: 

 

ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu: časové 

vymezení 6.-9.ročník 1.hodina 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět zeměpisná praktika vychází z učiva pro příslušný ročník, je zaměřen na 

prohlubování znalostí o planetě Zemi, kontinentech a České republice. Umožňuje získávat 

znalosti politických, kulturních, náboženských i ekonomických vazeb ve středoevropském 

regionu a ve světě.  

Organizační vymezení 

Základní formou předmětu je vyučovací hodina. Jako nosnou metodu práce jsme na naší škole 

zvolili soubor žákovských prací, referáty, projekty, které se týkají učiva. Tuto metodu 

rozšiřujeme o příležitostné akce: besedy, exkurze a filmové projekce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Tvorba žákovského portfolia učiva předpokládá maximální využití takových forem a metod, 

které umožní rozvíjení klíčových kompetencí žáka. 

Kompetence k učení 

Učitel: 

      -      vede žáky prezentovat se ústně nebo písemnou formou 

Žák: 

      -      své výsledky a práci prezentuje vhodným způsobem 

  

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

      -      vede žáky ke skupinové spolupráci při řešení problémů 

Žák: 

      -      se zapojuje do skupinové činnosti 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

     -      organizuje skupinové práce a menší projekty 

     -      do práce zapojuje všechny žáky 

Žák: 

     -      bere ohled na druhé ve skupině, pomáhá jiným ve skupině 

 

Kompetence občanské  

Učitel: 

      -     vede žáky zachovávání pravidel slušného chování 

Žák: 

      -     navzájem naslouchá druhým a respektuje názor ostatních.  
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Zeměpisná praktika                                                                      ročník: 6. 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Osvojení základních vědomostí o Zemi a vesmíru 

 Orientace v přírodě a krajině 

 Samostatně pracovat s různými zeměpisnými pomůckami 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 Učí se pracovat se 

zeměpisnými pojmy- 

planety,družice,meteorická 

tělesa, komety   

 aplikuje  pojmy-jako 

jsou globus, měřítko 

poledníky, rovnoběžky 

 vysvětlí délku dnů a 

nocí, určí zeměpisnou 

polohu,orientuje se 

v zeměpisných atlasech 

 určuje složky přírodní 

sféry,  

 rozeznává  pojmy jako 

je zemětřesení, sopečná 

činnost 

 vyhledává oceány, moře, 

řeky a jezera. 

 charakterizuje jejich 

polohu, rozlohu a 

rozmístění   

 vyhledává na mapách 

 vesmír, vznik vesmíru a jeho poznání, Slunce              

 a sluneční soustava 

 

 

 

 

 

            zeměpisná sít´, určování zeměpisné polohy,  

 

 

            litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra 

 

 

 

 

 

            oblasti a státy Afriky a Austrálie 

 

 

Planeta Země 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glóbus mapa 

 

 

 

 

Krajinná sféra 

 

 

 

Zeměpis světadílů 

 

P.t.: Enviromentální výchova 

Ekosystémy      
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jednotlivé oblasti Afriky 

a Austrálie; přečte 

jednotlivé státy  

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Zeměpisná praktika                                                                      ročník: 7. 

 Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Interpretovat data získaná z různých zdrojů a pramenů 

 Orientace v atlase a mapách 

 Samostatně pracovat se zeměpisnými pomůckami  

Ročníkové výstupy Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 s pomocí mapy 

     charakterizuje povrch, 

vodstvo a obyvatelstvo 

 Evropy a Ameriky 

 seznamuje se s etnickými 

a kulturními skupinami 

Evropy a Ameriky 

 poznává náboženství, 

kulturní a sociální 

odlišnosti Evropy a 

Ameriky 

 Přírodní podmínky, poloha, rozloha,povrch 

Evropy a Ameriky 

 

 Oblasti a státy Evropy a Ameriky 

 

 

 Obyvatelstvo Evropy a Ameriky 

Zeměpis Evropy 

 

 

Zeměpis Ameriky 

 

Pt: Multikulturní výchova. 

Lidské vztahy 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Zeměpisná praktika                                                                      ročník: 8. 

  

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák rozliší přírodní a socioekonomické podmínky Asie 

 Určuje polohu, přírodní poměry, lidský a ekonomický potenciál ČR 

 Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní a kulturní poměry v místním regionu 

  

Ročníkové výstupy 

  

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 s pomocí mapy 

charakterizuje povrch, 

rozlohu a členitost Asie 

 vyhledává oblasti,státy a 

města Asie 

 seznamuje se s etnickými 

a kulturními skupinami 

Asie 

 určí polohu, státní 

hranice ČR 
 prohlubuje dovednosti 

potřebné pro orientaci 

v evropském prostředí 

 Přírodní podmínky, poloha, rozloha,povrch 

Asie 

 

 Oblasti a státy Asie 

 

 Obyvatelstvo Asie 

 

 Poloha a vývoj státního území 

  

Zeměpis Asie 

  

  

  

  

 Postavení ČR ve 

světě 

  

  

  

  

 Pt:  Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech - Evropa a svět nás 

zajímá   
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Zeměpisná praktika                                                                      ročník: 9. 

  

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák si uvědomuje význam tolerance, dorozumění a uplatnění mezilidského a mezinárodního soužití 

 Žák interpretuje data získaná z různých zdrojů a pramenů 

 Žák chápe nutnost ochrany životního prostředí 

  

Ročníkové výstupy 

  

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 Používá pojmy- populace, 

migrace, společenstvo, 

tolerance, neutralita,  

konflikt, federace, ústava 

monarchie, 

náboženství,ekologie, 

životní prostředí 

 Objasňuje ekologické 

problémy 

 Vyjadřuje svými slovy 

zásady ochrany přírody 

 Uvádí příklady světových 

organizací, charakterizuje 

jejich cíle a činnost 

 Rozdílnost současného světa 

 

 

 

 

 Globální problémy 

 

 Světové organizace 

 Člověk na zemi 

 

  

 

 

 

 

Vztahy mezi národy 

a státy 

 Pt:  Multikulturní výchova.  

 - Multikultura 
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Ruský jazyk  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  vyučovacího  předmětu: časové 

vymezení 6.-9.ročník 1.hodina 

 
Obsahové vymezení 

 

Ruský jazyk jako i další cizí jazyky přispívá k chápání a objevování skutečností, které 

přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový 

základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

 Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení 

mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním 

uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v Rusku a v rusky mluvících 

zemích i jejich odlišné kulturní tradice. 

 Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a 

vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 

 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého 

mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i 

prožitků a ke sdělování názorů. Dále vede žáka ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské 

komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci 

interkulturní komunikace. 

 Vzdělávání v ruském jazyce jako dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1: 

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím a umí tyto fráze používat. 

Umí představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu a 

na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li 

partner pomalu a jasně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Tvorba žákovského portfolia učiva předpokládá maximální využití takových forem a metod, 

které umožní rozvíjení klíčových kompetencí žáka. 

Kompetence k učení: 

Učitel: 

     -      podporuje žáky k dalšímu studiu jazyka 

     -      podněcuje k poznávání smyslu znalostí jazyka 

Žák: 

     -     projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu ruskému jazyka a celoživotnímu učení 

     -     poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Učitel: 

     -      podporuje hledání různých řešení 

     -      zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Žák: 

     -   využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení,   

           nenechává se odradit případným nezdarem 

     -     při zadání úkolu žák rozpozná jazykový problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 
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Kompetence komunikativní: 

Učitel: 

     -     pomáhá správně formulovat a vyjadřovat své názory 

     -     posiluje svou úlohu jako řečový partner, pomocník, rádce a iniciátor komunikativní a    

           učební aktivity žáků 

Žák: 

     -    formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 

     -    dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně 

     -    naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

     -    účinně se zapojuje do diskuse 

 

Kompetence sociální a personální: 

Učitel: 

     -     dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

     -     v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Žák: 

     -     respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje je 

 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 331 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Ruský jazyk                                                       ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  

 Žák vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

 Žák rozumí jednoduchým pokynům a větám, reaguje na ně 

 Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 Receptivní řečové dovednosti 

 

 Učí se správné návyky výslovnosti 

 

 Produktivní řečové dovednosti 

 

 Zvládá jednotlivá písmena, tvoří 

slova a jednoduché věty 

 

 

 

 Pravidla výslovnosti 

 

 Seznámení s ruskou azbukou, 

přízvuk, intonace věty 

 

 Jednoduché tématické celky 

 

 

  

 

 

Předazbukové 

období 

 

Azbukové období 

 

Kdo je to? 

 

Pozdrav, seznámení, 

vzájemné 

představení 

P.t.: Osobnostní a sociální rozvoj 

- poznávání lidí a komunikace 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Ruský jazyk         ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy v  RVP  

 Žák rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje 

 Žák ovládá základní pravidla gramatiky   

 Žák zvládá komunikaci k zařazeným tématickým celkům 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 porozumění jednoduchému 

autentickému textu a správně 

formuluje jednoduché věty 

 získává zakladní znalosti, umí 

vyhledat v textu jednoduchou 

informaci 

 běžné typy komunikace 

každodenních situací 

 

 Četba jednoduchých ruských 

textů  

 

 Tématické okruhy:  

- profese 

- volný čas 

- příroda 

- návštěva přátel 

 

 

Kde kdo studuje a 

pracuje, čím chci a 

nechci být 

 

Kdo co rád dělá ve 

volném čase 

 

Pozvání na návštěvu 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Ruský jazyk                                                       ročník: 8. 

Očekávané výstupy v  RVP  

 Žák rozumí jednoduchým pokynům a větám adekvátně na ně reaguje 

 Žák rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčí 

 Žák umí stručně vyjádřit ústně vlastní názor, zvládá komunikaci 

 Žák zvládá základy techniky čtení a psaní 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 produktivní řečové dovednosti  

 porozumění jednoduchému 

autentickému textu 

 sestaví ústní i písemný projev 

související se životem v rodině a 

škole 

 ovládá slovní zásobu týkající se 

městské hromadné dopravy 

 zvládá poskytnout požadovanou 

informaci 

 ovládá základní slovní zásobu na 

téma cestování a poznávání cizích 

kultur 

 Pravidla výslovnosti 

tematických okruhů škola, 

rozvrh hodin, vyučovací 

hodina 

 

 

 Orientace ve městě, významné 

budovy a památky 

 

 

 Čtení jednoduchých ruských 

textů  

 

 Tématické okruhy:  

prohlídka Prahy a Moskvy 

 

Škola: 

- oblíbené předměty 

- školní úspěchy 

 

 

 

Jednoduchá 

konverzace v daném 

tématu: 

- cestování 

 

 

 

 

P.t.: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Ruský jazyk                                                       ročník: 9. 

Očekávané výstupy v  RVP 

 Žák se umí ústně i písemně jednoduše vyjadřovat v každodenních situacích 

 Žák získává základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním i kulturním odlišnostem mezi národy 

 Žák se učí používat dvojjazyčný slovník 

 Žák poznává základní informace o zemi studovaného jazyka 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 umí samostatně vést jednoduchý 

dialog, rozumí reprodukovanému 

projevu rodilého mluvčího 

 napíše jednoduché sdělení za 

správného použití základních 

gramatických struktur 

 se učí, co Evropu spojuje a co ji 

rozděluje 

 zajímá se o Rusy jako naše 

evropské sousedy, utváří si 

pozitivní postoje ke kulturní 

rozmanitosti 

 

 Představování, oslovení, 

pozdrav, seznamování, 

telefonní rozhovor, dotazy, 

povolání, rodina, příroda, 

sport, oblečení 

 Oslovení, absence 5.pádu, 

zápor, časování sloves  

 číslovky, časování sloves, 

skloňování podstatných jmen, 

osobní zájmena 

 

 

 

 

Jednoduchá 

konverzace 

k tematickému 

okruhu člověk a 

společnost 

 

 

Základní gramatické 

struktury 

 

 

 

 

P.t..: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech  

 

Jsme Evropané 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Konverzace v anglickém jazyce                                        ročník: 7.  
 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák si rozšíří slovní zásobu  

 Žák si více osvojí smysl a cíl učení se cizímu jazyku  

 Žák se naučí vytvářet si komplexnější pohled na přírodu  

 Žák se naučí lépe se orientovat v cizojazyčném prostředí  

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 sestavuje jednoduchá 

sdělení týkající se 

situací souvisejících 

s životem ve škole 

 popíše 

jednoduchými 

větami zvíře  

 reaguje na známé 

otázky; sám dokáže 

jednoduché otázky 

formulovat 

 rozumí jednoduché 

a zřetelně 

vyslovované 

promluvě a 

konverzaci 

 tvoří jednoduché 

konverzační fráze 

 

 

 Školy ve Velké Británii – uniformy, 

hodnocení, typy, předměty apod. 

 

 Zvířata žijící v zajetí, v ZOO a v divoké 

přírodě   

 

 Orientace v cizojazyčném prostředí– čtení 

map a nejrůznějších značek  

 

 

 Tradiční pokrmy v anglicky mluvících 

zemích a objednávka pokrmu v restauraci 

 

 

 Nakupování ve Velké Británii– rozhovor 

v obchodě při nakupování 

 Péče o zdraví 

 

 

Škola – rozvrh 

hodin, školní řád 

 

Moje oblíbené zvíře 

 

 

Život ve městě a na 

vsi 

 

 

 

Jídelní lístek 

 

 

 

 

Zdravé a nezdravé 

pokrmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t. Osobnostní a sociální 

výchova - Komunikace 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Konverzace v anglickém jazyce                                        ročník: 8.  
Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák se zdokonalí v dovednostech porozumět lépe cizojazyčným textům 

 Žák získá větší jistotu a samostatnost v užívání anglického jazyka 

 Žák se naučí formulovat a vyjadřovat jednoduché myšlenky  

 Žák se zdokonalí v dovednostech dorozumět se v nejběžnějších životních situacích  

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 rozumí obsahu a 

smyslu 

jednoduchých 

autentických 

materiálů a využívá 

je /časopisy, noviny 

apod./  

 řeší jednoduché 

problémové situace 

v cizojazyčném 

prostředí 

 jednoduchým 

způsobem hovoří o 

oblíbených 

 Inzeráty ve sdělovacích prostředcích 

 

 

 Orientace na nádraží, rozhovor při koupi 

jízdenky, orientace v mapě nebo plánku 

 

 Sport – typické sporty pro Velkou Británii a 

USA 

 

 

 Porovnání životního prostředí ve Velké 

Británii a v České republice 

 

 

Formální dopis 

 

 

Vlakové nádraží ve 

Velké Británii 

 

Známí a slavní 

sportovci  

 

 

Recyklujeme odpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.t.: Enviromentální výchova – 

Vztah člověka k prostředí  
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aktivitách 

 gramaticky správně 

tvoří a obměňuje 

jednoduché věty a 

konverzační fráze 

 

 

 Zdravý životní styl ve Velké Británii  - péče o 

své zdraví  

 

 

Zdravé pokrmy  

Sport 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Konverzace v anglickém jazyce                                        ročník: 9.  
Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák se naučí odvozovat pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 Žák se zdokonalí v dovednosti vyhledávat nejrůznější potřebné informace  

 Žák se naučí formulovat a vyjadřovat jednoduchou formou své myšlenky a názory 

 Žák se zdokonalí v dovednostech porozumět jednoduchému mluvenému slovu 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 

 sestavní gramaticky a 

formálně správně 

jednoduché písemné 

sdělení, krátký text a 

odpověď na sdělení 

 gramaticky správně 

tvoří a obměňuje 

jednoduché věty a 

konverzační fráze 
 umí vyhledávat 

 Reakce na inzeráty ve sdělovacích 

prostředcích 

 

 Sestavování a psaní jednoduchých textových 

zpráv 

 

 Cestování -  plánování cesty, dotaz na cestu, 

orientace v mapě nebo v plánku, Infocentra – 

žádost o informace 

 

Žádost o práci – 

formální dopis 

 

 

E-mail zpráva 

 

Zajímavá místa ve 

Velké Británii 

 

 

 

P.t.:Osobnostní a sociální 

výchova - Komunikace 
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informace vhodné k 

řešení problémů v 

cizojazyčném 

prostředí 

 umí porovnat 

ekologické otázky 

týkající se anglicky 

mluvících zemí a 

České republiky 

 

 

 

 Lidé a příroda – její devastace a obnova 

/porovnáme Velkou Británii s Českou 

republikou/ 

 

 

 

 Média a jejich činnost ve Velké Británii a v 

USA 

 

Greenpeace a její 

činnost 

 

 

 

 

BBC ve Velké 

Británii a 

CNN v USA 
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FINANČNÍ GRAMOTNOST 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 Vyučovací předmět Finanční gramotnost se vyučuje jako samostatný předmět v 7. a 

8. ročníku a nebo v 8. a 9. ročníku 2. stupně. Časová dotace je 1 vyučovací hodina týdně. 

Výuka probíhá v kmenových třídách,v multifunkční učebně a v učebně informatiky. 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Finanční gramotnost je zaměřeno na: 
-  individuální a skupinovou práci 

-  hry a experimenty 

-  projekty (ankety, výstavky fotografií,…) 

-  exkurze (Česká národní banka, úřad práce, banky, pojišťovny,..) 

- využívání různých zdrojů informací (internet, tisk,…) pro rozšiřování znalostí a 

dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání 

Vyučovací předmět Finanční gramotnost je úzce spjat s Matematikou a její aplikací 

(využití znalostí procent, výrazů, rovnic, slovních úloh,…), Českým jazykem a literaturou 

(spisovné vyjadřování, pravopis, …), Dějepisem (historie světové a evropské ekonomiky, …),  

(Informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické 

pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, 

náležitosti apod.),  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 

     -     pomáhá žákům k vyhledávání a třídění informací 

Žáci  

     -  vyhledávají a třídí informace na internetu, zpracovává je v tabulkách a grafech a 

vyvozuje z nich závěry 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

      -    podporuje žáky k použití příslušného matematického postupu, na základě něhož je možné   

          zvolit správné rozhodnutí 

Žáci  

  -    využívají získaných vědomostí a dovedností k řešení problémů 

  -     obhajují vhodně svůj způsob řešení daného problému v konfrontaci s názory ostatních žáků 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

     -    zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

      -   směřuje žáky k tomu, aby představil výsledky své práce nebo práce své skupiny formou  

          prezentace pro zbytek třídy 

Žáci  
-   formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se 

    vyjadřují ústně i písemně       

                                                                           

     Kompetence učit se učit 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Finanční gramotnost        7. nebo 8. ročník                                                

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady 

 Žák popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi  

 Žák na příkladech ukáže vhodné využití hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití 

debetních a kreditních karet, vysvětlí jejich omezení 

 Žák vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí  

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 Porovnává různé formy 

vlastnictví 

 Seznámí se o hrubém domácím 

produktu, o institucích (ČNB, 

Český statistický úřad,..) 

 Rozlišuje a porovnává úlohu 

výroby, obchodu a služeb 

 Vyloží podstatu fungování trhu 

 Uvede příklady vhodného 

použití hotovostních a 

bezhotovostní plateb 

 Uvede příklady platebních 

karet a vysvětlí jejich omezení 

 Seznámí se s různými typy 

bank a jiných finančních 

institucí a s nabídkou služeb 

těchto institucí. 

 

 Majetek a vlastnictví majetku – formy 

vlastnictví, hmotné a duševní vlastnictví, 

jejich ochrana 

 

 

 Výroba, obchod, služby – jejich funkce a 

návaznost 

 Principy tržního hospodářství – nabídka, 

poptávka, trh, podstata fungování trhu 

 Základní práva spotřebitelů 

 Peníze – funkce a podoby peněz 

 Formy placení 

 

 

 

 

 Finanční instituce a jejich služby 

Majetek a 

vlastnictví.  

 

 

 

Ten dělá to a ten zas 

tohle 

 

 

 

Za kolik aneb o 

cenách 

Platit se dá i jinak 

než penězi 

 

 

Kam s penězi? 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Finanční  gramotnost      8.  nebo 9. ročník                                                

 

Očekávané výstupy v  RVP  ZV 

 Žák chápe úlohu a funkci bank, jejich služeb (pojištění, úvěry, hypotéky,…) 

 Žák se snaží dodržovat zásady hospodárnosti a chápe rizika špatného hospodaření s penězi  

 Žák chápe podstatu reklam a její vliv na člověka 

 Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo řešených situací 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 Chápe zásady hospodárnosti a 

zná rizika nesprávného 

hospodaření s penězi a 

majetkem 

 Umí popsat vliv inflace na 

hodnotu peněz 

 Porovnává způsoby nakládání 

s volnými prostředky (úspory, 

investice,…) 

 Chápe princip pojistek, 

stavebních spoření, rizikových 

pojištění 

 Chápe princip úvěrů, hypoték 

 Chápe princip reklam a jejich 

působení na člověka 

 Sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní 

 

 Majetek a vlastnictví – hospodaření s penězi a 

majetkem (navázání na látku z minulého 

ročníku) 

 Finanční instituce a jejich úloha, služby 

 Reklama – její záludnosti 

 

 

 

 

 Peníze – rozpočet státu, význam daní 

 

 

 

 

 

 

 

Aby peníze 

nezahálely 

 

 

 

 

 

 

 

Když zaplatíš daně, 

co za ně dostaneš? 

 

 

 

 

 

 

P.T.: Osobnostní a 

sociální výchova  
- Rozvoj schopností 

poznávání  
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příjmy a výdaje domácnosti, 

zváží nezbytnost jednotlivých 

výdajů 

 Peníze - rozpočet rodiny, nakládání s penězi v 

rodině 

 

 

Kudy vlastně putují 

peníze 

 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK  
- systematicky rozvíjí řečové dovednosti 

- osvojuje si přiměřený rozsah jazykových prostředků 

- využívá zeměpisných poznatků 

- přistupuje k francouzskému jazyku v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace 

- rozvíjí pozitivní vztah k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

- vnímá a postupně si osvojuje francouzský jazyk jako bohatý mnohotvárný prostředek k získávání a předávání informací 

- je schopen se dorozumět s cizincem v běžných životních situacích 

- rozvíjí především průřezové téma Osobnosti a sociální výchovy (týká se vzájemného poznávání ve skupině, rozvíjení mezilidských 

vztahů, pohledu na svět očima druhého, komunikace v různých situacích smyslového vnímání), Výchovy k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech (francouzsky mluvící země, co nás spojuje a co nás rozděluje, tradice a zvyky) a Výchovy demokratického 

občana (mezilidské vztahy, poznávání lidí a zvyklostí ve Francii a frankofonních zemích 

6.ročník 
 Rozumí známým slovům, rozumí jednoduchým výrazů. Vyslovuje správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Rozlišuje mluvenou a 

grafickou podobu slov. Rozumí poslechu jednoduchých pokynů. Pochopí smysl a obsah jednoduché, pomalé, pečlivě vyslovované konverzace 

dvou osob. Porozumí psanému textu. Ovládá základní pravidla komunikace: představit sebe, představit druhé, umí vyjmenovat členy rodiny, zná 

základní barvy, pojmenuje zvířata.Umí napsat jednoduché sdělení, text pozdravu z prázdnin. 

7. ročník 
 Rozumí známým slovům, jednoduchým větám. Vyslovuje, čte nahlas plynule, foneticky správně jednoduché věty. Rozumí obsahu a 

smyslu jednoduchých textů, obměňuje je. Vyhledá v textu jednoduchou informaci. Zapojí se do jednoduché konverzace.  

 Ovládá základní pravidla, komunikace v běžných každodenních situacích. Zvládá základní gramatické struktury a typy vět, základy 

lexikálního pravopisu slov, tvorbu záporu, otázky, pořádek slov ve větě. Ovládá základní slovní zásobu k tématům  jídlo, příroda, volný čas, další 

členové rodiny, návštěvu, charakterové vlastnosti. 

Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení. 

Používá abecední slovní učebnice. 
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8. ročník 
 Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, obsahu jednoduchých autentických materiálů. Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvě. Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu. Sestaví jednoduché ústní sdělení související s životem v rodině, škole. 

Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu. Stručně reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného textu. Písemně a 

gramaticky správně obměňuje a tvoří jednoduché věty. Používá dvojjazyčný slovník. Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, poskytne 

požadovanou informaci. Ovládá základní slovní zásobu v tematických okruzích člověk a společnost, tradice a zvyky ve Francii, škola – rozvrh 

hodin, jídlo, správná životospráva, rodina, přátelé, formulář (osobní údaje), příroda (počasí, zvířata), sport, oblékání, nákupy, cestování. 

9. ročník 
 Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované konverzaci. Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu. Rozumí 

obsahu vyslechnutého textu. Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných 

každodenních situacích. Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu. Vyžádá si jednoduchou informaci. Sestaví jednoduché ústní i 

písemné sdělení na dané téma, písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje krátké texty. Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo 

význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím 

běžných výrazů. Ovládá základní slovní zásobu v tematických okruzích člověk a společnost (tradice, zvyky ve Francii), volný čas a zájmová 

činnost, domov, bydlení, město – plán města, jídlo, stravování, správná životospráva, sociokulturní prostředí, příroda (počasí, zvířata, život 

v přírodě, srovnání u nás,), osobní dopis příteli, vzdělávání a kulturní život u nás, ve Francii, péče o zdraví, návštěva u lékaře, cestování, 

turistika, sport. 

 

Práce na počítači 

 

 Je zaměřen na prohloubení dovedností potřebných pro efektivnější využití počítače. Podporuje  samostatnou i týmovou práci. Napomáhá 

upevnění správných návyků.  

Vede k  řešení reálných situací v životě, učí využívat počítač v praktických činnostech. 

 

7. – 9. ročník 

 V předmětu budou postupně probírány následující okruhy s přihlédnutí k aktuálním potřebám a schopnostem žáků. 

 Počítačová grafika – žák je veden k práci s vektorovou a rastrovou grafikou tak, aby využil jejich předností. Žáci se naučí pracovat 

s digitální fotografií (tvorba koláží), vytvářet jednoduché animace a výsledky zakomponovat do prezentací či textů. Jednoduchá práce s videem a 

auditem na počítači. 

 Tvorba webových stránek – žák si vytvoří vlastní webové stránky za dodržení standardů a naučí se je pravidelně aktualizovat. Spolupodílí 

se na obsahu webových stránek školy. Seznámí se s problematikou autorského práva při publikování na webu.  
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 Tabulkový kalkulátor a databáze – žák se seznámí s možnostmi využít tabulkového kalkulátoru a databází v běžném životě, jak z pohledu 

uživatele, tak i z pohledu tvůrce. 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   Práce na počítači                                                             

Očekávané výstupy 

 Žák získá dovednosti v ovládání výpočetní techniky 

 Žák zvládá vyhledávání a zpracování potřebných informací na internetu 

 Žák zpracovává a využívá vyhledané informace 

 Žák si upevnění správné návyky práce s počítači 

8.ročník 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy 

 využívá standardní 

funkce vektorového 

a bitmapového 

editoru 

 upravuje 

jednoduché animace 

a videa 

 upravuje html kód 

 publikuje na webu 

 Programy pro práci s vektorovou a rastrovou 

grafikou  

 Úprava a publikace digitální fotografie (tvorba 

koláží) 

 Tvorba jednoduché animace 

 Jednoduchá práce s videem a auditem na 

počítači. 

 Standardy html kódu 

 Možnosti tvorby webu  

Počítačová grafika 

 

 

 

Tvorba webových 

stránek 
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9.ročník 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

 využívá standardní 

funkce tabulkového 

kalkulátoru 

 upravuje 

jednoduché grafy  

 pracuje v systému 

LINUX 

 Využívá aplikace 

pod OS LINUX 

 Programy pro práci s tabulkami 

 Úprava a publikace tabulek a grafů 

 Operační systém LINUX 

 Aplikace pro LINUX 

Tabulkový 

kalkulátor a 

databáze 

 

 

Alternativní 

operační systémy 
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Multimediální výchova 
Charakteristika předmětu:  
Předmět je zaměřen na práci v realizačním týmu. Vede žáky ke spolupráci, diskuzi i samostatnosti v rozhodování. Procvičí s žáky organizování 

určitých činností – např. drobných soutěží apod. 

Klade si za cíl naučit žáky kriticky myslet, uvážlivě reagovat; obhajovat svůj názor nebo 

rozhodnutí a nést zodpovědnost za své rozhodnutí, naučit žáky správně komunikovat nejen mezi sebou, ale i s učiteli a dalšími dospělými 

osobami. 

Při hodinách i jiných akcích prohloubit respektování názoru druhých, naučit se čerpat ze zkušeností druhých. Má pomoci žákům poznávat a 

rozvíjet své schopnosti a uplatnit získané vědomosti. 

 
Volitelný předmět práce na počítači usiluje o naplňování těchto cílů: 

- pomáhat osvojit si nové dovednosti práce v týmu 

- seznamovat s možnostmi medií pro vytváření názoru 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupráce, tvořivost, objektivnost 

- být zdrojem poznatků a námětů pro využití multimédií v životě a vzdělávání 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- podporovat u žáka rozvoj  schopností a dovedností využití všech možností médií k vzdělávání a prezentaci svých vědomostí a dovedností 

Kompetence k řešení problémů 

- pomocí společné práce vést žáky k nejefektivnějšímu řešení a řešení technických problémů 

Kompetence komunikativní 

- umožnit žákům formulovat své názory a myšlenky a tyto prezentovat 

- pomáhat pochopit specifické možnosti komunikace a dorozumívání v oblasti médií 

Kompetence sociální a personální 

- umožnit žákům účinně spolupracovat ve skupině  

Kompetence občanské 

- vést žáky k toleranci a respektování názorů druhých lidí 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    Multimediální výchova 

Očekávané výstupy 

 Žák získá dovednosti v publikování informací pomocí různých médií 

 Žák zvládá vyhledávání a zpracování potřebných informací na internetu 

 Žák si upevnění správné návyky pro práci v týmu 

8.ročník 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy 

 

 žák obhajuje svůj 

názor nebo 

rozhodnutí  

 žák nese 

zodpovědnost za své 

rozhodnutí 

 žák se naučí správně 

komunikovat v 

týmu 

 Utváření týmu, význam různých věkových a 

sociálních skupin pro obohacení týmu. 

 Komunikace a spolupráce v týmu 

 Tvorba mediálního sdělení  

Redakce školního 

časopisu, či 

internetového 

média 

Tvorba webových 

stránek 
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9.ročník 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

 Žák správně vytváří 

mediální sdělení 

 žák chápe princip 

reklamy a dovede ji 

použít 

 žák se naučí správně 

komunikovat 

v týmu 

 Komunikace a spolupráce v týmu 

 Tvorba mediálního sdělení  

 Tvorba reklamy jako nástroje pro propagaci 

názorů i výrobků.  

 Aspekty právní ochrany osobnosti, a 

autorského zákona. 

Redakce školního 

časopisu, či 

internetového 

média 

Tvorba webových 

stránek 
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Literární seminář 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 6.-9.ročník, 1hodina 

Škola považuje předmět Literární seminář za významný nástroj poznávání světa a porozumění 

sobě samému. 

V současné době, kdy děti méně čtou, je potřeba utvářet pozitivní přístup ke čtenářství a 

literatuře a prohlubovat o ně zájem. V literárním semináři při práci s uměleckými i jinými 

texty v tištěné i elektronické podobě si žáci osvojují dovednosti potřebné pro porozumění 

textu, pochopení jeho významu a smyslu a pro jeho hlubší vnímání.Žáci poznávají 

prostřednictvím vhodné četby základní literární druhy,učí se vnímat jejich specifické znaky, 

postihovat umělecké záměry autora, učí se formulovat vlastní názory na přečtené dílo, 

rozvíjejí své základní čtenářské návyky a schopnost vytvářet vlastní literární texty. Dospívají 

k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje a životní 

hodnotovou orientaci. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Tvorba žákovského portfolia učiva předpokládá maximální využití takových forem a metod, 

které umožní rozvíjení klíčových kompetencí žáka. 

Kompetence k učení:  
Učitel:  

- volí zajímavá témata a texty, motivuje žáky k vyhledávání, třídění a využívání informací z 

textů 

- zadáváním vhodných úkolů rozvíjí tvořivé schopnosti žáků a motivuje je k vlastní literární 

tvorbě 

Žák: 

- projevuje ochotu věnovat se četbě textů s porozuměním 

- jeví zájem o mimoškolní četbu 

- snaží se o psaní vlastních literárních textů 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

- zadáváním vhodných úloh při práci s textem vede žáky k samostatné práci s literaturou 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Žák: 

- využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechává se 

odradit nezdarem  

- hledá nejvhodnější způsob řešení 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím 

podporuje zájem žáků o četbu 

- zařazuje do výuky tematicky vymezené diskuse,v nichž žáci komunikují, argumentují a 

reagují na názory ostatních žáků 
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Žák: 

- své názory vyjadřuje jasně a v logickém sledu 

- aktivně se zapojuje do diskuse, naslouchá promluvám spolužáků a vhodně na ně reaguje 

 

Kompetence sociální a personální 
Učitel: 

- v rámci diskusí vede žáky k dodržování a respektování přijatých pravidel 

- do výuky zařazuje řečnická cvičení, aby žák získal sebedůvěru  

Žák: 

- respektuje pravidla při práci v týmu 

- zapojuje se do diskuse, oceňuje zkušenosti druhých  

 

Kompetence občanské 
Učitel: 

- výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů přibližuje žákům význam české literatury 

jako kulturního dědictví národa 

- využívá zkušeností žáků z četby k přiblížení chování lidí odlišných kultur 

Žák: 

- najde si cestu k četbě české literatury, oceňuje její význam a hodnotu 

o snaží se formulovat své myšlenky a názory 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Literární seminář ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy v  RVP ZV 

 Žák vyjadřuje své dojmy z četby literárního díla 

 Žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy 

 Žák volně reprodukuje přečtený text  

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy 

 

 uvede základní 

znaky poezie, prózy, 

divadelní hry 

 reprodukuje literární 

text 

 při interpretaci 

literárních textů 

používá základní 

literární 

 pojmy 

 seznámí se s 

ilustrátory 

literárních děl 

  Základy literární teorie – literární druhy a 

žánry: pověst, regionální pověsti, životopisná 

literatura, poezie, divadelní hra 

 Interpretace literárních textů 

 

 

 Ilustrace knih 

Literární teorie 

 

 

Próza, poezie, 

drama 
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Literární seminář ročník: 7.  

 

Očekávané výstupy v  RVP ZV 

 Žák si tříbí názory na literární díla 

 Žák porovnává různá ztvárnění literárního díla 

 Žák tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová 

témata, 

Kontexty a 

přesahy, 

Další poznámky 

 rozlišuje základní literární 

druhy a žánry 

 rozpozná lyrický a epický text 

 

 stručně interpretuje přečtené 

dílo 

 Literární druhy a žánry: 

bajka, cestopisná, detektivní, historicko-

dobrodružná a humorná literatura 

poezie,balada 

 Interpretace literárních textů 

Literární teorie 

 

 

 

Próza, poezie, drama 
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podle svých schopností vytvoří 

literární text  

Vlastní tvorba 

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Literární seminář 8. ročník  

 

Očekávané výstupy v  RVP ZV 

 Žák uvádí významné autory české a světové literatury, rozliší základní literární směry 

 Žák porovná různá ztvárnění téhož námětu 

 Žák tvoří vlastní literární text dle svých schopností a znalostí 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová témata, 

Kontexty a přesahy, 

Další poznámky 

 uvede zásadní díla vybraných 

epoch literární historie 

 vyhledává informace z literární 

 Literární historie 

 Literární teorie a interpretace 

Literatura do 

19.století 
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teorie a historie v tištěných a 

elektronických zdrojích, 

encyklopediích a učebnicích 

 porovná filmové a hudební 

ztvárnění s literární předlohou 

 vytvoří vlastní literární text 

 

 

 

 Adaptace literárních děl, filmové a hudební 

zpracování, komiks 

 Vlastní tvorba 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Literární seminář ročník: 9.  

 

Očekávané výstupy v  RVP ZV 

 Žák formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a názory na umělecké dílo 

 Žák vyhledává informace v různých informačních zdrojích 

 Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

 

Ročníkové výstupy 

 

Učivo Téma Průřezová 

témata, 

Kontexty 
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a přesahy, 

Další 

poznámky 

 uvede významná díla vybraných epoch literární historie 

 uvede typické jazykové prostředky literárního díla, charakter 

postav a vztahy mezi nimi 

 vyhledává informace ve spolehlivých zdrojích a databázích 

podle svých schopností a znalostí vytvoří literární text 

 Literární historie 

 

 

 Kritické čtení  

 

 

 

 Připravený písemný a ústní 

projev 

 

 

Vlastní tvorba 

Literatura 

20.století 

 

 

 

 



Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 356 

 

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

 

6.1. Pravidla hodnocení žáků 
 

Hodnocení žáků ve škole je nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Je běžnou a 

pravidelnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně při vyučování, ale i mimo 

ni po celý školní rok. 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává 

informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, 

v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje nebo má nedostatky. Nedílnou součástí musí být 

návod, jak má žák postupovat, aby tyto nedostatky odstranil. 

Hodnocení by nemělo být porovnáváním s jinými žáky, ale mělo by se soustředit na 

individuální pokrok každého žáka. Na splnění předem stanovených požadavků. Součástí 

hodnocení každého žáka je rovněž hodnocení jeho chování a projevu. Hodnocení nesmí 

vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka. 

Jedním z hlavních cílů pedagogické práce by se mělo stát oslabování vnější motivace 

žáků - motivace prostřednictvím známek, která je dosud užívána. Mělo by docházet 

k posilování motivace vnitřní, která je podporována žákovým vlastním (sebe)hodnocením. 

Hodnocení pomocí klasifikace na škole zůstává. Klasifikace je daná školním řádem. 

Každý pedagog , žák i zákonný zástupce by sním měl být seznámen. 

Nutností je, aby žáci byli předem seznámeni s výukovými cíli, očekávanými výstupy 

pro daný ročník - specifikovanými pro hodnocení období. 

 

Hodnocení prospěchu a chování se řídí těmito zásadami:  

a) být otevřený k dětem i rodičům, stanovit a vysvětlit jasná kritéria pro hodnocení 

b) umožnit žákům účast na hodnocení 

c) hodnotit individuální pokrok bez srovnávání s ostatními 

 

6.1.1. Základní pravidla pro použití klasifikace 

1. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování 

2. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. 

3. Učitel hodnotí  a promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti,dovednosti,pracovní 

postupy,úroveň komunikace a tvořivost žáka. 

4. Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. 

5. Písemné práce žáků jsou zakládány do složek. 

6. Všechny písemné práce jsou oznámeny, aby žáci měli dostatek času se na ně připravit. 

7. Tradiční ústní zkoušení u tabule je nahrazeno efektivnějšími způsoby zjišťování 

vědomostí a dovedností 

8. Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby - 

chyba je příležitostí naučit s to lépe. 

 

            Podrobná pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována ve školním řádu. 

      Nástrojem využitelným pro hodnocení práce žáků by mělo být též žákovské portfolio -    

  shromažďování materiálů různého druhu tak, aby dokumentovaly stav vědomostí žáka a  

  jeho dovedností. Provádí se ve spolupráci učitel - žák a mělo by být jasně řečeno o jaké  

 dokumenty půjde a jak budou zařazovány. Portfolio je možné aktualizovat a doplňovat o  

 své  vlastní  dokumenty,  fotografie  apod.  Výhodou  portfolia  je,  že  do  něj  nejsou  

zařazovány žákovy nezdary. 
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      Vysvědčení; výpis z vysvědčení 

 Hodnocení žáka na vysvědčení musí vystihnout úroveň rozvoje, kterého žák dosáhl  

ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů v daném školním roce – jak  

v prvním tak  ve druhém pololetí.  V 1. pololetí  se  žákovi  vydává  výpis z vysvědčení,  

ve 2. pololetí vysvědčení s hodnocením za obě pololetí. 

 

 


