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( A ) identifikační údaje 

 
 Základní škola Želešice, 24. dubna 270, 664 43 Želešice 

příspěvková organizace 
 tel.: sborovna – 547 217 585 // ředitelna – 547 222 466 // fax: 547 222 466 
 e-mail: zszelesice@centrum.cz 
 www stránky: http:// zszelesice.skolniweb.cz 
 
 zřizovatel: Obec Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice 

IČO: 00282952 
tel.: 547 217 527 / e-mail: zelesice_obec@volny.cz 

 
 
 
Úřední a konzultační hodiny: 
 vedení školy: po předchozí domluvě denně 08.00 – 15.30  
 výchovný poradce: pátek, 10.00 – 10.45 // dále kdykoliv po předchozí domluvě 
 školní metodik prevence: čtvrtek, 09.00 – 10.45 // dále kdykoliv po předchozí domluvě 
 třídní učitelé: kdykoliv po předchozí domluvě (ne v průběhu vyučování) 
 ekonomické oddělení – externí: Služba škole Brno – venkov 

kontakt prostřednictvím ředitele školy 
 
Zřizovací listina 
vydaná Obecním úřadem v Želešicích, č.j.: 448/94, kterou se dnem 01. 01. 1995 zřizuje Základní 
škola Želešice, příspěvková organizace 
 
Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku 
vydané Školským úřadem Brno-venkov, č.j.: 234 / 96 – S – 00, ze dne 27. 03. 1996, dále 
Rozhodnutím MŠMT ČR, č.j.: 3154 / 2007 – 21, ze dne 28. 02. 2007, kterým se s účinností od 01. 
09. 2007 zařazuje Základní škola Želešice, okres Brno-venkov do školského rejstříku. 
IZO Základní školy: 102 191 433 
REDIZO - Identifikátor ředitelství: 600 111 199 
IČO: 49459767 
 
Statutární zástupce:  
Mgr. Jiří Krumpholc, od 01. 08. 1998 
jmenován Dekretem ŠÚ Brno-venkov, č.j.: 2521/98, ze dne 05. 08. 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zszelesice@centrum.cz
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( B ) charakteristika školy 
 
1. popis školní budovy 
 
 odvěké snahy menšiny českého obyvatelstva o zrovnoprávnění všeobecných podmínek s 

německou většinou vedly po mnoha provizoriích až v roce 1934 k postavení stávající, tehdy 
české školy, která měla sloužit českým dětem ze širokého okolí; ve své podstatě však vznik 
české školy měl v té době význam zejména politický; nebyly zohledněny kapacitní podmínky a 
tak zejména po válce, kdy vznikaly školy i v místech, kde doposud nebyly, dochází 
k postupnému poklesu počtů žáků  

 v 60. letech prošla budova generální opravou; v roce 2004 byla provedena výměna střechy a 
průběžně probíhaly menší rekonstrukce učeben, zejména soc. zařízení 

 v současné době se plánuje rekonstrukce vytápění a výměna oken, dále další rekonstrukce 
soc. zařízení a kompletní rekonstrukce areálu Tv 

 součástí budovy je samostatně přístupné původně obytné stavení; v současné době je 
v přízemí je umístěna školní družina, 1. poschodí slouží jako služební byt 

 v přízemí školní budovy je umístěna Mateřská škola, v suterénu školní kuchyně s jídelnou – 
obojí jsou samostatné právní subjekty     

 
2. úplnost a velikost školy 
 
 úplná základní škola se školní družinou 
 vzhledem k nízkým počtům žáků jsou na 1. stupni spojené IV. a IV. třída; výuka hlavních 

předmětů však i zde probíhá odděleně    
 škola: 8 tříd // průměrně 105 žáků; průměr žáků na třídu: 15 
 školní družina: 1 oddělení // max. 25 žáků 
 
3. organizace provozu a vybavení školy 
 
Budova školy je otevřena v pracovní dny denně od 07.00 hod. (podle režimu mateřské školy). 
Dojíždějící žáci mají vstup do školy umožněn v návaznosti na dopravu; místní žáci mají přístup do 
školy 15 minut před začátkem dopoledního i odpolednímu vyučování. 
V případě zájmových aktivit a návštěv žákovské knihovny se přístup do školy orientuje podle 
předem stanovených podmínek.    
Součástí školy je tělocvična, keramický a grafický ateliér, žákovská knihovna, počítačová učebna a 
video kabinet. Ve dvou kmenových učebnách je k dispozici dataprojektor s promítacím plátnem; 
v jedné z kmenových učeben je instalována interaktivní tabule. 
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem postrádá škola odborné učebny (např. laboratoř, 
další počítačovou učebnu, hudebnu aj.). V těchto souvislostech jsou některé tématické oblasti 
vyučovány externě (např. laboratorní práce z chemie se vyučují na SPŠ Chemické v Brně formou 
externí výuky).  
 
4. dlouhodobé projekty 
 
Veškeré projekty, které obsahuje tato 4. verze ŠVP, vznikaly postupně, v souvislosti s tradicemi 
(Memoriál Z. Dvořáka), na základě přání rodičů (plavecký výcvik pro celý 1. stupeň), zřizovatele 
(výstava Vánoce ve škole), převážně však z iniciativy školy a to jednak školy, jako do určité míry 
jediné kulturní instituce v obci (Tříkrálová koleda, Akademie ke Dni matek a.j.), jednak učitelů (viz 
vzdělávací projekty); právě vzdělávací projekty probudily v poslední době také iniciativu samotných 
žáků (Zvířata ve škole). Z dosavadního vývoje lze předpokládat, že zejména oblast vzdělávacích / 
poznávacích projektů se bude v budoucnu dále rozvíjet. 
V oblasti výchovy ke zdraví pořádá škola m.j. pravidelný půlroční plavecký výcvik pro všechny žáky 
1. stupně, týdenní lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII. – VIII. třídy (podle situace i pro žáky IX. 
třídy); pomalu se rozbíhá i turistika a to formou mimoškolních aktivit pod vedením třídních učitelů,  
jednak jednodenní putování, v rámci školních výletů 2. stupně. Každoročně jsme úspěšní 
v Dopravní soutěži, průměrného umístění dosahujeme v dalších sportovních soutěžích.  
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Vzdělávací oblast je zastoupena jednak poměrně bohatou, plánovanou exkurzní činností, jednak 
projekty, zaměřenými do oblasti environmentální výchovy (Týden pro přírodu, spojený ve 
spolupráci se zřizovatelem s výsadbou stromků a Zvířata ve škole), do oblasti Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana i Multikulturní výchova 
(Den Evropy). V těchto souvislostech se automaticky realizuje i Mediální výchova i další tzv. 
průřezová témata. V neposlední řadě sem spadá pravidelná recitační soutěž  i činnost zájmových 
útvarů.  
Oblast kulturní reprezentuje Výstava Vánoce ve škole, velmi úspěšné, téměř hodinové vystoupení 
pěveckého kroužku Tříkrálová koleda v místním kostele, zmíněná Akademie ke Dni matek a 
nepravidelný koncert žáků, navštěvujících zájmovou výuku hry na hudební nástroje.  
Mezi dlouhodobé projekty řadíme i pravidelnou účast zejména talentovaných žáků na  
matematických olympiádách, Pythagoriádě; plošně se zúčastňujeme matematické a přírodovědné 
soutěže KLOKAN. 
Škola, prostřednictvím učitelů má snahu aktivizovat žáky k účasti i na dalších oficielních soutěžích; 
každoročně také sama některé soutěže organizuje (recitační, různé tématické soutěže např. OH 
aj.). Bohužel však konstatujeme malý zájem žáků, což je důsledkem nezájmu rodičů a z jejich 
strany chybějící podpory a motivace.    
Významným projektem okresního formátu, který škola dlouhodobě každoročně organizuje a 
pořádá ve spolupráci se zřizovatelem a AŠSK (Asociací školních sportovních klubů) je Memoriál 
Zdeňka Dvořáka v přespolním běhu; od XIX. ročníku (v roce 2002) je soutěž zařazena do 
oficielních akcí AŠSK a v kategoriích III., IV. a V. je přímo postupová do republikového finále. 
Průměrně se soutěže ve 4 kategoriích a 8-mi podkategoriích zúčastňuje 450 i více žáků škol 
někdejšího okresu Brno – venkov. 

 
5. pedagogický sbor 
 
Pedagogický sbor tvoří 11 učitelů; 80% učitelů je plně kvalifikovaných; 1 učitel si doplňuje vzdělání, 
1 učitel vzdělání dokončuje. 
Učitelé vykonávají zároveň funkce výchovného poradce (do jehož kompetencí spadá i volba 
povolání a částečně metodika prevence patologických jevů), školního metodika prevence, dále 
funkci bezpečnostního technika; každý z učitelů je správcem některé ze sbírek.  
Všichni učitelé (i provozní zaměstnanci) jsou pravidelně na začátku školního roku proškoleni 
v jednodenním kurzu BOZP a seznámeni s Vnitřními předpisy školy. 
 
6. žáci 
 
V současné době navštěvují školu převážně žáci, kteří mají trvalé bydliště v Želešicích. 10 žáků 
dojíždí; z toho 6 z obce Hajany, která v minulosti patřila do spádové oblasti školy.  
Podle neoficielních údajů dojíždí naopak 16 žáků, kteří mají trvalé bydliště v místě, do škol v Brně; 
je to zaviněno pracovními příležitostmi rodičů, částečně i zcela neopodstatněným názorem na 
nízkou úroveň vzdělávání. Přitom právě výsledky pravidelného dvouletého testování (KALIBRO / 
SCIO), zejména projektu PISA 2006 nebo permanentní úspěšnost vycházejících žáků u 
přijímacích zkoušek (a jejich výsledky na středních školách) prokazují úplný opak.     
 
7. spolupráce s rodiči 
 
Škola má zpracovaný systém komunikace s rodiči; na začátku školního roku a v pololetí se koná 
plenární schůze rodičů; dále na začátku školního roku a před koncem každého čtvrtletí jsou 
pořádány třídní schůzky. Rodiče mají možnost permanentně komunikovat s vyučujícími 
prostřednictvím elektronické pošty (každý z vyučujících má pro tento účel zavedenou individuelní 
mailovou adresu a má povinnost minimálně 2x týdně příchozí poštu vyřizovat). Rodiče samozřejmě 
mohou dojednat termín konzultace i telefonicky nebo osobně kdykoliv školu navštívit a záležitost 
projednat, pokud dotyčný pracovník není pracovně zaneprázdněn. 
O činnosti školy jsou rodiče informováni jednak prostřednictvím webových stránek, jednak 
informacemi na centrální nástěnce školy. Důležité informace dostávají operativně formou sdělení 
v žákovských knížkách, aktuálními oběžníky, případně hlášením v obecním rozhlase.V podstatě se 
však zájem rodičů soustřeďuje zejména jen na zjištění individuelního prospěchu žáků a 
poradenství při volbě povolání, dále při  řešení individuelních kázeňských opatření (záškoláctví). 



- 5 - 
 

Na škole je ustaveno SRPŠ. Jeho posláním je zprostředkovávání styku rodičovské veřejnosti 
s vedením školy a pomoc při realizaci různých záměrů školy; druhou oblastí je evidence a účetní 
hospodaření s pravidelnými příspěvky rodičů, výtěžkem sběrových akcí a s účelovými 
sponzorskými dary (získávanými převážně z podnětů vedení školy, ojediněle zprostředkování 
zřizovatele). 
Sponzorské dary jsou výhradně účelové: (a) provozní náklady Memoriálu Z. Dvořáka (ceny, 
občerstvení, příspěvky na dopravu), (b) na pořízení interaktivní tabule a dataprojektorových 
souprav. Prostředky, získané z výtěžků ze sběrových akcí a příspěvků rodičů mohou být použity 
výhradně ve prospěch žáků: doprava na exkurze, plavání, LVK, Školní mléko, sešity, odměny a na 
společný oběd s vycházejícími žáky.    
Pravdou je, že některé zamýšlené aktivity nelze z různých důvodů realizovat (např. ples SRPŠ 
z důvodu nevyhovujících podmínek aj.)     
 
8. Rada školy 
 
Rada školy byla v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ustavena 21. 06. 2005; vzhledem k tomu, že 
její činnost neodpovídala představám zřizovatele, rozhodlo zastupitelstvo obce dne 05. 01. 2007 
uspořádat nové volby a vydalo volební řád; podle něj bude nová Školská rada 6-ti členná.  
Nové volby proběhly dvoukolově; v prvním kole dne 17. 04. 2007 byli navrženi a zvoleni kandidáti 
členství, ve druhém kole dne 18. 06. 2007 byli tajným hlasováním zvoleni řádní členové. 
Rada školy zasedá pravidelně; aktuální zápisy z jednání jsou předávány řediteli školy, 
zveřejňovány jsou jednak na samostatné části školní vývěsky, jednak na samostatných webových 
stránkách v rámci školního webu.  
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( C ) charakteristika školního vzdělávacího programu 
 
1. zaměření školy 
2. výchovně vzdělávací strategie (klíčové kompetence) 
3. průřezová témata 
4. výuka žáků se spec. vzdělávacími potřebami 
5. výuka žáků mimořádně nadaných 

 
1. zaměření školy 
 
Školu je v podstatě nutné chápat jako instituci, která poskytuje rodičům velmi specifický a důležitý 
druh služeb; je tedy na místě, aby splňovala jejich zájmy. Zároveň však musí škola mít na zřeteli 
děti a to nejen jejich práva, ale zejména částečně převzít odpovědnost za jejich prosperitu 
v budoucím životě. 
Cílem vzdělávání (vzdělávacího programu) je vytvořit všem dětem optimální prostředí, ve kterém 
se budou cítit bezpečně, budou školu rádi navštěvovat, poněvadž škola bude uspokojovat jejich 
přirozenou zvídavost a během docházky pochopí i význam vzdělání – zejména dovedností a 
návyků, také vědomostí, podmiňujících úspěšný život.  
Aby taková strategie byla úspěšná je zřejmé, že se vzdělávání (objem obsahu vzdělávacích oborů) 
bude orientovat co nejvíce individuálním schopnostem; pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami bude vzdělávání upravováno podle doporučení PPP formou individuelních vzdělávacích 
plánů, žáci mimořádně nadaní budou motivováni k činnostem nad rámec průměru (zejména 
k účasti v soutěžích a dalších jiných aktivitách). 
 vést žáky ke schopnosti racionálně a efektivně se vzdělávat ( učit žáky učit se ) 

prácovat s textem / schopnost vybrat a uspořádat podstatné 
k zájmu a dovednosti zjišťovat další informace    
ke schopnosti dotyčné informace reprodukovat 

 prostředky: 
týmová práce (skupinové vyučování) = rozvoj komunikativních schopností / vzájemný respekt, 
tolerantnost a spolupráce 
projektové vyučování = schopnost chápat danou problematiku v širších souvislostech 

 důraz na výuku cizího jazyka, jako nezbytnost pro budoucí život v EU 
 využívání komunikačních a informačních technologií 
 snaha posílit sport a vedení žáků ke zdravému stylu života 
 vést žáky k pochopení zásad demokracie a k jejich respektování (práva a povinnosti – Školní 

řád a projekty) 
 podporovat žáky, kteří v dané oblasti zaostávají (aby se dostali na přirozený průměr) 
 zároveň podporovat žáky, kteří v dané oblasti vynikají (a umožnit jim jejich nadání / více 

rozvíjet jejich zájem ) = samostatné / skupinové práce, případně projekty → účast v soutěžích 
 průběžně vyhodnocovat situaci a operativně přijímat příslušná opatření 
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2. výchovně vzdělávací strategie (klíčové kompetence) 
 
Klíčové kompetence představují soubor dovedností a návyků, které nejsou přímo tzv. 
encyklopedickými znalostmi. Jsou však důležitými pro schopnost jedince adaptovat se a orientovat 
se v nejrůznějších situacích, do kterých se v současném světě dostává.  
Samozřejmě nejsou samostatným učivem, ale stojí v zákulisí všeho, co se žáci po dobu školní 
docházky učí a co tvoří. 
  
Kompetence k učení:  
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a orientace při vyhledávání 
informací. Žáky vedeme k sebehodnocení, ke schopnosti seriozně porovnávat své výsledky s prací 
jiných. Zadáváním zajímavých úkolů (zejména domácích) nejen podněcujeme jejich tvořivost, ale 
motivujeme je i k činnostem navíc. Tím žáky vedeme k osvojování si strategie učení a motivujeme 
je pro celoživotní vzdělávání. 
 
Kompetence k řešení problému: 
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení dokázali obhájit. Při 
výuce motivujeme žáky problémovými úlohami co nejvíce z praktického života. Žáci pracují 
s informacemi ze všech možných zdrojů počínaje ústními a tištěnými informacemi, mediálními 
zprávami a informacemi, v neposlední řadě informacemi, získanými prostřednictvím internetu. 
Žáci mají možnost prezentovat své myšlenky, názory a nápady formou individuelních aktivit 
(referátů).  
 
Kompetence komunikativní 
Snažíme se každé nové téma prezentovat nejdříve jako téma k diskusi. Smyslem je podnítit zájem 
žáků přispěním příbuzné informace nebo vědomosti. Tím učíme žáky obhajovat a argumentovat 
vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat a zvažovat i názory jiné.   
 
Kompetence sociální a personální 
Během vyučování mimo jiné používáme skupinovou práci žáků i vzájemnou pomoc při učení. 
Podle vhodnosti navozujeme modelové situace. Vedeme žáky k respektování dohodnutých 
pravidel chování, na jejichž ustanovení se sami podílejí.  
 
Kompetence občanské 
Modelovými situacemi vedeme žáky k pochopení nutnosti existence právních norem a jejich 
dodržování. Sami si pro danou situaci vytvářejí pravidla chování; spontánně docházejí 
k přesvědčení o nutnosti tato pravidla dodržovat a tím chápou i podstatu demokracie.  
 
Kompetence pracovní 
Výchovný poradce soustavně inovuje informační tabuli, na které jsou umístěny nabídky studijních 
oborů. Pravidelně je do plánu práce zařazena exkurze žáků VIII. a IX. třídy na podzimní veletrh SŠ 
a návštěva Pracovního úřadu v Brně. 
Zájmové orientaci napomáhají v omezené míře i zájmové útvary.  
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3. průřezová témata 
 
Průřezová témata jsou důležitou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti nejen pro 
individuelní uplatnění, ale i vzájemnou spolupráci mezi žáky; pomáhají rozvíjet osobnost žáka 
zejména v oblasti jeho postojů a hodnot.   
Průřezová témata, podobně jako klíčové kompetence nejsou samostatným oborem, ale na rozdíl 
od kompetencí (které mají souvislosti prakticky se všemi vzdělávacími obory) průřezová témata 
souvisejí s konkrétními vzdělávacími oblastmi a obory (viz vzdělávací obory)  
Pro základní vzdělávání jsou průřezová témata vymezena následovně: 

 3. 1.  OSV - osobnostní a sociální výchova 
 3. 2.  VDO - výchova demokratického člověka 
 3. 3. EGS - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 3. 4. MUV - multikulturní výchova 
 3. 5. EV - environmentální výchova 
 3. 6. MEV - mediální výchova 

 
3. 1. průřezové téma: OSV - Osobnostní a sociální výchova 
 
Téma prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem; využití má v běžném každodenním životě; 
respektuje osobnost žáka, jeho individuelní potřeby i zvláštnosti, pomáhá mu vytvářet praktické 
životní dovednosti v kolektivu třídy, školy a společnosti. 
Téma zahrnuje tématické okruhy: Osobnostní rozvoj 
 Sociální rozvoj 
 Morální rozvoj 
Cílem tématu je pomáhat žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti, založené na dobrých 
vztazích k sobě samému, k jiným lidem i ke světu; jednotlivé okruhy průřezového tématu jsou 
integrovány v průběhu 9-ti letého vzdělávacího cyklu snad ve všech předmětech, avšak 
systematičtější výuka probíhá v předmětech jazykově, komunikačně a výchovně zaměřených, tj. 
v českém jazyce a literární výchově, v cizích jazycích, v občanské, výtvarné, hudební a tělesné 
výchově, také v předmětu výchova ke zdraví.  
 
3. 1. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 
            na 1. stupni 
 
 Osobnostní rozvoj: 
poznávací schopnosti 
budeme rozvíjet v Č ve všech ročnících pomocí cvičení smyslového vnímání, pozornosti, 
soustředění a dovednosti zapamatování 
sebepoznání a sebepojetí  
bude zařazena ve 4. a 5. ročníku; více se soustředíme na formování správných postojů, hodnot a 
vztahů mezi žáky; naučíme žáky pracovat a komunikovat v komunitním kruhu, kde budou poznávat 
sami sebe, své spolužáky a upevňovat si pozitivní vztahy ke svému okolí 
seberegulace a sebeorganizace  
bude zařazena ve 3., 4. a 5. ročníku; podstatou úkolu je přivést žáky k dovednosti stanovit si 
konkrétní cíl a uvědomění si, že k jeho dosažení je nutná organizace vlastního času; denní režim 
školáka – plánovaná příprava do vyučování / čas na zájmy a záliby ( diferenciace ) 
psychohygiena 
bude prostředkem k udržování pozitivní nálady a dobrého vztahu k sobě samému; je zařazena do 
všech ročníků zejména v Hv a Vv; prostředkem jsou uvolňovací cvičení, relaxace při modelování a 
výtvarných tématických pracích 
kreativita 
tzn. nápaditost a originalita, schopnost vidět věci jinak bude prolínat všemi ročníky formou 
dramatizace v Č a tvořivých prací v týmu ve Vv 
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 Sociální rozvoj: 
poznávání lidí 
z hlediska sociálního rozvoje je důležité již od 1. ročníku; žáci budou postupně vnímat a poznávat 
spolužáky i dospělé osoby ve škole a respektovat jejich autority; ve 2. ročníku se zaměříme na 
rozvoj pozornosti žáků vůči odlišnostem mezi lidmi, výhody různých povah i omyly při poznávání 
lidí; ve 3. ročníku – na závěr cyklu – přibudou besedy v zamýšleném projektu „Lidská setkání“, kdy 
žáci budou mít možnost hovořit s lidmi, kteří se nějak odlišují od ostatních 
mezilidské vztahy   
téma podporuje vzájemné dobré vztahy, empatii  (schopnost vcítit se), respekt a pomoc jiným; 
v předmětu prvouka půjde zejména o pozitivní vztahy v rodině, mezi sourozenci a spolužáky, což 
vyústí v pochopení správného soužití v kolektivu (ve třídě); v předmětu vlastivěda ve 4. a 5. 
ročníku by žáci sami měli stanovit pravidla chování a vzájemných vztahů ve třídě (případně i 
detailně dotvářet Školní řád) 
komunikaci 
vnímáme jako soubor všech ostatních vyjadřovacích i jiných prostředků („řeč“ činů, předmětů, 
prostředí, vytvářeného člověkem); bude probíhat ve všech ročnících nejdříve v Č, později v A; 
účelem je naučit žáky sdělovat poznatky a informace verbální (slovní) i neverbální formou a 
komunikovat v různých situacích všedního dne 
kooperace   
představuje rozvoj individuelních dovedností zvládat různé situace, pocity trémy i zklamání 
v souvislosti s účastí v soutěžích a vystupování na veřejnosti; konkrétně budeme podporovat 
jazykovými, hudebními i výtvarnými vystoupeními na veřejnosti (viz B/4 školní aktivity)  
   
 Morální rozvoj: 
řešení problémů a rozhodování 
bude vzhledem k různým typům zařazeno do Č ve 4. a 5. ročníku; v tomto období se začínají 
zřetelněji projevovat problémy ve zvládání učiva a v kvalitě přípravy do vyučování 
hodnoty, postoje a praktická etika  
téma bude zařazeno ve všech ročnících, zpočátku zejména v prvouce, ale také Č; úkolem je dostat 
do povědomí žáků význam pojmů odpovědnost, spolehlivost spravedlnost, respekt a prosociální 
chování 
   
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 
na 1. stupni 
 
název tématického okruhu OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Osobnostní rozvoj 

poznávací schopnosti Č Č Č Č Č 

sebepoznání / sebepojetí    Č Č 

seberegulace / sebeorganizace   Prv   

psychohygiena Vv, Vv Hv, Vv Hv, Vv Hv, Vv Hv, Vv 

kreativita Č, Vv Č, Vv Č, Vv Č, Vv Č, Vv 

Sociální rozvoj 

poznávání lidí Prv Prv Prv   

mezilidské vztahy Prv Prv Prv Vl Vl 

komunikace Č Č Č Č, A Č, A 

kooperace Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv 

Morální rozvoj 

řešení problémů / rozhodování    Č Č 

hodnoty / postoje / prakt.etika Prv Prv Prv Č Č 
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1. ročník: 
rozvoj poznávání a schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
 cvičení dovednosti zapamatování 
psychohygiena: uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématické práce 
kreativita: tvořivá práce v týmu, dramatizace 
poznávání lidí: vzájemné poznávání spolužáků a dospělých ve škole 
mezilidské vztahy: pozitivní vztahy v rodině 
komunikace: komunikační hry a cvičení 
kooperace a kompetice: jazykové, výtvarné a hudební soutěže 
hodnoty / postoje / prakt. etika: nácvik dovedností v sociálních situacích všedního dne 
 
2. ročník: 
rozvoj poznávání a schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
 cvičení dovednosti zapamatování 
psychohygiena: uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématické práce 
kreativita: tvořivá práce v týmu, dramatizace 
poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem mezi lidmi 
mezilidské vztahy: pozitivní vztahy mezi dětmi, sourozenci a spolužáky 
komunikace: komunikační hry a cvičení 
kooperace a kompetice: jazykové, výtvarné a hudební soutěže 
hodnoty / postoje / prakt. etika: nácvik dovedností v sociálních situacích všedního dne 
 
3. ročník: 
rozvoj poznávání a schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
 cvičení dovednosti zapamatování 
seberegulace / sebeorganizace: organizování volného času, plánování přípravy do školy, 
 rozvíjení zájmů 
psychohygiena: uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématické práce 
kreativita: tvořivá práce v týmu, dramatizace 
poznávání lidí: lidská setkávání, besedy 
mezilidské vztahy: zásady soužití v kolektivu třídy 
komunikace: komunikační hry a cvičení 
kooperace a kompetice: jazykové, výtvarné a hudební soutěže 
hodnoty / postoje / prakt. etika: nácvik dovedností v sociálních situacích všedního dne 
 
4. ročník: 
rozvoj poznávání a schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
 cvičení dovednosti zapamatování 
sebepoznání / sebepojetí: komunitní kruhy, já zdrojem informací o sobě / druzí zdrojem  
 informací o mně, postoje a hodnoty 
seberegulace / sebeorganizace: organizování volného času, plánování přípravy do školy, 
 rozvíjení zájmů 
psychohygiena: uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématické práce 
kreativita: tvořivá práce v týmu, dramatizace 
mezilidské vztahy: uvědomění si nutnosti existence pravidel chování ve třídě a jejich              

 dodržování (bud. zásady demokracie), dotváření detailů  
komunikace: komunikační hry a cvičení 
kooperace a kompetice: jazykové, výtvarné a hudební soutěže 
řešení problémů / rozhodování: zvládání problémů s učením, rozhodování v různých typech 

problémů ( modelové situace ) 
hodnoty / postoje / prakt. etika: dramatizace - přehrávání rolí správných a nesprávných postojů a  
 chování v situacích všedního dne ( modelové situace ) 
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5. ročník: 
rozvoj poznávání a schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
 cvičení dovednosti zapamatování 
sebepoznání / sebepojetí: komunitní kruhy, já zdrojem informací o sobě / druzí zdrojem  
 informací o mně, postoje a hodnoty 
seberegulace / sebeorganizace: organizování volného času, plánování přípravy do školy, 
 rozvíjení zájmů 
psychohygiena: uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématické práce 
kreativita: tvořivá práce v týmu, dramatizace 
mezilidské vztahy: vytváření společných pravidel chování třídy  
komunikace: komunikační hry a cvičení 
kooperace a kompetice: jazykové, výtvarné a hudební soutěže 
řešení problémů / rozhodování: zvládání problémů s učením, rozhodování v různých typech 

problémů ( modelové situace ) 
hodnoty / postoje / prakt. etika: dramatizace - přehrávání rolí správných a nesprávných postojů a  
 chování v situacích všedního dne ( modelové situace ) 
 
 
3. 1. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 
            na 2. stupni 
 
Prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a průvodních diskusí naučíme žáky 
správnému sociálnímu chování a asertivní komunikace (optimistická přizpůsobivost). 
V šestém a sedmém ročníku se zaměříme na cvičení seberegulace a sebeorganizace, která 
pomohou žákům předcházet a zvládat stresové situace, asertivně se chovat i vyjadřovat. Pomocí 
dramatizace a tvořivé práce v týmu budeme vytvářet u žáků kreativní (tvořivé) a kooperační 
(kolektivní) myšlení. Na základě poznávání lidí vytvoříme pravidla slušného chování ve třídě. 
V osmém a devátém ročníku, prostřednictvím hudby a výtvarných činností, seznámíme žáky 
s praktickou relaxací, jako základ správné psychohygieny. Rozhodovacími hrami a výcvikem 
mezilidských vztahů budeme u žáků vytvářet smysl pro toleranci, empatii (vcítění se), solidaritu, 
obranu proti agresi a šikaně. Povedeme žáky k formování správných postojů, hodnot a praktické 
etiky. Velkou pozornost budeme věnovat volbě povolání a možnostem dalšího vzdělávání 
s vazbou na životní cíle a záměry.     
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 
na 2. stupni 
 
název tématického okruhu OSV    6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

Osobnostní rozvoj 

poznávací schopnosti     

sebepoznání / sebepojetí     

seberegulace / sebeorganizace Vkz Vkz   

psychohygiena   Vkz, Hv, Vv Hv, Vv 

kreativita Č, Vv Č, Vv Č, Vv Č, Vv 

Sociální rozvoj 

poznávání lidí Ov    

mezilidské vztahy   Vkz, Ov Vkz, Ov 

komunikace Č, A, Ov Č, A, Ov Č, A, Ov Č, A 

kooperace Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv 

Morální rozvoj 

řešení problémů / rozhodování   Ov Ov 

hodnoty / postoje / prakt.etika Č Č Č, Ov Č, Ov 
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6. ročník: 
seberegulace a sebeorganizace: Vkz – předcházení a zvládání stresu 
kreativita: Č, Vv – tvořivá práce v týmu, dramatizace, loutkové divadlo 
poznávání lidí: Ov – vytváření společných pravidel chování třídy / skupiny 
komunikace: Č, A – komunikační cvičení v běžných situacích 
 Ov – asertivní chování / umění říci „ne“ 
kooperace, kompetice: Č, Hv, Vv – soutěže jazykové, výtvarné, hudební  
hodnoty, postoje, prakt. etika: Č – rozbory literárních textů 
 
7. ročník:  
seberegulace a sebeorganizace: Vkz – předcházení a zvládání stresu 
kreativita: Č, Vv - tvořivá práce v týmu, dramatizace, loutkové divadlo 
komunikace: Č, A – komunikační cvičení v běžných situacích 
 Ov – asertivní chování / umění říci „ne“ 
kooperace, kompetice: Č, Hv, Vv – soutěže jazykové, výtvarné, hudební  
hodnoty, postoje, prakt. etika: Č – rozbory literárních textů 
 
8. ročník: 
psychohygiena: Vkz – relaxační cvičení 
 Hv, Vv – relaxační hudba / výtvarná činnost 
kreativita: Č, Vv - tvořivá práce v týmu, dramatizace, loutkové divadlo 
mezilidské vtahy: Ov – výcvik k toleranci, empatii a solidaritě 
komunikace: Č, A – komunikační cvičení v běžných situacích 
 Ov – asertivní chování / umění říci „ne“ 
kooperace, kompetice: Č, Hv, Vv – soutěže jazykové, výtvarné, hudební  
řešení problémů 
a rozhodovacích dovedností: Ov - rozhodovací hry, obrana proti šikaně a agresi 
hodnoty, postoje, prakt. etika: Č – úvahy a rozbory literárních textů 
 Ov – životní plány / cíle / záměry ↔ volba povolání 
 9. ročník: 
psychohygiena: Hv, Vv – relaxační hudba / výtvarná činnost 
kreativita: Č, Vv - tvořivá práce v týmu, dramatizace, loutkové divadlo 
mezilidské vtahy: Ov – výcvik k toleranci, empatii a solidaritě 
komunikace: Č, A – komunikační cvičení v běžných situacích 
kooperace, kompetice: Č, Hv, Vv – soutěže jazykové, výtvarné, hudební 
řešení problémů 
a rozhodovacích dovedností: Ov - rozhodovací hry, obrana proti šikaně a agresi 
hodnoty, postoje, prakt. etika: Č – úvahy a rozbory literárních textů 
 Ov – životní plány / cíle / záměry ↔ volba povolání  
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3. 2. průřezové téma: VDO – výchova demokratického člověka 

 

Téma má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti – tzn. způsobilost orientovat se ve 

složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické pluralitní společnosti; má přivést 
žáka ke schopnostem konstruktivně řešit problémy, respektovat druhé, mít na zřeteli zájem 
většiny, demokratická práva, povinnosti, svobody i odpovědnost a přitom si zachovat určitý kredit 
důstojnosti (slušná komunikace, jednání a vystupování) a jejich prostřednictvím  probudit v žákovi 
občanskou aktivitu a iniciativu.    
Téma zahrnuje okruhy: Občanská společnost a škola 
 Občanská společnost a stát 
 Participace občanů v politickém životě 
 Principy demokracie 
   
3. 2. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova demokratického občana 
            na 1. stupni 
 
 Občanská společnost a škola: 
již na začátku 1. ročníku, v předmětu prvouka budou žáci postupně vedeni k pravidlům slušného 
chování, jednání a vystupování (v podstatě praktické postupné seznamování se Školním řádem); 
jednotliví žáci mohou být pověřeni registrovat detailní zásady; v průběhu 2. pololetí tak vznikne 
soubor zásad – Desatero prvňáčka; dodržování může být určitou formou soutěže; smyslem je 
spontánní pochopení / ovlivňuje atmosféru ve třídě a je základem pro vznik dobrých mezilidských 
vztahů ve škole 
 
 Občanská společnost a stát: 
tématický okruh bude probírán v prvouce ve 3. ročníku; prostřednictvím Slabikáře dětských práv se 
žáci nejen seznámí s jejich základními právy a povinnostmi, ale neučí se být odpovědný za své 
chování, jednání a činy a uvědomí si úlohu práce pro sebe samotného i pro zájmy kolektivu 
 
 Formy participace občanů v politickém životě: 
téma je obsahem výuky předmětu vlastivěda ve 4. ročníku; žáci se seznámí s pojmy: stát a jeho 
představitelé, státní symboly, instituce, podstata demokratických voleb – volební systémy a 
společenské organizace (vč. polit. strany); žáci jsou vedeni k uvědomění si důležitosti nejen osobní 
aktivity, ale také spolupráce občanů a státu 
 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: 
tématický okruh je situován do vlastivědy v 5. ročníku; žáci se seznámí s novými pojmy: diktatura, 
demokracie, ústava; jejich prostřednictvím pak k souvisejícím pojmům: spravedlnost, řád, norma, 
zákon, právo, morálka; tak by žáci měli získat základní orientaci k řešení a zaujetí správného 
stanoviska nejen k osobním konfliktům a problémům, ale i problémům společnosti (i světa)  
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova demokratického 
občana na 1. stupni 
 
název tématického okruhu VDO 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Občanská společnost a škola Prv     

Občanská společnost a stát   Prv   

Participace občanů v politickém 
životě 

   Vl  

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

    Vl 
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1. ročník: 
Občanská společnost a škola: desatero prvňáčka 
3. ročník: 
Občanská společnost a stát: slabikář dětských práv 
4. ročník: 
Formy participace občanů: stát a jeho představitelé 
5. ročník: 
Principy demokracie: od osvobození opět k totalitě 
 
3. 2. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova demokratického občana 
            na 2. stupni  
 
Téma je realizováno zejména integrací do předmětů  český jazyk, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, 
občanská výchova a hudební výchova; v podstatě je ale součástí každodenního života školy (vztah 
učitel – žák, vztahy mezi žáky, celková atmosféra školy).  
V rámci tématického okruhu Občanská společnost a škola seznámíme žáky šesté třídy v Ov 
s fungováním a demokratickým řízením správy obce a školy. V sedmé třídě se v rámci učiva o 
významu kultury pro člověka v Ov zaměříme na kulturní život v obci a v rámci učiva o majetku se 
pokusíme vytvořit rozpočet obce (plán hospodaření).   
V okruhu Občanská společnost a stát povedeme žáky šesté třídy, v učivu o slavných předcích, 
umělcích a vynálezcích k pochopení pojmu aktivní zapojení do života společnosti. Prostřednictvím 
četby, vyprávění pohádek a balad v literární výchově seznámíme žáky se slavnou minulostí a 
osobnostmi našeho národa a země. V hudební výchově zahájíme dlouhodobé téma Folklórní 
oblasti Moravy a v souvislostech zejména s L.Janáčkem a B.Martinů si ukážeme jejich vztah 
k rodnému kraji. V sedmé třídě v angličtině zpracujeme se žáky informace o obci (vztah P. Bezruče 
k Želešicím) a v hudební výchově se zaměříme jednak pokračování tématu o vztahu umělců 
k jejich rodnému kraji, jednak se posuneme dál, na úroveň vlasti (B.Smetana, A.Dvořák). V osmé 
třídě, v rámci Ov, budeme se žáky vyhledávat příklady porušování a ochrany lidských práv a učit 
se aktivně svá práva uplatňovat a zároveň i plnit občanské povinnosti. V dějepise, v rámci učiva o 
americké a francouzské revoluci povedeme žáky k pochopení významu lidských práv pro 
současný svět.   
V rámci tématu Formy participace občanů v politickém životě zpracujeme se žáky šesté třídy 
v angličtině informace o životě v naší obci, v sedmém ročníku v občanské výchově povedeme žáky 
k pochopení základních demokratických principů řízení naší země a ke schopnostem vylastními 
slovy se vyjadřovat k politickým událostem. V osmém ročníku v občanské výchově vysvětlíme 
význam některých politických organizací a hnutí a v rámci učiva dějepisu se seznámíme 
s politickým systémem habsburské monarchie a srovnáme jej se současným systémem v ČR. 
V devátém ročníku se v občanské výchově zaměříme na volby; cílem je pochopení systému 
zapojení občana do společnosti a voleb jako jeho demokratického práva podílet se na vládě a 
řízení státu.  
Cílem tématického okruhu Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování je 
zejména pochopení rozdílu mezi totalitou a demokracií a na tomto podkladě přivést žáky 
k uvědomění nejen možnosti rozdílného přístupu k řešení konfliktu, ale k uvědomělé volbě toho 
správného. Obsah tématu je z velké části orientován do předmětu občanská výchova. V šesté třídě  
si vysvětlíme význam svátků a významných dnů ČR a OSN a pochopíme jejich souvislost 
s demokracií. V sedmé třídě povedeme žáky k demokratickým způsobům řešení konfliktů 
v lidském životě. V osmé třídě vysvětlíme žákům pojmy antisemitizmus, xenofobie, terorismus. 
V deváté třídě seznámíme žáky s Ústavou ČR a naučíme žáky analyzovat politické události. 
Kromě toho v zeměpisu v osmé třídě budeme porovnávat různé typy státních zřízení v Evropě a 
v dějepisu si vysvětlíme význam Prohlášení nezávislosti pro rozvoj demokracie. V devátém ročníku 
budeme v dějepisu porovnávat rozdíly mezi demokracií a diktaturou, v českém jazyce, 
prostřednictvím osobností T.G.M, K.Čapka, V.Vančury, V+W (Osvobozené divadlo) povedeme 
žáky k vyjádření vlastního názoru na fungování současné demokracie v ČR. 
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přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova demokratického 
občana na 2. stupni 
 
 
název tématického okruhu VDO    6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

Občanská společnost a škola Ov Ov   

Občanská společnost a stát Č, Ov, Hv A, Hv Ov, D  

Formy participace občanů 
v politïckém životě 

A Ov Ov, D Ov 

Principy demokracie jako formy 
vlády / způsob rozhodování 

Ov Ov Ov, D, Z Č, D, Ov 

 
6. ročník: 
Občanská společnost a škola: Ov – správní orgány obce, život v naší obci, regionální tisk 
 Č – národní jazyk 
Občanská společnost a stát: Č – pohádky a balady 
 Ov – naše vlast  

 Hv – Folk. oblasti Moravy → L.Janáček, B.Martinů 
Formy participace občanů 
v politickém životě A – naše vesnice 
Principy demokracie jako formy 
vlády / způsoby rozhodování: Ov – významné dny a svátky ČR / OSN 
 
7. ročník: 
Občanská společnost a škola: Ov – kulturní život v obci, hospodaření s majetkem 
Občanská společnost a stát: A – naše vesnice (P. Bezruč a Želešice) 

 Hv – Folk. oblasti Moravy → L.Janáček, B.Martinů – pokrač. 
         umělec / společnost / stát (B.Smetana, A.Dvořák aj.) 

Formy participace občanů 
v politickém životě Ov – rozdělení státní moci 
Principy demokracie jako formy 
vlády / způsoby rozhodování: Ov – demokratické způsoby řešení konfliktu 
 
8. ročník: 
Občanská společnost a stát: Ov – úprava lidských práv v dokumentech 
          organizace, které se zabývají ochranou lidských práv 
 D – americká a francouzská revoluce 
Formy participace občanů 
v politickém životě: Ov – práva a povinnosti občanů 
 D – politický systém habsburské monarchie 
Principy demokracie jako formy 
vlády / způsoby rozhodování: Ov – antisemitizmus, xenofobie, terorizmus, rasizmus 
 Z – typy státního zřízení 
 D – prohlášení nezávislosti 1776 
 
9. ročník: 
Formy participace občanů 
v politickém životě: Ov – občanské organizace a hnutí / volby 
Principy demokracie jako formy 
vlády / způsoby rozhodování: Ov – Ústava ČR / základní principy demokracie 
 D – Německo 1933 / 1945, Rusko (SSSR) 1917 / 1991,     
        USA ve 20. století 
 Č – meziválečná literatura – Masaryk, K.Čapek, Vančura, V+W 
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3. 3. průřezové téma: EGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 
Téma orientuje dosavadní poznatky a životní zkušenosti žáků z běžného života, událostí v rodině i 
v širším regionu na vyšší hodnoty: humanizmus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva 
a osobní odpovědnosti. Podporuje u žáků nejen jejich kritické myšlení a uvažování, ale srovnávání 
s poměry a zvyky jinde ve světě je motivuje i k napodobování a tím k tvořivosti. 
Na 1. stupni se promítá zejména do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na 2. stupni do oblasti 
Člověk a společnost, v oborech Výchova k občanství, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková 
komunikace, Informační a komunikační technologie a Umění a kultura. 
Žáky povedeme k porozumění historických událostí, které ovlivnily vývoj Evropy a světa a integraci 
ČR. Souběžně chceme žákům přiblížit příčiny vzniku globálních problémů. Žáci by měli porozumět 
sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy a seznámí se s mezinárodními a nevládními 
organizacemi i vlivem EU na život lidí. Poznáním děl významných Evropanů chceme podnítit 
zájem žáků o osobnostní vzory a eliminovat stereotypy a předsudky. Žáci tak nejen poznají 
globální obraz Evropy, ale uvědomí si, že jsou její součástí.    
Tématické okruhy:  Objevujeme Evropu 

Evropa a svět nás zajímá 
Jsme Evropané  

 
3. 3. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských  
            a globálních souvislostech  
            na 1. stupni 
Již v prvouce v 1. ročníku se nabízí témata (na př. Cizokrajné ovce), ve kterých lze jednak využít 
znalostí dětí ze života, která se ale přímo nabízejí k tématickému okruhu Objevujeme Evropu a 
svět.  V tématickém okruhu Evropa – svět nás zajímá se zaměříme na lidové tradice – jak slaví 
Vánoce lidé v různých částech Evropy a kdo v těchto zemích nosí dětem dárky. Do tohoto 
tématického okruhu zařazujeme jako integraci učivo českého jazyka ve 3. ročníku – Zážitky 
z prázdnin. Děti vyprávějí o svých zážitcích, zkušenostech a o životě dětí i dospělých v jiných 
zemích tak, jak je poznaly při rodinných dovolených. V hudební výchově ve 4. ročníku porovnávají 
text české a slovenské lidové písně a objevují částečnou srozumitelnost i s jiným jazykem 
(polským, ruským). Ve vlastivědě v 5. ročníku je přímo oddíl Žijeme v Evropě, který oba tématické 
okruhy splňuje sám o sobě; žáci si uvědomí postavení České republiky v Evropě, poznají státní 
symboly jiných zemí a spontánně jsou vedeni k pochopení sociálních a kulturních odlišností mezi 
národy. Pokusíme se také o výtvarné zpracování tématu Lidé různých národů; v pracích žáků by 
se měly zobrazit charakteristické znaky a symboly. 
Poslední tématický okruh – Jsme Evropané budeme realizovat formou projektu Den Evropy. 
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech 
na 1. stupni  
 
název tématického okruhu: EGS  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Evropa / svět nás zajímá  Č Č   

Objevujeme Evropu a svět Prv   Hv Vl, Vv 

Jsme Evropané                 projekt Den Evropy  

 
1. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: Prv / cizokrajné ovoce a zelenina 
2. ročník: 
Evropa / svět nás zajímá: Č / Vánoce (kdo naděluje dárky dětem jiných národů) 
3. ročník: 
Evropa / svět nás zajímá: Č / zážitky z prázdnin 
4. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: Hv / porovnávání českého a slovenského textu písně 
5. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: Vl / žijeme v Evropě 
 Vv / lidé různých národů  
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3. 3. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských 
            a globálních souvislostech  
            na 2. stupni 
 
Tématický okruh Objevujeme Evropu a svět obsahuje poznatky o naší vlasti, o Evropě a světě, o 
evropských krajinách, mezinárodních setkáních, státních a evropských symbolech (EU: vlajka [ 12 
hvězd / 12 symbol dokonalosti / ne počet ], hymna [ ne jen EU, ale celá E ]: IX.s. / Óda na radost – 
1823 - LvB, motto: Jednotná v rozmanitostech, měna) o Dnu Evropy (9. května 1950 – 
Schumanova deklarace), životě Evropanů a o jejich vzdělávání. Žáky učíme pochopit a definovat 
pojmy, vysvětlit je a vlastními slovy popsat jejich podstatu. Tématický okruh budeme integrovat 
převážně do angličtiny, zeměpisu; pokud se spontánně naskytne vhodná situace aktuálně i do 
výtvarné a hudební výchovy.  
V šesté třídě budeme téma integrovat částečně do angličtiny srovnáváním života u nás se zeměmi 
anglicky mluvícími, v zeměpise promítneme toto téma do okruhu geografie Evropy. V občanské 
výchově seznámíme žáky se symboly EU.  V sedmé třídě se ve stejných předmětech zaměříme na 
detailnější srovnávání států anglicky mluvící a států mluvící jiným jazykem; v občanské výchově 
seznámíme žáky s mottem EU a měnou - Eurem.  V osmé třídě se zaměříme na známá / 
významná evropská města a ve výtvarné výchově se pokusíme o koláž, sestavenou ze symbolů /  
charakteristických znaků evropských měst. V hudební výchově, prostřednictvím slohového období 
klasicizmus, seznámíme žáky s hymnou EU. V deváté třídě rozšíříme dosavadní znalosti 
rozšířením na další, mimoevropské anglicky mluvící země a v občanské výchově zopakujeme 
informace o EU a v zeměpise je rozšíříme o pojem Schangenský prostor. V hudební výchově 
zopakujeme hudební slohy s vazbou na evropské země a ve výtvarné výchově se technikou 
koláže pokusíme vytvořit návrhy na euro bankovky, tentokrát se symbolikou evropských měst 
(namísto mostů).    
Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá zahrnuje zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, 
artefakty v blízkém okolí, které mají vztah k Evropě a světu (Mohyla míru), k životu evropských 
sousedů (na 1. místě SR), k lidové slovesnosti, zvykům a tradicím evropských národů. Povedeme 
žáky k aplikaci jejich zážitků a zkušeností na teoretické poznatky, k vyhledávání rozdílů, 
k zobecnění informací. 
Začneme v šesté třídě v českém jazyce, ve kterém se zaměříme na lidovou slovesnost a 
slovanské jazyky, v hudební výchově se budeme věnovat lidovým tancům a písním jiných 
evropských národů.  V sedmé třídě v českém jazyce poznáme evropskou dobrodružnou literaturu 
a učivem o tradicích anglicky mluvících zemí se připojíme v angličtině. V osmé třídě v českém 
jazyce budeme probírat evropské drama a realizmus, v angličtině promítneme téma do okruhu 
zvyky, rodinný život a cestování po anglicky mluvících zemích Evropy, v dějepise - v souvislosti 
s Napoleonskými válkami - si připomeneme památník bitvy u Slavkova (2. 12. 1805); v zeměpisu a 
výtvarné výchově začleníme téma učivem o památkách UNESCO. V deváté třídě integrujeme 
téma v českém jazyce při probírání učiva o slovanských jazycích, v hudební výchově při učivu o 
baroku a klasicizmu a v zeměpise  . 
Tématický okruh Jsme Evropané zahrnuje informace o kořenech evropské civilizace, klíčových 
meznících evropské historie, o Evropské integraci, institucích EU, o mezinárodních organizacích, 
čtyřech svobodách jedince a o tom, co Evropu rozděluje a spojuje. Učíme žáky identifikovat 
potřebné zkušenosti, popsat je a vysvětlit jejich příčiny, aby dokázali najít v dané problematice 
rozdíly. V šesté třídě integrujeme téma do občanské výchovy učivem o vlastenectví a evropanství. 
V sedmé třídě se připojíme v předmětu dějepis; objasníme žákům problematiku křesťanství a 
reformace, v hudební výchově se zaměříme na hudební tradice a v zeměpise využijeme téma při 
učivu o geografii Evropy. V osmé třídě začleníme téma do učiva dějepisu o Velké francouzské 
buržoazní revoluci, v hudební výchově propojíme tématický okruh s učivem o romantizmu a 
populární hudbě. V deváté třídě integrujeme téma do dějepisu při tématech fašismus a 
komunizmus, evropská integrace po roce 1945 a pád komunizmu v roce 1989; v občanské 
výchově při učivu o ústavách a pilířích EU a o základních svobodách jedince. 
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přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech  
na 2. stupni 
 
název tématického okruhu EGO    6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

Objevujeme Evropu a svět A, Z, Ov, (Vv) A, Z, Ov, (Vv) A, Z, Hv, (Vv) A, Ov, Z, Hv, 
Vv 

Evropa a svět nás zajímá Č, Hv  Č, A Č, A, D, Z, Vv Č, Hv 

Jsme Evropané projekt Den Evropy  

 
6. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: A – anglicky mluvící země, náš svět (rodina, škola, volný čas, můj 
                                                            režim dne  
 Z – geografie Evropy 
 Ov – symboly EU: vlajka, hymna Vv – aktuální tématická 
práce  
Evropa a svět nás zajímá: Č – slovanské jazyky, evropské pohádky 
 Hv – písně jiných národů, lidové tance 
Jsme Evropané: Ov – vlastenectví, evropanství; význam vlastenectví ve spojené E 
                                                              evropské občanství  
 
7. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: A – Velká Británie, Francie, Německo, Itálie; 
                                                            náš svět – srovnání s ČR 
 Z – geografie Evropy 
 Ov – další symboly EU: ( € ), motto: Jednotná v rozmanitostech  
 Vv – aktuální tématická práce  
Evropa a svět nás zajímá: Č – evropská dobrodružná literatura 
 A – tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích; porovnání rok 
        v ČR a VB 
Jsme Evropané: Ov – vlastenectví, evropanství; význam vlastenectví ve spojené E 
                                                              evropské občanství  
 D – Jsme Evropané; křesťanství – pojítko středověkých států v E 
        mezníky evropské historie: reformace – J.Hus, M.Luther 
 Z – geografie Evropy 
 Hv – hudební tradice 
 
8. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: A – Londýn, Paříž, Berlín, Řím;  
                                                            srovnání ČR a anglicky mluvících zemí  
 Z – geografie Evropy 
 Hv – klasicizmus: LvB.: IX.symfonie (symbolická hymna E / EU) 
 Vv – dominanty evropských měst - koláž  
Evropa a svět nás zajímá: Č – evropské drama / realizmus 
 A – ČR / VB / USA: zvyky, rodinný život; cestování 
 D –  bitva Tří císařů (1805) - Mohyla míru 
 Vv – kulturní památky UNESCO 
Jsme Evropané: D – mezníky evropské historie (Velká fr. buržoazní revoluce) 
 Hv – symfonie / romantizmus / populární hudba 
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9. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: A – VB, USA, Kanada, Austrálie  
                                                            srovnání ČR a anglicky mluvících zemí  
 Ov – Den EU (9. 5. 1950) 
 Z – Schengenský prostor 
 Hv – vývoj hudby – hudební slohy → Evropa 
 Vv – návrh euro bankovky – koláž (dominanty měst) 
Evropa a svět nás zajímá: Č – slovanské jazyky, evropské pohádky 
 Hv – baroko, klasicizmus 
Jsme Evropané: D – fašizmus / komunizmus / Evropská integrace po r. 1945 
    pád komunizmu 1989 
 Ov – vlastenectví, evropanství; význam vlastenectví ve spojené E 
                                                              evropské občanství  
 
 
projekt: Den Evropy na 1. stupni 
 

ročník 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 

1. ukázky z pohádek 
evropských autorů 

video  
pohádka 

kresba / malba pohádkové postavy 
výstava obrázků / rozhovor o obrázcích 

 

2. video   
příběh dětí 

ukázky z příběhů 
evropských autorů 

ilustrace k ukázkám příběhů 
výstava obrázků / rozhovor o obrázcích 

3. Evropa 
školní portfolio 

skupinová práce v kat. I 

vytváření obrázkové mapy ČR 
 a sousedních států 

4.-5.   Evropa 
školní portfolio 

skupinová práce v kat. II 

seznámení se státy EU 
vytváření obrázkové mapy Evropy 

lidová píseň 
 

 
 
projekt: Den Evropy na 2. stupni 
 

ročník 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 

6. ukázky z pohádek 
evropských autorů 

Evropa 
školní portfolio 

skupinová práce v kat. III 

kresba / malba pohádkové postavy 
výstava obrázků / rozhovor o obrázcích 

7. ukázky z příběhů 
evropských autorů 

Evropa 
školní portfolio 

skupinová práce v kat. III 

ilustrace 
k příběhu evropského autora 

výstava obrázků / rozhovor o obrázcích 
8. UNESCO 

památky - ČR  
Evropa 

školní portfolio 
skupinová práce v kat. IV 

koláž 
návrh bankovky € 

9. Evropa 
školní portfolio 

skupinová práce v kat. IV  

UNESCO 
památky - svět 

koláž 
návrh bankovky € 

 
 
Cílem projektu je v jednom vyučovacím dnu souhrnně uspořádat, zopakovat a tak připomenout 
žákům různé informace z různých předmětů, které mají přímou souvislost s Evropskou unií. 
Projekt je vlastně neoficielně zahájen 30. dubna školní relací k 1. květnu – m.j. výročí vstupu ČR 
do EU.  
Zároveň je zveřejněno školní portfolio s většinou informací, které žáci budou potřebovat ke 
skupinové činnosti, pořádané podle uvedeného rozvrhu v den svátku EU (9. května). Vyhodnocení 
si provedou sami žáci ve skupinách ve spolupráci s vyučujícím (viz bodové hodnocení). 
Nejúspěšnější skupinová práce z každé kategorie bude zveřejněna spolu s výstavou vybraných 
výtvarných prací (z kategorií III a IV).  
Den projektu bude ukončený opět školní relací, tentokrát k svátku EU. 
 
Kategorie: I. -  3. ročník // II. – 4. – 5. ročník // III. – 6. – 7. ročník // IV. – 8. – 9. ročník 
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školní portfolio 
 

kategorie I. II. III. IV. 

1 člověku samotnému se žije těžko; i zvířata si hledají druha; 
jak se nazývá základní společenství lidí   

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2 co je hlavním posláním / úkolem rodiny  x x x 

3 co jiného kromě výchovy potomstva vedlo pradávné lidi k tomu, aby se 
sdružovali do větších skupin 

x x x x 

4 jak nazýváme postupně vznikající takové skupiny    x x 

5 jak se nazývá moderní společenství lidí x x x x 

6 co je stát    x x 

7 co je charakteristické pro občany, žijící v tom, či jiném státě    x x 

8 co musí mít každý stát (vyjmenuj) x x x x 

9 kdy vznikla Československá republika (celé datum)   x x 

10 které 2 nejpočetnější národy v ní žily    x x 

11 kdo byl jejím prvním prezidentem    x x 

12 kdy vznikla Česká republika x x x x 

13 které národy a které národnostní menšiny v ní žijí dnes   x x 

14a vyjmenuj státní symboly České republiky x x   

14b vyjmenuj státní symboly České republiky   x x 

15 které hlavní části tvoří Ústavu České republiky a co je její součástí ?     x 

16 myslíš, že snahy spojovat se do větších útvarů byly a jsou i v moderní době ? 
pokud ano uveď příklady 

  x x 

17 který český panovník byl první, kdo se pokusil o spojenectví států tehdejší 
Evropy a kdy ? 

x x x x 

18 co bylo záměrem tohoto panovníka ?   x x 

19 co znamená zkratka EU ? x x x x 

20 kdy a kde vznikla EU a jak se nazývá zakládající smlouva   x x 

21 vyjmenuj zakládající státy    x x 

22 co bylo hlavním záměrem tohoto spojení   x x 

23 kdy do EU vstoupila Česká republika ? x x x x 

24 kolik států tvoří EU v současné době ?   x x 

25a jak vypadá vlajka EU x x   

25b které jsou symboly EU ?    x x 

26 napiš motto EU (symbolické vyjádření poslání EU)   x x 

27 co znamená datum 9. května ? x x x x 

28 co znamená pojem Schengenský prostor ?    x 

29 kolik do něj patří členských států EU a které státy nečlenské ?    x 

30 které státy EU do Schengenského prostoru ještě nepatří ?    x 

31 kdy do Schengenského prostoru vstoupila Česká republika     x 

32 odkud – kam (uveď státy a hlavní města), ve směru východ – západ,  
můžeš díky Schengenskému prostoru dnes cestovat bez víza ? 

   x 
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správná řešení: 
otázka / počet bodů / správná odpověď  

1)  1 rodina 
2)  1 výchova potomků 
3)  3 úspěšnější lov / dělba práce / obrana 
4)  3 rod  / kmen / kmenový svaz   
5)  1 stát  
6)  2 území vyznačené hranicemi / spojení lidí pod jednou mocí 
7)  4 společný jazyk, kultura, historie - tradice 
8)  2 Ústavu / státní symboly  
9)  1 28. října 1918 (jen celé datum)   
10)  2 Češi / Slováci 
11)  1 Tomáš Garigue Masaryk (T. G. Masaryk) 
12)  1 1. ledna 1993 
13)  1 Češi / Moravané / Slezané // Slováci, Romové 
14a) 3   vlajka / státní znak / hymna  
14b) 5   státní vlajka / státní znak / státní hymna / prezidentská standarta / státní pečeť 
15)  11 preambule / 8 hlav / základní ustanovení / moc zákonodárná / moc výkonná / moc soudní / NKÚ /  
             ČNB / územní samospráva / doplňovací ustanovení // Listina základních lidských práv a svobod 
16)  4   USA (1776) / SSSR (1922) + 2 – pokud EU (1992)  
17)  2   český král Jiří z Poděbrad / 1464 
18)  2   odvrácení tureckých nájezdů do Evropy / mír v Evropě   
19)  1   Evropská unie 
20)  3 1992 / v Nizozemí (Maastricht) / Maastrichtská smlouva 
21)  6 Belgie / Francie / Itálie / Lucembursko / Nizozemí / Německo 
22)  2    rozvoj obchodu / vědecká spolupráce  
23)  1 1. května 2004 
24)  1    27 
25a)2   modrá vlajka s 12-ti hvězdami 
25b)5   vlajka = 12 hvězd, modré pole / hymna = IX. symf. LvB – Óda na radost / měna €  
26)  2   Jednotná v rozmanitostech 
27)  1   Den Evropy 
28)  2 mezistátní dohoda o zrušení víz a cel  
29)  3    22 / nečlenské země: Island, Norsko   
30)  5 Bulharsko / Irsko / Kypr / Rumunsko / Velká Británie 
31)  1  21. prosince 2007 
32)  4 Madrid (Španělsko) – Tallin (Estonsko) 
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3. 4. průřezové téma: MUV – Multikulturní výchova  
 
Multikulturní výchova je vzdělávací proces, který přináší informace o odlišnostech lidí, 
pocházejících z různých kulturních a sociálních prostředí a rozvojem specifických dovedností a 
postojů přispívá k jejich mírumilovnému a oboustranně obohacujícímu soužití. Je to proces, který 
má mnoho podob, týká se lidí různých věkových kategorií a je závislý na prostředí, ve kterém lidé 
žijí a dále na tom, zda mají možnost se stýkat s lidmi jiných kultur nebo je alespoň jinak poznávat. 
Je to proces dlouhodobý a samotným RVP ZV situován do celého období školní docházky. 
V rozsahu základního vzdělání seznamuje žáky s rozmanitostmi různých kultur, jejich tradicemi a 
hodnotami. Zprostředkovává poznání vlastní kultury, rozvíjí smysl pro spravedlnost, toleranci a 
vede k pochopení a respektování sociokulturní společnosti. Žáci si tak mohou lépe uvědomovat i 
svou identitu, tradice a hodnoty rodné země. 
Multikulturní výchova se dotýká nejen mezilidských vztahů ve škole – vztahů mezi žáky, mezi 
učiteli a žáky, mezi školou a rodinou, školou a místní komunitou, ale přispívá k poznání kulturních 
odlišností jiných etnik a zároveň napomáhá rozvoji pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné 
toleranci. Vzhledem k jeho aktuální závažnosti jsme téma zařadili do každého ročníku alespoň 
jedním z tématických okruhů. 
Tématické okruhy: Kulturní diference 
   Lidské vztahy 
   Princip sociálního smíru a solidarity 
   Etnický původ 
 
 
3. 4. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova 
            na 1. stupni 
 
Tématický okruh Kulturní diference zařazujeme do prvouky a výtvarné výchovy ve 3. ročníku. 
Žáci pokročí v poznání naší kultury. Jejím prostřednictvím se naučí srovnávat lidi; poznají 
jedinečnost každého člověka, jeho individuální zvláštnosti a poznají zvláštnosti jiných etnik a pokud 
neodporují mravním zásadám, naučí se je i respektovat. 
Na formování dobrých vztahů mezi žáky, správných postojů a hodnot, empatii, respekt a pomoc 
druhým povedeme žáky v tématickém okruhu Lidské vztahy. Již od 2. ročníku v předmětu 
prvouka budeme s žáky diskutovat o pozitivních vztazích v rodině, o dobrých vztazích mezi 
sourozenci, spolužáky a kamarády, které vyústí v pochopení správného soužití v třídním kolektivu. 
Ve 4. a 5. ročníku v předmětu vlastivěda seznámíme žáky s Právy dětí a pravidly chování ve škole. 
Žáci budou motivováni ke stanovení detailnějších pravidel; povedeme žáky nejen k uvědomění si 
možných důsledků svého nevhodného chování, ale i ke stanovení přiměřených postihů. Smyslem 
je, aby si žáci uvědomili, že za své jednání jsou odpovědni. 
Chování a vztah k postiženým spoluobčanům budeme probírat v rámci okruhu Princip sociálního 
smíru a solidarity v hodinách prvouky ve 3. ročníku; budeme rozvíjet schopnost empatie a jejím 
prostřednictvím rozvíjet schopnost respektovat, tolerovat a hlavně pomáhat. Okruh bude doplněn 
besedou s postiženým spoluobčanem. 
V tématickém okruhu Etnický původ se ve 4. a 5. ročníku v předmětu literární výchova a výtvarná 
výchova zaměříme na poznávání jazyků a kultur jiných národů formou projektu Kniha spojuje 
národy. Projekt je dlouhodobý a je zaměřen na pohádky různých národů, na poznání jiných oblastí,  
jiných pohádkových postav, zvyků i tradic. Ve 4. ročníku se budeme zabývat poznáváním českých 
pohádek, našich typických pohádkových postav – tradičních i soudobých, písniček z pohádek a 
večerníčků. V 5. ročníku rozšíříme tuto oblast o typické pohádky a pověsti evropských zemí – 
poslech úryvků, vlastní četbu i dramatizaci.   
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přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova 
na 1. stupni 
 
název tématického okruhu: MUV  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

kulturní diference   Prv, Vv   

lidské vztahy  Prv Prv Vl Vl 

etnický původ    projekt 
Č, Lv, Vv, Hv 

projekt 
Č, Lv, Vv, Hv 

multikulturalita projekt 
Prv, Lv, Vv 

projekt 
Prv, Lv, Vv 

projekt 
Prv, Lv, Vv 

projekt 
Prv, Lv, Vv, A 

projekt 
Prv, Lv, Vv, A 

princip soc. míru a solidarity   Prv   

 
1. ročník: 
kulturní diference: Prv, Vv / člověk – jednota tělesné a duševní stránky 
2., 3., 4., 5. ročník: 
lidské vztahy: Prv, Vl / základní normy chování 
4., 5. ročník: 
etnický původ: Lv, Vv, Hv, Č + projekt / Kniha spojuje národy 
1., 2., 3. ročník: 
multikulturalita: Prv, Lv, Vv + projekt / My a náš svět 
3. ročník: 
princip soc. smíru a solidarity: Prv / chování k postiženým spoluobčanům  

 
projekt: Kniha spojuje národy na 1. stupni   
 

ročník Lv – literární výchova            Č              Vv  Hv 

4. české a krajové pohádky pohádková postava 
vnější charakteristika 

výroba loutky písničky z večerníčků 
a pohádek 

5. 
 

 

pohádky evropských národů pohádková postava 
vnitřní  charakteristika 

výroba loutky 
pohádková 

postava 

písně z pohádek evropských 
národů 

 
4. ročník: Lv – české a krajové pohádky / poslech / dramatizace úryvků 
  Č – pohádková postava – vnější charakteristika 
  Vv – výroba loutky z animovaného filmu 
  Hv – písničky z pohádek a večerníčků 
5. ročník: Lv – pohádky a pověsti evropských národů – typické postavy: Čechy – Krakonoš,    
                               Slovensko – zbojník, Rusko – bohatýr, Dánsko – malá mořská víla, Irsko – elf 
 Č – pohádková postava – vnitřní charakteristika 
 Vv – výroba pohádkové postavy (Jiří Trnka: Broučci) 
 Hv – písně z pohádek evropských národů  

 
3. 4. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova 
            na 2. stupni 

 
Tématický okruh Kulturní diference bude prostupovat tělesnou výchovou od šestého až do 
devátého ročníku.  Klademe důraz na pochopení jedinečnosti každého člověka, jeho individuelní 
zvláštnosti a učíme žáky pohlížet na člověka jak z tělesné, tak duševní oblasti. Také v angličtině 
povedeme žáky k získávání informací o základních sociokulturních rozdílech mezi ČR a anglicky 
mluvícími zeměmi (VB, USA, Kanada, Austrálie). 
V občanské výchově, s žáky šestého ročníku poznáváme etnika; posuzujeme jejich kulturní  
odlišnosti a učíme žáky vnímat je a tím je i respektovat. Zaměříme se na základní problémy 
sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě. V sedmém ročníku, prostřednictvím občanské výchovy 
seznamujeme žáky s pojmem státní občanství a diskutujeme o azylantech a různých předsudcích.  
Tématický okruh Lidské vztahy se bude taktéž vztahovat k tělesné výchově na celém 2. stupni. 
povedeme žáky k toleranci a rozvíjení spolupráce zejména při kolektivních sportech.  
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Okruhem Lidské vztahy se zabývá především občanská výchova v šestém ročníku. Žáky učíme 
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost. Mezi probíraná témata patří: lidská solidarita, 
empatie, tolerance. Lidské vztahy zařadíme i do českého jazyka – literatury, při probírání lidové 
slovesnosti, písní a balad a hudební výchovy u lidových písní. Hodiny dějepisu v sedmém ročníku 
umožní žákům posoudit problematiku střetávání kultur západoevropské, byzantské a islámské, vliv 
křížových výprav na změny kultur i konflikty, které vyplývají z jejich rozdílností. Téma pokračuje i 
v osmém ročníku při probírání meziválečné literatury. V občanské výchově v osmém ročníku se 
zaměříme na odlišnosti lidí; u žáků podporujeme k odlišnostem vstřícný postoj. Žáci se naučí 
zaujímat správné stanovisko k předsudkům.  
Tématický okruh Etnický původ je v šesté až osmé třídě zpracován do předmětu angličtina. Se 
žáky posuzujeme různé způsoby života, odlišnosti myšlení a vnímání světa různými národy. 
Zabýváme se i odlišnostmi rodinného života, výuky a využitím volného času; podle různých zdrojů 
porovnávají žáci život mládeže v ČR s životem mládeže v anglicky mluvících zemích. V občanské 
výchově v osmém ročníku vedeme žáky k zamyšlení se nad porušováním lidských práv a nad 
projevy rasové nesnášenlivosti. Součástí tématického celku jsou základní informace o lidských 
rasách, o původu a vývoji člověka, které je náplní učiva přírodopisu v osmém ročníku. V tomto 
ročníku se žáci zabývají i geografií obyvatelstva. Hudební výchova v osmém ročníku seznamuje  
žáky s etnickým původem prostřednictvím spirituálů a černošských písní. Osvobozené divadlo, 
válečná a poválečná literatura – to jsou témata, probíraná v českém jazyce v devátém ročníku. 
V dějepisu seznámíme žáky devátého ročníku v tématech Německo 1933 / 1945 a Norimberské 
procesy s pojmy rasová nesnášenlivost → důvody, holokaust, koncentrační tábory. 
Nedílnou součástí Multikulturality je posouzení důležitosti / významu znalosti a užívání cizího 
jazyka, jako nástroje dorozumívání, na což klade důraz logicky zejména angličtina a další cizí jazyk 
(po celou dobu základního vzdělávání). V šestém ročníku v českém jazyce seznamujeme žáky 
s jazykovou kulturou a pohádkami naší země i jiných národů. V osmém ročníku v českém jazyce 
vedeme žáky k diskusi o specifických rysech jazyka (spisovný / nespisovný / mluvený / psaný) a 
v devátém ročníku analyzujeme se žáky specifické rysy různých jazykových skupin a zvažujeme 
jejich rovnocennost. Ve výtvarné výchově v devátém ročníku se zaměříme na mimoevropské 
výtvarné umění. Nedílnou součástí občanské výchovy je multikulturalita současného světa a 
předpokládaný vývoj do budoucna, což je zahrnuto v tématu národnostní problémy v EU. 
Podstatu okruhu Princip sociálního smíru a solidarity naplňujeme v hodinách hudební výchovy. 
Tématem Osvobozené divadlo v hudební výchově v sedmém a devátém ročníku vedeme žáky 
k uvědomění si odpovědnosti a nutnosti přispění každého jedince k zabránění diskriminaci a 
nutnosti podílet se podle svých možností na přetváření společnosti. 
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova 
na 2. stupni 
 
název tématického okruhu MUV    6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

Kulturní diference Ov, Tv, A Ov, Tv, A Tv, A Tv, A 

Lidské vztahy Č, Hv, Ov, Tv D, Tv Č, Ov, Tv Č, Tv 

Etnický původ A A A, Ov, Př, Z, Hv Č, D 

Multikulturalita A, Č A, Hv A, Č A, Č, Vv, Ov, Hv 

Princip sociálního smíru 
a solidarity 

 Hv Ov, Hv Hv 

 
6. ročník: 
Kulturní diference: Ov – kulturní odlišnosti, tolerance / pozitivní vnímání odlišností  
   Tv – jedinečnost každého člověka / individuální  zvláštnosti /  
    člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 
   A – sociokulturní rozdíly mezi ČR a anglicky mluvícími zeměmi 
Lidské vztahy:  Č – lidová slovesnost / píseň, balada 
   Hv – lidové písně 
   Ov – lidská solidarita / empatie / tolerance 
   Tv – udržování tolerantních vztahů / rozvoj spolupráce a vzájemné pomoci 
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Etnický původ: A – různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa různými národy 
    (rodina, škola, volný čas) 
Multikulturalita: A – význam znalosti a užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění 
    (pohled / dopis do zahraničí) 
   Č – jazyková kultura / pohádky naše a jiných národů 
 
7. ročník: 
Kulturní diference: Ov – státní občanství / azylanti u nás – první dojem / předsudky 
   Tv – jedinečnost každého člověka / individuální  zvláštnosti /  
    člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 
   A – sociokulturní rozdíly mezi ČR a VB, USA 
Lidské vztahy:  D – střetávání kultur západoevropské, byzantské a islámské →křížové  
    výpravy 
   av – udržování tolerantních vztahů / rozvoj spolupráce 
Etnický původ: A – různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa různými národy 
    (jídelníček / zdravotnictví / zábava) 
Princip sociálního smíru: Hv – Osvobozené divadlo 
 
8. ročník: 
Kulturní diference: Tv – jedinečnost každého člověka / individuální  zvláštnosti /  
    člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 
   A – sociokulturní rozdíly mezi ČR a Kanadou 
Lidské vztahy:  Ov – odlišnost lidí / vstřícný postoj k odlišnostem / předsudky 
   Tv - udržování tolerantních vztahů / rozvoj spolupráce 
Etnický původ: Ov – porušování lidských práv / projevy rasové nesnášenlivosti 
   Př – lidské rasy / původ a vývoj člověka 
   Z – geografie obyvatelstva 
   A – různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa různými národy 
    (rodinný život / život mládeže) 
   Hv – spirituály / černošské písně 
Multikulturalita: Č – specifické rysy jazyka (spisovný / nespisovný / psaný / mluvený) 
Princip sociálního smíru: Ov – lidská práva v dokumentech / diskriminace 
    Hv – jazz / spirituály 
 
9. ročník: 
Kulturní diference: Tv – jedinečnost každého člověka / individuální  zvláštnosti /  
    člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 
   A – sociokulturní rozdíly mezi ČR, VB a Austrálií 
Lidské vztahy:  Č – meziválečná literatura 
   Tv - udržování tolerantních vztahů / rozvoj spolupráce 
Etnický původ: Č – válečná témata v literatuře / poválečná literatura; 
    psaní a výslovnost cizích slov 
   D – rasová nesnášenlivost: Německo 1933 / 1945 /  
    Norimberské procesy / holokaust / koncentrační tábory  
Multikulturalita: Č – skupiny jazyků 
   Ov – multikulturalita součas. světa / národnostní problémy v EU 
Princip sociálního smíru: Vv – mimoevropské výtvarné umění 
    A – význam znalosti a užívání cizího jazyka jako nástroje  
     dorozumění (inzerát / přihláška) 
 
projekt: My a náš svět na 2. stupni 
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3. 5. průřezové téma: EV – Environmentální výchova  

 
Environmentální výchova je začleněna do tématických okruhů, které umožňují celkové pochopení 
vztahů člověka k životnímu prostředí, k pochopení a uvědomění si základních podmínek života, 
odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Na realizaci se podílí většina 
vzdělávacích oblastí. Smyslem a posláním je postupným propojováním, rozšiřováním i 
systematizací získaných vědomostí a dovedností dosáhnout upřímného uvědomění, že životní 
prostředí je opravdu prioritou v zájmech lidstva a tedy jedince. 
Tématické okruhy: Ekosystémy 
   Základní podmínky života 
   Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 
3. 5. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova 
            na 1. stupni 
 
V tematickém okruhu Ekosystémy ve výtvarné výchově ve 4. ročníku ztvárníme volnou technikou 
podobu lesa v našich podmínkách, se zaměřením na flóru i faunu našich lesů. Ve slohu budeme 
vyprávět o lese, vytipujeme příklady špatného chování v lese a důsledky. V přírodovědě poznáme 
lesní společenství, zásady péče o les a význam lesů. Budeme poznávat proměny lesa v ročních 
obdobích, jak se v lese hospodaří a jak člověk pečuje o zvířata. Žáci se seznámí s potravním 
řetězcem. Ve výtvarné výchově v 5. ročníku se budeme pokoušet ztvárnit rozmanitost přírodních 
podmínek na Zemi, rostliny a živočichy různých částí světa; následné výstavky prací použijeme 
k výzdobě školy. Ve vlastivědě vedeme žáky k poznávání charakteristických oblastí částí světa, 
k porovnávání jejich přírodních podmínek, podnebí, klimatických pásů s podmínkami u nás. 
Naučíme žáka porovnávat vodní zdroje, moře a jeho druhové odlišnosti i specifika exotických 
lokalit (význam tropického deštného pralesa a pod.). V rámci českého jazyka uspořádáme 
opakovaně exkurze do knihovny s cílem orientačně se seznámit s literaturou, zabývající se 
problematikou vlivů civilizace na přírodu. Ve slohu si formou referátů (případně fejetonů do 
občasníku) vysvětlíme význam kulturní krajiny – u nás i jinde ve světě.   
V tématickém okruhu Základní podmínky života v přírodovědě ve 3. ročníku seznámíme žáky se 
základními podmínkami života a přivedeme je k pochopení těsných souvislostí mezi životem, 
vodou a ovzduším, což povede k uvědomění si všeobecné nutnosti ochrany vodních zdrojů, 
ovzduší, půdy,  i k úvahám o možných opatřeních proti jejich znehodnocování a jak mohou 
pomáhat i děti. Vhodným výběrem písní s danou tématikou může těmto cílům pomoci i hudební 
výchova. V přírodovědě v 5. ročníku se zaměříme na statut Země jako jediného místa života a 
pochopíme i význam Slunce. Povedeme žáky k úvahám o souvislostech mezi činností lidí a 
znečisťováním ovzduší, seznámíme žáky s pojmy kyselý déšť, sluneční záření, ozónová díra a  
přivedeme je až k vlastnímu zamyšlení se nad tímto dilema. A to považujeme za vzestup 
ekologického vědomí a cítění žáků. 
V tématickém okruhu Lidské aktivity a problémy životního prostředí zařadíme pro žáky všech 
ročníků projekt Týden pro přírodu (viz tématické okruhy na 2. stupni). 
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova 
na 1. stupni  
 
název tématického okruhu: EV  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Ekosystémy    Č, Př, Vv Č, Př, Vv 

Základní podmínky života   Č, Prv, Hv   Př 

Lidské aktivity /  
problémy životního prostředí 

projekt 
Č, Prv, Vv 

projekt 
Č, Prv, Vv 

projekt 
Č, Prv, Vv, Tv 

projekt 
Č, M, Př, Vv, Tv 

projekt 
Č, M, Př, Vv, Tv  

Vztah člověka a prostředí projekt 
 

projekt 

 
projekt 

Č, Prv, Vv 
projekt 

 
projekt 
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1., 2. ročník: 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
3. ročník: 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
    Č, Prv, Vv, Tv  
Základní podmínky života:    Č, Prv, Hv / voda, půda, vzduch (ovzduší) 
Vztah člověka a prostředí:    projekt: Moje vesnice 
4. ročník: 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
Ekosystémy:    Č, Př, Vv / les 
5. ročník: 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
Ekosystémy:    Č, Vl, Př / cestujeme přírodou světa 
Základní podmínky života:    Př / lidské činnosti, ovlivňující ovzduší 

 
3. 5. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova 
            na 2. stupni 
 
Tématický okruh Ekosystémy integrujeme do šestého ročníku, do výuky přírodopisu (ekosystém, 
společenstvo – definujeme základní zákonitosti vztahů v přírodě), do osmého a devátého ročníku, 
do výtvarné výchovy (koláže, grafika – práce s tématikou příroda). 
Tématický okruh Základní podmínky života integrujeme do šestého ročníku do výuky zeměpisu 
(krajinná sféra – rozlišujeme jednotlivé složky krajiny), přírodopisu (podmínky vzniku a vývoje 
života – podstata vzniku života na Zemi), hudební výchovy (souvislosti mezi přírodou a lidovými 
zvyky a obyčeji – jak se promítají do lidové písně – B. Martinů: Zpěvy Vysočiny) a českého jazyka 
(lidová slovesnost – vliv přírody na lidovou slovesnost). V hudební výchově v sedmém ročníku 
posunujeme souvislosti mezi přírodou a hudebními díly do oblasti vážné hudby; učíme žáky 
naslouchat i rozebírat (L. Janáček: Liška Bystrouška). V tomto záměru pokračujeme i v  osmém 
ročníku slohovým obdobím romantizmus – tématicky přímo zaměřený na přírodu (B. Smetana: Má 
vlast); v osmém ročníku nabíhá předmět chemie, který se zabývá konkrétními tématy: voda a 
vzduch – složení nejrozšířenějších látek v našem okolí. Tento záměr pokračuje v chemii devátého 
ročníku: sacharidy, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny, hormony, enzymy, alkaloidy, vitamíny = 
nejvýznamnější příklady biochemických látek. V hudební výchově si poslechneme úryvek ze 
skladby I. Stravinského: Svěcení jara (balet - motivy přírody a dávného rus. folklóru i v moderní 
hudbě) a ve výtvarné výchově vytvoříme návrh letáku, s tématikou Ochrana přírody.    
Tématický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí zařazujeme jako projekt Týden 
pro přírodu ve všech ročnících a integrujeme jej do výuky: a) zeměpisu (znečistění atmosféry, 
ohrožení deštných pralesů, zamýšlíme se nad globálními problémy světa, b) tělesné výchovy 
(ochrana přírody při masových sportovních akcích, vysvětlujeme žákům význam institucí, zamě-
řených na ochranu přírody a nutnost dodržování na první pohled přísných opatření (sportování / 
adrenalinové sporty ve volné přírodě). Ve spolupráci se zřizovatelem školy se účastníme 
světového projektu Miliarda stromů pro planetu Zemi (výsadba stromků), c) chemie (problémy 
znečistění vody - skladování odpadu, znečistění ovzduší – spalování nebezpečných látek, d) 
výtvarné výchovy (tématické práce: Mezinárodní Den vody – 22. března / Den Země – 24. dubna / 
agitační plakáty) e) českého jazyka (sci-fi literatura – pozitivní i odstrašující vize budoucnosti). 
Tématický okruh Vztah člověka a prostředí integrujeme soustavně od šestého do devátého 
ročníku do předmětů literatura a tělesná a hudební výchova. V tělesné výchově si vysvětlujeme vliv 
přírody a prostředí na naše zdraví (lázně, zejména přírodní) a připomínáme si zásady zdravého 
životního stylu. V hudební výchově vyhledáváme písně, které mají vztah k přírodě (lidové i umělé);  
dokladujeme žákům vztah k přírodě očima umělců. V literatuře i hudební výchově vyhledáváme 
díla, která vznikla inspirací autora přírodou: K.Čapek - Válka s mloky, B. Smetana – Má vlast, B. 
Martinů – Zpěvy Vysočiny, L. Janáček – Liška Bystrouška, E. Suchoň – O horách.  
V šestém ročníku, v zeměpisu vedeme žáky k pochopení souvislostí mezi neuváženými / vyloženě 
ničivými aktivitami člověka a jejich dopadem na znečistění atmosféry, ohrožení deštných pralesů, 
vymírání živočišných druhů. V osmém ročníku v přírodopisu, v tématu člověk a jeho životní 
prostředí besedujeme se žáky o postavení člověka v přírodě a o vzájemných vztazích. V devátém 
ročníku v občanské výchově, v tématu globální problémy současného světa vedeme žáky 
k správným názorům a postojům.      
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přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova 
na 2. stupni  
 
název tématického okruhu EV    6. ročník 7. ročník   8. ročník   9. ročník 

Ekosystémy Př  Vv Vv 

Základní podmínky života Z, Př, Hv, Č Hv,  Hv, Ch Ch, Hv, Vv 

Lidské aktivity /  
problémy životního prostředí 

projekt projekt projekt projekt 

Vztah člověka a prostředí Č, Z, Tv, Hv Č, Tv, Hv Č, Tv, Hv, Př Č, Tv, Hv, Ov 

 
6. ročník: 
Ekosystémy: Př – ekosystém, společenstvo 
Základní podmínky života: Z – krajinná sféra 
 Př – podmínky vzniku a vývoje života 
 Hv – B. Martinů: Zpěvy Vysočiny  
 Č – lidové zvyky a obyčeje v literatuře 
Lidské aktivity 
problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
Vztah člověka a prostředí: Č – lit. útvar isnpirovaný přírodou 
 Hv – B. Martinů: Zpěvy Vysočiny   
 Tv – prostředí a zdraví / ochrana zdraví 
 Z – neg. aktivity člověka - důsledky  
  
7. ročník: 
Základní podmínky života: Hv – L. Janáček: Liška Bystrouška 
Lidské aktivity 
problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
Vztah člověka a prostředí:  Č – lit. útvar isnpirovaný přírodou 
 Hv – L. Janáček: Liška Bystrouška   
 Tv – prostředí a zdraví / ochrana zdraví 
 
8. ročník: 
Ekosystémy: Vv – koláže / linoryt = přírodní náměty 
Základní podmínky života: Hv – B. Smetana: Má vlast – Z českých luhů a hájů   
 Ch – voda / vzduch 
Lidské aktivity 
problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
 
Vztah člověka a prostředí:  Č – lit. útvar isnpirovaný přírodou 
 Hv – B. Smetana: Má vlast – Z českých luhů a hájů    
 Tv – prostředí a zdraví / ochrana zdraví 
 Př – člověk a jeho životní prostředí 
 
9. ročník: 
Ekosystémy: Vv – koláže / linoryt = přírodní náměty 
Základní podmínky života: Ch – biochemické látky  
 Hv – L. Janáček: Liška Bystrouška 
 Vv – abstrakce – téma živly 
Lidské aktivity 
problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
Vztah člověka a prostředí:  Č – lit. útvar isnpirovaný přírodou 
 Hv – I. Stravinskij: Svěcení jara     
 Tv – prostředí a zdraví / ochrana zdraví 
 Ov – globální problémy současného světa 
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projekt: Týden pro přírodu 
 
Cílem celoškolního projektu je v průběhu týdne ve všech třídách různými formami zintenzivnit 
tématiku o přírodě  v celkovém pojetí:  
 pochopit pojem životní prostředí 
 pochopit úzký vztah mezi přírodou a životním prostředím člověka 
 podnítit v žácích zájem o přírodu 
 uvědomit si nutnost ochrany přírody i napravování škod, které člověk způsobil 
 pochopit výhody recyklace = nižší spotřeba energií než výroba od počátku (těžba suroviny) 
 zvážit, jak může jedinec přispět ochraně / nápravě životního prostředí (třídění odpadu) 
 detailněji se seznámit s významnými dny a globálními projekty, které mají přímou souvislost s 

přírodní tématikou, s problematikou životního prostředí i s existencí a činností světových 
institucí 

 vyučovací předměty: Č – pravopisná cvičení a diktáty - texty o přírodě / Č – lit = příběhy o 
přírodě / Č – sloh = slohové formy – náplň orientovat na přírodu (vypravování, popis, zpráva . .) 
M – text slovních úloh / A – slovní zásoba orient. na pojmy z obl. přírody / podobně ostatní 
předměty = zařadit aktuální učivo.    

 všeobecně se zaměřit na pojmy: jarní rovnodennost 21. března / 22. března – Mezinárodní 
Den vody / 1. dubna – Den ptactva / 24. dubna – Den Země / velikonoce – svátky jara / vítání 
jara / 1. neděle po jarním úplňku / Miliarda stromů pro planetu Zemi 

 Stromy domovem ( podprojekt ) – velkoplošná koláž 
výstava společných prací školní družiny 
( 6 ) kraslice (individuelní soutěž v rámci prac. činností  + šd) 

 exkurze do přírody (všechny třídy) 
přírodovědná vycházka: konkrétní znaky nástupu jara v přírodě 

 sázení stromků 
ve spolupráci s Mysliveckým sdružením a Obecním úřadem 

 
Týden pro přírodu bude zahájený školní relací v třídnické hodině; žáci budou rámcově seznámeni 
s účelem projektu, termíny a organizací jednotlivých částí projektu, s bezpečnostními opatřeními, 
s pravidly soutěží i s jejich vyhodnocením, dále se systémem zvolení redakční rady projektu a 
náplní práce jejích jednotlivých členů – zástupců tříd. 
Bezprostředně po relaci budou ve zbývající části třídnické hodiny jednak detailněji (s ohledem na 
věk žáků a učivo) rozvedeny cíle a záměry projektu – viz beseda Uklidíme Zemi, a některé 
informace v souvislosti se soutěží ( 4 ); dále budou upřesněny organizační a bezpečnostní zásady 
a zvolen zástupce třídy do školní redakční rady (šrr). 
Projekt bude ukončený školní relací a vydáním tématického Almanachu, který uspořádá školní 
redakční rada (šrr); Almanach bude součástí školní kroniky. 
 
 část ( a ) – průběžná: 

- každý den / každý žák přinese a symbolicky roztřídí 1x tiskovinu + 1 PET láhev  
- ve všech vyučovacích předmětech se více zaměřit na tématiku příroda / ochrana 

životního prostředí: 
- tématicky – zařadit témata pro celou vyuč. hodinu - viz soutěže ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  
- příležitostně / připomínkově – formulace matemat. slovních úloh aj. 
- velkou pozornost věnovat třídění odpadů; vysvětlit podstatu – souvislosti: 

skládky komunálního odpadu → různé složení // různé materiály → různá doba přirozeného rozkladu (papír - sklo - 
PVC) // výhody třídění odpadu → možnost recyklace // recyklace = nižší energie než na výrobu nového // úspory 
energií → méně zplodin do ovzduší + úspory nerost. bohatství – energií  // papír = úspora lesů / sklo = úspora 
surovin / PVC = průmyslová recyklace a tím snížení doby přiroz. přírodní regenerace 

 -     šd – společná výtvarná práce Stromy domovem - viz 1. dubna: Den   ptactva 
- žáci 8. a 9. ročníku se v hodinách zeměpisu, informatiky a prac. činností (práce na 

počítači), prostřednictvím internetu a informací o významných dnech a projektech, které 
mají přímou souvislost s přírodní tématikou, seznámí detailněji s problematikou životního 
prostředí i s existencí a činností světových institucí; z vybraných informací sestaví a 3. den 
uveřejní na škol. portfoliu; zároveň vyhlásí celoškolní soutěž (sestaví porotu, která soutěž 
vyhodnotí) 
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témata: - 21. března – jarní rovnodennost (viz učivo Vl, On) 
  - Světový den vody (google: Světový den vody) 
  - 1. dubna – den ptactva   

   - 22. dubna – Den Země / Mezinárodní den Země (google: Den Země) 
    - Miliarda stromů pro planetu Zemi (google: Miliarda stromů) 
    - doplňkové téma: OSN  
      (google: OSN - WIKIPEDIE→odborné organizace→UNEP) 

- výhledový úkol: uspořádat veřejnou anketu: Co vás napadne v souvislosti s jarem ? 
 
 část ( b ) – termínovaná: 

- 1. den – zahájení projektu 
- 2. den – příprava školního portfolia  
- 3. den - exkurze do přírody: vycházka do přírody – zaměřit pozornost žáků na jarní  

  proměny přírody 
- výsadba stromků 
- zveřejnění školního portfolia Voda a Země - vyhlášení soutěže ( 4 ) 

- 4. den – zveřejnění spol. práce šd Stromy domovem 
- 5. den – školní redakční rada = sestavování Almanachu, vyhodnocení soutěží 
- 6. den – ukončení projektu  

 
 část ( c ) – soutěže: 

všechny soutěže rozděleny do kategorií:  
( I. ) 1. – 3. třída // ( II. ) 4. – 6. třída // ( III.) 7. – 9. třída  
soutěže ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) probíhají nejdříve v třídním kole (nejlepší práci vybírá třída) 
do školního kola postupuje 1 vybraná práce // zprostředkovává zvolený člen šrr 
soutěž ( 4 ) ( 5 ) je individuelní // nejlepší práci v kategorii vybírá šrr 
 
soutěž ( 1 ) krátký příběh o zvířeti (Č) 
soutěž ( 2 ) pohádka o přírodě (Č) 
soutěž ( 3 ) návrh plakátu: Chraň přírodu a její bohatství / A4 – volná technika (Vv, Pč) 
soutěž ( 4 ) (vědomostní) Voda a Země (Vl, Př, Z) 
soutěž ( 5 ) symbolické třídění odpadů 

 
 část ( d ) - Almanach (obsah): 

- přehled událostí 
- reportáže: Uklidíme Zemi / Exkurze do přírody / sázení stromků  
- vyhodnocení soutěží ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 
- soutěž ( 4 ) – komentář + vyhodnocení soutěže ( 4 )  
- soutěž ( 5 ) – vylosování 2 sběračů za každé kategorie 

 
 školní portfolio Voda a Země – zadání soutěže ( 4 ) 

pro danou kategorii platí jen úkoly označené x 
kategorie: ( I. ) 1. – 3. třída // ( II. ) 4. – 6. třída // ( III.) 7. – 9. třída  
zadání úkolů si soutěžící vyzvednou u zástupce třídy ve šrr (školní redakční radě)  
odpovědi vypracovávají soutěžící individuelně na přiložený list papíru 
na první řádek uvedou tiskacími písmeny jméno, příjmení, třídu 
zadání neopisují; uvádějí jen zřetelně číslo otázky 
v případě, že otázka není určena kategorii soutěžícího, číslo přeskočí   
soutěžní práce odevzdají zástupci třídy ve šrr nejpozději 5. den do 10.00 hod.  
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školní portfolio 
 

kategorie I II III 

jaro    

1 jak se nazývají 4 roční období života přírody ? x x x 

2 co je způsobuje ?  x x 

3 urči datum a název dne, kterým začíná jaro  x x 

4 jak se nástup jara projevuje v přírodě ? (údaje očísluj) x x x 

5 jaké práce na jaře provádějí lidé ? (každou činnost očísluj) x x x 

6 jak se jinak nazývají velikonoce ? x x x 

OSN    

7 co znamená zkratka OSN ? x x x 

8 kdy OSN vzniklo a kde sídlí ?   x 

9 co je posláním OSN ? x x x 

10 co znamená UNEP ?   x 

Den Země    

11 co znamená Den Země ? x x x 

12 co umožňuje naše planeta Země ?  x x 

13 co si o naší planetě Zemi mysleli lidé dříve ?  x x 

14 jak se tyto názory změnily v poslední době ?  x x 

15 vymysli, co bys mohl / la pro nápravu udělat ty  (nápady očísluj)  x x x 

16 na které datum připadá Den Země ?   x 

17 ve které zemi a ve kterém roce svátek vznikl ?   x 

18 od kterého roku slavíme Den Země i v ČR ?   x 

Miliarda stromů pro planetu Zemi    

19 ve kterém roce a kdo projekt Miliarda stromů pro planetu Zemi vyhlásil ?    x 

20 co znamená a co je posláním tohoto projektu ? x x x 

21 jaký je význam stromů v přírodě ? (jednotlivá hlediska očísluj)   x x 

22 zúčastnil ses již dříve tohoto projektu ? pokud ano, uveď kdy s kým x x x 

23 vymysli, jak bys mohl / la přispět i ty  (nápady očísluj) x x x 

Světový den vody    

24 co způsobilo, že se voda stává středem zájmu celého lidstva ? x x x 

25 při jaké příležitosti, ve kterém roce a kdo vyhlásil tento svátek ?   x 

26 proč se ČR v souvislosti s vodami nazývá „Střechou Evropy“ ?  x x 

27 na která hlavní povodí se rozděluje území ČR ?   x 

28 kolik známe u nás míst s výskytem minerálních vod ?   x 

29 které 3 úkoly plní vodárenské společnosti (u nás i ve světě) ?    x 

30 kolik procent všech vod na planetě jsou vody sladké a snadno využitelné ?    x 

31 kolik míst na světě s vážným nedostatkem vody registruje OSN ?   x 

32 vymysli, co bys mohl / la pro ochranu vody udělat ty (nápady očísluj) x x x 
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správná řešení: 
otázka / počet bodů – x = za každé správné řešení 1 bod 
1)    4 jaro, léto, podzim, zima 
2)    1 elipsovitá dráha Země okolo Slunce 
3)    2 21. března / jarní rovnodennost 
4)    x tráva / jarní květy / pučí stromy / přilétají ptáci / stavějí hnízda . . . .  
5)    x úklid / rytí půdy / orba na polích / sázení / setí . . . .  
6)    1 svátky jara 
7)    1 Organizace spojených národů 
8)    2 1945 / USA – New York  
9)    1 mírové řešení všech možných  problémů světa   
10)   4 United Nations Environmet Programme 
             jedna z mnoha odborných organizací OSN – životní prostředí / ochrana / zjišťování rizik a prevence 
11)   1 svátek naší planety 
12)   1 jediná ze všech planet sluneční soustavy, která umožňuje existenci života 
13)   1 bohatství (vzduch, voda, potrava) je jen pro lidi 
14)   1 na Zemi žijí i jiní živí tvorové (zvířata a rostliny), které bohatství Země potřebují 
15)   x vysadit stromek, rostlinu / vyčistit potok / uklidit smetí / třídit odpad . . . .  
16)   1  22. dubna 
17)   2 USA / 22. dubna 1970 (mezinárodní svátek životního prostředí) 
18)   1 1990 
19)   2 2007 / OSN 
20)   2 v roce 2007 vysadit na planetě miliardu stromů / pokračovat i v dalších letech 
21)   x stromy pohlcují oxid uhličitý / vydávají kyslík / zadržují vláhu / brání povodním /  
 pomáhají v obdobích sucha . . . . 
22)   x každá činnost = 1 bod 
23)   x vysadím stromek / zorganizuji s rodiči výsadbu stromků . . .  
24)   2 přibývá lidí / zvyšuje se spotřeba vody 
25)   3 Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí / 1992 / OSN  
26)   4 ČR je rozvodím tří moří / Severního / Baltského / Černého 
27)   3 povodí Labe / Odry / Moravy 
28)   1 350 
29)   3 úprava vody / dodávka vody spotřebitelům / čištění odpadních vod a vracení přírodě 
30)   1 0,1 % 
31)   1 60 míst 
32)   x šetřit vodou / schraňovat dešťovou vodu / zahrádku zalévat dešťovou vodou / vyčistit  

část potoka / neznečisťovat vodní toky . . . .  
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3. 6. průřezové téma: MEV – Mediální výchova  

 
Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí poznatky a dovednosti týkající se mediální 
komunikace a práce s medii. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, 
vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa. Média velmi závažně ovlivňují 
chování jedince a společnosti a mají vliv na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. 
Mediální výchova má vybavit žáky základní mediální gramotností, naučit je informace nejen 
získávat, ale i třídit z různých pohledů, analyzovat sdělení, hodnotit je a posuzovat věrohodnost a 
komunikační záměr. Mediální výchova se tak podílí na utváření postojů, umožňuje porovnávat 
současné a minulé jevy a události v evropském i celosvětovém měřítku. Zaměřuje se také na 
vytváření kritického odstupu od mediálních sdělení a na schopnost interpretovat toto sdělení 
z hlediska informační kvality. Cílem mediální výchovy je naučit žáky hodnotit věcnost a správnost 
sdělení a to jak kritickou analýzou textu, tak vlastním uvážením; zároveň jsou žáci vedeni k návyku 
ověřovat si veškeré údaje a nepodléhat klamným informacím. 
Tématické okruhy: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
   Stavba mediálního sdělení 
   Vnímání autora mediálního sdělení 
   Tvorba mediálního sdělení 
   Práce v realizačním týmu 
  
3. 6. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Mediální výchova 
            na 1. stupni 
 
V tématickém okruhu Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení budeme u žáků pěstovat 
kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, diferencovat ve sdělení zábavné prvky od významných 
informací. V českém jazyce ve 4. ročníku rozebereme zprávu z tisku a pokusíme se ji zhodnotit 
podle stanovených kriterií; připravíme žáky k napsání zprávy do školního časopisu o akci třídy / 
školy. Žáky 5. ročníku povedeme k hodnocení reklamy: televizní i v tisku; zorganizujeme soutěž o 
nejvtipnější reklamu na vybrané téma, kterou ve výtvarné výchově doplníme ilustrací. 
V tématickém okruhu Stavba mediálního sdělení seznámíme žáky 5. ročníku v českém jazyce 
s principy sestavování zpravodajství, s uspořádáním zpráv, s významem a užitečností mediálních 
sdělení. 
Pochopit postoje a názory autora, výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření nebo 
potlačení názoru se pokusíme v okruhu Vnímání autora mediálních sdělení. Se žáky 3. ročníku se 
v prvouce i českém jazyce zaměříme na památky, kulturu, historii, současnost a zajímavosti obce 
a zahrajeme si na průvodce Želešicemi.  
V oblasti Tvorby mediálního sdělení naučíme žáky vybírat vhodné výrazové prostředky a jejich 
kombinaci pro tvorbu správného, srozumitelného i vhodného sdělení. V českém jazyce v 5. ročníku 
uspořádáme soutěž o nejlepšího moderátora / průvodce obcí. Úspěšné z nich pověříme 
moderováním tradičních školní Akademie ( případně sportovních soutěží v rámci Dne dětí ). 
Pracovat v realizačním týmu začneme již od 2. ročníku. V souvislosti s projektem Týden pro 
přírodu vypracujeme soutěžní tématické příspěvky (literární i výtvarné) do školního Almanachu. 
Žáky naučíme komunikovat a spolupracovat v týmu, povedeme je k efektivnímu způsobu práce = 
stanovit cíl → časový harmonogram → rozdělit úkoly a povedeme je k osobní odpovědnosti. 
Zapojíme i žáky v rámci výuky angličtiny. Ve 4. ročníku navážeme na vědomosti z prvouky a 
pokusíme se sestavit běžný denní režim. V 5. ročníku se v angličtině budeme věnovat dramatizaci 
interview s místní osobností.   
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přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Mediální výchova 
na 1. stupni 
 
název tématického okruhu: MEV  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

receptivní činnosti 

Kritické čtení a vnímání  
mediálního sdělení 

    Č  Č, Vv 

Interpretace vztahu 
med. sdělení a reality 

     

Stavba mediálního sdělení     Č 

Vnímání autora med. sdělení   Č, Prv   

Fungování 
a vliv médií ve společnosti 

     

produktivní činnosti 

Tvorba mediálního sdělení      Č 

Práce v realizačním týmu 
 

 Č / Vv 
Almanach 

Č, Vv 
Almanach 

Č, A, Vv  
Almanach 

Č, Vv 
Almanach  

 
2. ročník: 
Práce v realizačním týmu:   Č, Vv / společné práce pro Almanach 
 
3. ročník: 
Vnímání autora mediálních sdělení:  Č, Prv / turistický průvodce 
Práce v realizačním týmu:   Č, Vv / společné práce pro Almanach 
 
4. ročník: 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: Č / zpráva z tisku 
Práce v realizačním týmu:   Č / společné práce pro Almanach 
   A / What time is it ? 
5. ročník: 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: Č, Vv / reklama 
Stavba mediálních sdělení:   Č / zpravodajství jako vypravování 
Tvorba mediálního sdělení:   Č / soutěž o nejlepšího moderátora 
Práce v realizačním týmu:   Č / společné práce pro Almanach 

 
3. 6. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Mediální výchova 
            na 2. stupni 
 
Vzhledem k účelu Mediální výchovy = schopnosti žáků se samostatně zapojit do komunikace (v 
jakékoliv formě) je téma začleněné do všech ročníků 2. stupně, ponejvíce do jazyků. 
V okruhu Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení se žáci v českém jazyce v šestém ročníku 
seznámí se základními útvary publicistického stylu a naučí se chápat jeho podstatu; v osmém 
ročníku budou rozpoznávat rozdíly mezi sdělením informativním, zábavním a reklamním. 
V občanské výchově v sedmém a osmém ročníku se zaměříme na posouzení vlivu reklamy na 
chování a jednání člověka a budeme porovnávat interpretace významných událostí v různých 
(odlišných) typech médií.  
Rozlišením reálných sdělení a fikcí bude v hodinách českého jazyka plněn okruh Interpretace 
vztahu mediálního sdělení a reality. V šestém ročníku se s žáky pokusíme proniknout do zákulisí 
reklam a vytvoříme si názor na jejich věrohodnost, v osmém ročníku budeme formou interview 
hledat rozdíly mezi faktickým a fiktivním obsahem sdělení; v devátém ročníku budeme se žáky 
vytvářet specifické pohledy na svět a ty budeme konfrontovat se skutečnými reportážemi a 
fejetony.  
Postupy při tvorbě mediálních sdělení si žáci osvojí v okruhu Stavba mediálních sdělení. 
V hodinách českého jazyka v šestém, osmém a devátém ročníku budeme u žáků utvářet 
povědomí o možnostech, které jim mateřština nabízí při sestavování právě probíraných  
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publicistických útvarů. Žáky seznámíme s principy výběru a uspořádání mediálních sdělení (např. 
podle důležitosti a jinak). 
V rámci okruhu Vnímání autora mediálních sdělení se v českém jazyce, v sedmém až devátém 
ročníku zaměříme na vlastní verbální i neverbální komunikaci, zejména na výrazové prostředky, 
které používají mediálně známé osobnosti. V hudební výchově v osmém ročníku budeme 
posuzovat, do jaké míry hudební styl ovlivňuje popularitu jeho tvůrce.   
Teoretickými znalosti z historie médií se budeme zabývat v okruhu Fungování a vliv médií ve 
společnosti. V angličtině v sedmém ročníku se zamyslíme nad otázkou jestli (a jak) ovlivňují 
média život žáků, mají-li vliv na jejich volnočasové aktivity životní hodnoty vůbec. V občanské 
výchově v sedmém a devátém ročníku seznámíme žáky s pozadím médií, rolí v demokratickém 
světě a systémem jejich financování. V dějepise devátého ročníku budeme posuzovat podíl médií 
na politických změnách u nás i ve světě. 
Vlastní Tvorba mediálního sdělení bude využívat teoretické znalosti o publicistickém stylu, které 
žáci získají v českém jazyce (v šestém a osmém ročníku) a v angličtině (v osmém ročníku) a 
praktické dovednosti z hodin výtvarné výchovy. V osmém ročníku, v hodinách informatiky a prac. 
činností seznámíme žáky i s technikou, která se při tvorbě mediálního sdělení používá a v devátém 
ročníku se pokusíme vytvořit vlastní scénář, který by případně mohl být formou projektu realizován 
i veřejně. S tímto okruhem přímo souvisí okruh Práce v realizačním týmu.  
Kromě procvičování různých záměrů v hodinách českého jazyka formou modelových situací, dojde 
v souvislosti s projektem Týden pro přírodu i na konkrétní praktické činnosti. Prostřednictvím 
kolektivních soutěžních úkolů budou všichni žáci třídy vyhodnocovat nejúspěšnější práci. Dále 
bude každou třídu zastupovat několik žáků v tzv. školní redakční radě, jejímž úkolem bude sestavit 
výsledný Almanach. 
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Mediální výchova 
na 2. stupni 
 
název tématického okruhu MEV    6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

receptivní (vnímavé) činnosti 

Kritické čtení a vnímání  
mediálního sdělení 

Č Ov Č, Ov  

Interpretace vztahu 
med. sdělení a reality 

Č  Č Č 

Stavba mediálního sdělení Č  Č Č 

Vnímání autora med. sdělení  Č Č, Hv Č 

Fungování 
a vliv médií ve společnosti 

 Ov, A  Ov, D 

produktivní činnosti 

Tvorba mediálního sdělení Č, Vv  Č, A, Rv, Pč Č 

Práce v realizačním týmu Almanach 

 
6. ročník: 
Kritické čtení 
a vnímání mediálního sdělení: Č – publicistické styly: zpráva, oznámení, inzerát 
Interpretace vztahu mediálního sdělení 
a reality: Č – reklama vers. realita 
Stavba mediálních sdělení: Č – stavba jazyka – spisovný jazyk, jazykové prostředky,  
    čtení textu, výstižná formulace, přímá řeč 
Tvorba mediálního sdělení: Č – zpráva, oznámení / Almanach 
 Vv – dekorativní řešení plochy – písmo / řazení 
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7. ročník: 
Kritické čtení 
a vnímání mediálního sdělení: Ov – rozbor reklam  
      vliv reklamy na naše chování a rozhodování 
      manipulace / strategie tvorby reklam 
Vnímání autora mediálních sdělení: Č – technika řeči, mluvní cvičení 
Fungování a vliv médií ve společnosti: Ov – masová kultura / masmédia 
      rozdělení médií, jejich vliv na volný čas 
 A – volný čas / vliv televize, filmu 
       srovnání situace v ČR a v anglicky mluvících zemí   
Práce v realizačním týmu: Č – Almanach 
 
8. ročník: 
Kritické čtení 
a vnímání mediálního sdělení: Č – publicistické útvary; rozdíly mezi informativním,  
     zábavním a reklamním sdělením 
  Ov – interpretace významných událostí; 
           využití a rozbor sdělení v médiích / diskuse 
Interpretace vztahu mediálního sdělení  
a reality:  Č – rozdíly mezi faktickým a fiktivním obsahem / interview 
Stavba mediálních sdělení: Č – způsoby sestavování textů publicistických útvarů 
Vnímání autora mediálních sdělení: Č – interview 
 Hv – populární hudba 
Tvorba mediálního sdělení: Č – interview / Almanach 
 A – výběr výrazových prostředků pro reklamu 
 Rv – základní práce s technikou (kamera) 
 Pč – základní práce s technikou (střihy / efekty) 
Práce v realizačním týmu: Č – Almanach 
 
9. ročník: 
Kritické čtení 
a vnímání mediálního sdělení: Č – reportáž / fejeton 
Stavba mediálních sdělení: Č – způsoby sestavování textů publicistických útvarů 
Vnímání autora mediálních sdělení: Č – rétorika 
Fungování a vliv médií ve společnosti: D – role médií v polit. změnách: 
        Německo 1933, 1945 /  SSSR 1917, 1991 
    využití médií k demokratickým změnám: 
    ČR 1989, 1993 / Rusko 1991 
 Ov – význam voleb v demokracii  
          vliv médií na volební kampaň 
          vliv médií na výsledky voleb (průzkumy veř. mínění) 
Tvorba mediálního sdělení: Č – scénář / dramatizace / Almanach 
Práce v realizačním týmu: Č - Almanach 
 
projekt: Almanach o přírodě 
 

- komentáře k aktuálním událostem 
- názory žáků 
- interview (návod – téma / výběr respondentů)  
- významné dny a státní svátky (návaznost na školní relace) 
- zábavná rubrika / soutěže o ceny 

 
projekt: Školní divadlo     
 
podle aktuální situace (zájem žáků / talentů) 
forma: oficielní zájmový útvar Dramatický kroužek 
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4.   výuka žáků se spec. vzdělávacími potřebami 
 
vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami (žáci se spec. poruchami učení) 
Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem 
rodičů na vyšetření do PPP. Na základě vyšetření a doporučení (opatřeních, doporučených PPP) 
zakládá VP žákovi do školní databáze osobní kartu; ve spolupráci s třídním učitelem jsou v ní 
uvedena základní doporučená opatření, která jsou pro všechny učitele, kteří žáka vyučují, orientací 
k dalším detailnějším opatřením podle uvážení vyučujícího a specifickým pro daný učební 
předmět; tato opatření jsou podle situace průběžně doplňována. Tak vzniká pro dotyčného žáka 
soubor opatření - víceméně neoficielní individuelní vzdělávací plán, podle kterého se s žákem 
v průběhu školního roku pracuje; opatření obsahuje zejména: pomůcky, které se budou při 
nápravě používat, způsob hodnocení (vč. textu slovního hodnocení na konci pololetí). 
vzdělávání žáků s poruchami chování 
Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují všeobecné normy společenského chování a 
vystupování, jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní; pro takové žáky bude podle 
doporučení PPP vypracován soubor opatření, směřujících k nápravě; zásadním opatřením je 
stanovení přesných pravidel chování a způsobu komunikace ve třídě i mimo vyučování a zavést 
přesný systém pochval a kázeňských postihů 
poznámka: 
opatření v jiných případech budou zpracována operativně v případě výskytu: ( vzdělávání žáků 
postižených zrakově, sluchově, tělesně, žáků s autismem aj.)    
    
 

5.   výuka žáků mimořádně nadaných 
 
Práce s nadanými žáky vyžaduje od učitelů v jednotlivých předmětech náročnější přípravu na 
vyučování; především v předmětech, ve kterých je zvýšené nadání zřetelné, je zapotřebí zvýšit 
motivaci k rozšiřování základního učiva (eliminovat osobní uspokojení nad splněním základních 
norem). Učitelé si u takových žáků vedou evidenci individ. přístupu a nadstandardních úkolů a 
sledují, aby objem takových úkolů byl v porovnání s ostatními talentovanými žáky přibl. vyrovnaný.  
Žákům jsou diferencovaně zadávány náročnější samostatné úkoly, které vyžadují jejich individuelní 
nadstandardní práci (obtížnější DÚ, referáty k daným tématům, aktuální zajímavosti ze světa, 
příprava a realizace školních relací aj.). Žáci jsou pověřováni vedením a řízením skupin (při 
skupinovém vyučování v rámci projektů), ve výchovách se mohou přímo i podílet na výuce (Hv – 
doprovod při zpěvu / předzpívání, Vv – předvedení dané výtv. techniky, Tv – předcvičování apod.).  
Žáci jsou motivováni k reprezentaci školy formou účasti v soutěžích a olympiádách; přitom je ale 
nutné sledovat a taktně usměrňovat jejich chování, aby nespadlo do individualizmu a projevů 
nadřazenosti; není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný; v těchto 
souvislostech jsou žáci vedeni k tolerantnosti a ochotě pomáhat druhým.  
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( D ) učební plán 
 

vzdělávací oblast vzdělávací obor 
týdenní časová dotace podle ročníků : 

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

 jazyk a jazyková komunikace 

 český jazyk a literatura 8 9 9 8 7 38 3 5 5 5 5 16 4 

 anglický jazyk   3 3 3 9  3 3 3 3 12  

 další cizí jazyk              

 matematika a její aplikace 5 5 5 5 5 22 3 5 5 5 5 16 4 

 informační a komunikační technologie     1 1     1 1  

 člověk a jeho svět 

 prvouka 2 2 3   

12 3 

      

 přírodověda    
4 4 

      

 vlastivěda          

 člověk a společnost 
 dějepis        2 2 2 2 

12  
 výchova k občanství        1 1 1 1 

 člověk a příroda 

 fyzika        2 2 2 1 

22 1 
 chemie          2 2 

 přírodopis        2 2 2 1 

 zeměpis        2 1 1 1 

 umění a kultura 
 hudební výchova 1 1 1 1 1 

12  
1 1 1 1 

10  
 výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

 člověk a zdraví 
 výchova ke zdraví        1 1 1 1 

11 1 
 tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  2 2 2 2 

 člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5  1 1 1 1 4  

 volitelné předměty         2 2 4  8 

 celkový počet vyučovacích hodin týdně:  20 21 25 26 26 118 29 30 31 32 122 

               

 volitelné předměty   

 anglická konverzace                 2 2 2    

 matematický seminář             1 1 1   

 počítačová praktika             1 1 1   

 cvičení z českého jazyka             x x x   

 dramatická výchova               x x x   

 dějepisný seminář              x x x   

 zeměpisný seminář             x x x   

 přírodovědný seminář                x x x    

 

 nepovinné předměty   

 ŘK náboženství 1 1 1 1 1    1 1 1 1  

 

 zájmové útvary  (* placené rodiči )    

 kroužek angličtiny I 1                    

 kroužek angličtiny II   1                  

 pěvecký kroužek 1 1 1 1 1  1 1 1 1   

 dramatický kroužek     1 1 1  1 1 1 1   

 keramický kroužek I 2 2 2 2              

 keramický kroužek II         2  2 2 2 2   

 Hra na flétnu * 1 1 1 1 1  1 1 1 1   

 Hra na kytaru * 1 1 1 1 1  1 1 1 1   

 Hra na klavír / keyboard * 1 1 1 1 1  1 1 1 1   
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 poznámky k učebnímu plánu 
 
- RVP (Rámcový vzdělávací program stanovený MŠMT ČR) určuje závazné ukazatele pro 

celkové týdenní počty vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících; dále navrhuje minimální 
časovou dotaci jednotlivých předmětů; zároveň však umožňuje dotaci předmětů navýšit 
v objemu tzv. disponibilní časové dotace (na 1. stupni 9, na 2. stupni 12 hodin týdně); dotyčnou 
disponibilní časovou dotaci jsme použili následovně: 

- na 1. stupni (viz sloupec „dis“): český jazyk – 3 hodiny, matematika – 3 hodiny, tématická 
oblast Člověk a jeho svět (projekty) – 3 hodiny 

- na 2. stupni (viz sloupec „dis“): český jazyk – 4 hodiny, matematika – 4 hodiny, tématická 
oblast Člověk a příroda (projekty) – 1 hodina, Člověk a zdraví – 1 hodina; zbývajících 8 hodin 
bude použito pro volitelné předměty  

- smyslem volitelných předmětů (všeobecně) je umožnit žákům odborný rozvoj v konkrétních 
oblastech jejich zájmů; v takových souvislostech by ale zákonitě vzniklo široké spektrum 
nejrůznějších oborů a oblastí; takovou strategií se však dostáváme k individuelnímu 
vzdělávání, které je v podmínkách škol nereálné a to jak po stránce odborné, tak ekonomické; 
z toho vyplývá, že školy mohou realizovat jen oblasti většinové a tím se vlastně budou 
profilovat 

- v přípravném období tvorby ŠVP proběhly dvě žákovské a jedna rodičovská anketa; výsledky 
prokázaly, že zájmy žáků směřují výhradně do činností, které spíše patří do kategorie 
nepovinných, resp. zájmových útvarů; rodičovská anketa prokázala zřetelný zájem o úspěšné 
dokončení základního vzdělání (resp. připravenost k dalšímu stupni vzdělávání) 

- v tom smyslu se tedy naše škola profiluje a s tímto záměrem koresponduje i momentální výběr 
ze širší nabídky volitelných předmětů              

- v současné době se jedná o anglickou konverzaci, matematický seminář a počítačová praktika 
- uvažujeme však i o možnosti operativní změny v pololetí           
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( E ) hodnocení 
 
 hodnocení žáků 
 
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím získává informace o 
tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet a do jaké míry dovede používat to, co se 
naučil; aby dokázal posoudit v čem se zlepšil a co je potřeba ještě dotahovat, resp. kde má ještě 
rezervy. Podstatou řekněme nového přístupu k hodnocení je autoevaluace (sebehodnocení) žáka. 
Pro každý detailní úkol jsou stanovena jasná kriteria. Hodnocení každého úkolu / práce je veřejné. 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby permanentně porovnávali své  výsledky s ostatními a reálně hodnotili 
svou práci; to ale neznamená jen rámcově, prostřednictvím klasifikační stupnice, ale především 
zjištěním a uvědoměním si nedostatků. Nedílnou součástí každého hodnocení jsou individuelní 
konkrétní pokyny učitelů, jak má žák postupovat, aby nedostatky odstranil. 
Důležitou strategií hodnocení je snaha eliminovat motivaci k učení jen prostřednictvím známek, ale 
uvědomění si důležitosti vzdělání pro své postavení ve společnosti a pro život vůbec. Snažíme se 
o to, aby oficielní hodnocení daného úkolu nastalo až ve chvíli, kdy lze předpokládat, že žák 
uspěje (samozřejmě s ohledem na individuelní možnosti, na situaci ve třídě a na časový plán 
učiva). 
poznámky: 
v posledním roce plnění povinné školní docházky (týká se i žáků přecházejících na víceletá 
gymnázia) vydá škola žákovi, zároveň s vysvědčením za 1. pololetí výstupní hodnocení; Výstupní 
hodnocení je zpracováváno podle Zákona č. 561 / 2004 Sb, § 44 a podle Vyhlášky o základním 
vzdělávání ze dne 18. ledna 2005, § 16, odst. 1 a 2. 
žákům, kteří přecházejí na umělecké obory a budou vykonávat tzv. talentové zkoušky, je Výstupní 
hodnocení vydáno nejpozději 30. října 
 

 
základní zásady hodnocení a klasifikace: 
 
1. na vysvědčení hodnotíme úroveň vědomostí žáků známkami, případně kombinací se slovním 

hodnocením (pokud je doporučí PPP a rodiče o slovní hodnocení požádají)  
2. v předmětech s převahou výchovného zaměření nebude používán pátý stupeň (nedostatečný); 

dále se v těchto předmětech nepředpokládá slovní hodnocení 
3. při běžné klasifikaci považujeme za prioritní sebehodnocení žáka 
4. hodnocení všeobecně orientujeme pozitivně  
5. zvláštní hodnocení se vztahuje na žáky, sledované PPP (viz detailní opatření v evidenci LMD) 
6. známka z vyučovacího předmětu nezohledňuje žákovo chování (a pod.) 
7. žáci mají dostatek času k naučení, procvičení a zažití učební látky, což ověřujeme průběžně 

formou orientačního zjišťování 
8. všechny písemné práce jsou včas avizovány, včetně seznámení s učebními okruhy, aby žáci 

měli dostatek času na přípravu  
9. klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo 
10. klasifikace je prokazatelná (lze ji dokladovat písemnými pracemi, které jsou archivovány) 
11. práci s chybou považujeme za významný prvek učení; žáci samozřejmě budou chybovat; 

pokud si však chybu uvědomí (a mají snahu ji napravit) je to příležitost, jak se naučit lépe ( i 
více )  
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celkové hodnocení 
 
prospěl s vyznamenáním 
žák není v pololetí,v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
(dále jen ŠVP) hodnocen stupněm prospěchu horším než chvalitebný (2); průměr prospěchu ve 
všech povinných předmětech stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a chování má velmi dobré 
prospěl 
žák prospěl, není-li v pololetí, v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen 
stupněm nedostatečný (5) nebo odpovídajícím slovním hodnocením 
neprospěl 
žák neprospěl, je-li v pololetí, v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen 
stupněm prospěchu nedostatečný (5) nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

 
1) hodnocení předmětů s převahou naukového zaměření 
 
a) hodnocení známkami    
 
stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá uceleně a přesně požadované poznatky, fakta, definice a samostatně a tvořivě je 
uplatňuje. Chápe vztahy mezi nimi a smysluplně je propojuje do širších celků i do různých 
vzdělávacích oblastí. Myslí logicky správně. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, 
výstižný; žák se účinně zapojuje do diskuse. Žák je schopen samostatně vyhledat a studovat 
vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá tvrzení.  
Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu; jeho působení je 
velmi přínosné; je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních.    
stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje svoje poznatky a dovednosti. Myslí správně; v jeho 
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně; chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami 
propojuje do širších celků poznatky i z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá 
menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez 
podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuse. Je schopen s menší pomocí vyhledávat a 
studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá tvrzení.  
V podstatě uvědoměle respektuje demokratické principy a aktivně procuje v týmu; jeho působení je 
přínosné; většinou je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních.    
stupeň 3 (dobrý) 
Žák se v uplatňování osvojovaných dovedností a poznatků dopouští chyb. Podle podnětů učitele 
uplatňuje a hodnotí své poznatky. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti 
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic; s většími chybami propojuje poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí; podstatnější chyby dovede s pomocí učitele korigovat. Jeho myšlení je 
vcelku správné, ale málo tvořivé; chybuje i v logickém uvažování. Do diskuse se zapojuje 
sporadicky. Podle návodu učitele je schopen vyhledávat a studovat vhodné texty, řešit problémy i 
obhajovat svá tvrzení.   
Ne vždy respektuje demokratické principy; v týmu není příliš aktivní a jeho působení je nevýrazné; 
je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních. 
stupeň 4 (dostatečný)   
Žák závažně chybuje při uplatňování osvojených poznatků a dovedností. Při využívání poznatků 
pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a 
úplnosti požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic; nedokáže propojovat poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti 
a výstižnosti; převážnou část chyb dokáže s pomocí učitele odstraňovat. Jeho myšlení není tvořivé 
a uvažování mnohdy nemá logiku. Není schopen samostatně studovat. 
Zřídka respektuje demokratické principy; týmu je pasivní; jen v ojedinělých případech je schopen 
sebehodnocení a hodnocení ostatních. 
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stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák disponuje malým objemem vědomostí a dovedností, které nedovede ani s výraznými podněty 
učitele uplatnit a závažně v nich chybuje. Požadované poznatky si neosvojil; nesmyslně propojuje 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí, pokud vůbec nějaké souvislosti objeví. Jeho myšlení je 
nesamostatné; závažné nedostatky má i v ústním i písemném projevu; chyby nedovede opravovat 
ani s pomocí učitele.  
Nedokáže se zapojit do týmové práce a působí jako rušivý element; není schopen posoudit svou 
práci ani zhodnotit práci ostatních.   

 
b) slovní hodnocení 
 
stupeň 1 (výborný) 
o ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
o myšlení pohotové; dobře chápe souvislosti; myslí logicky správně 
o je schopen samostatně studovat vhodné texty 
o v týmu pracuje uvědoměle a aktivně; jeho působení je velmi přínosné 
o je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 
o umí a používá kompenzační pomůcky 
o pracuje spolehlivě s upraveným textem 
o po zadání práce pracuje samostatně 
stupeň 2 (chvalitebný) 
o v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
o myslí logicky správně 
o s menší pomocí je schopen samostatně studovat vhodné texty 
o v týmu pracuje méně aktivně; jeho působení je přínosné 
o je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 
o umí a dovede používat kompenzační pomůcky 
o pracuje spolehlivě s upraveným textem 
o po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 
stupeň 2 (chvalitebný) 
o v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
o myslí logicky správně 
o s menší pomocí je schopen samostatně studovat vhodné texty 
o v týmu pracuje méně aktivně; jeho působení je přínosné 
o je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 
o umí a dovede používat kompenzační pomůcky 
o pracuje spolehlivě s upraveným textem 
o po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 
stupeň 3 (dobrý) 
o má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic 

a poznatků 
o myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé; v logice chybuje 
o podle návodu učitele je schopen studovat vhodné texty 
o v týmu pracuje s malou aktivitou; jeho působení je méně přínosné 
o s dopomocí učitele je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o vyjadřuje obtížně a nepřesně 
o podle návodu učitele dovede používat kompenzační pomůcky 
o pracuje spolehlivě s upraveným textem 
o nepřesnosti a chyby dovede s pomocí učitele korigovat 
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 stupeň 4 (dostatečný) 
o má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a 

poznatků 
o v myšlení se vyskytují závažné chyby 
o je nesamostatný při práci s vhodnými texty 
o práce v týmu se pouze účastní; jeho působení je přínosné jen občas 
o málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o vyjadřuje velmi obtížně a nepřesně 
o i podle návodu učitele používá kompenzační pomůcky s obtížemi a chybami 
o má velké potíže při práci s upraveným textem 
o závažné chyby dovede s pomocí učitele korigovat 
stupeň 5 (nedostatečný) 
o požadované poznatky si neosvojil 
o jeho myšlení je nesamostatné 
o i pod vedením učitele je zcela nesamostatný při práci s vhodnými texty 
o nepracuje pro týmu  
o není schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 
o vyjadřuje velmi obtížně a nepřesně 
o ani podle návodu učitele nedovede používat kompenzační pomůcky  
o nedovede pracovat ani s upraveným textem 
o chyby nedovede opravovat ani s pomocí učitele  
o neprojevuje zájem o práci, nespolupracuje; narušuje práci jiných 
 
2) hodnocení předmětů s převahou výchovného zaměření 
  
stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 
vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, 
dovednosti a návyky tvořivě aplikuje. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost 
má vysokou úroveň. 
stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úsoěšně 
rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky 
působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje 
méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 
stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti 
v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně 
pouze někdy. Jeho projev je málo působivý; dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti 
mají mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a 
tělesnou kulturu. 
stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní; rozvoj jeho schopností je málo uspokojivý. Nemá osvojeny 
základní normy bezpečného používání materiálů, nástrojů a vybavení. Jeho projev je většinou 
chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti aplikuje s velkými 
potížemi. Neprojevuje zájem o práci, nespolupracuje a narušuje práci jiných. 
poznámka: stupeň 5 (nedostatečný) nepoužíváme 
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3) hodnocení chování  
stupeň 1 (velmi dobré) 
žák má všechny absence omluvené a jeho chování a jednání je plně v souladu se Školním řádem  
stupeň 2 (uspokojivé) 
žák má v 1. pololetí 2 – 6 neomluvených hodin 
žák nevykazuje neomluvenou absenci, ale opakovaně překračuje Školní řád (tzn. byla udělena již 
všechna výchovná opatření podle posloupnosti – viz dále)  
stupeň 3 (méně uspokojivé) 
žák má v 1. pololetí 7 a více neomluvených hodin 
žák má i ve 2. pololetí 2 a více neomluvených hodin 
žák ve 2. pololetí nevykazuje neomluvenou absenci, ale ani po udělení 2. stupně v 1. pololetí se 
jeho chování, jednání dodržování Školního řádu nezlepšilo  
 
4) výchovná opatření 
- výchovnými opatřeními jsou pochvaly (různé formy // nejvýznamnější uvedena na vysvědčení), 

věcné odměny (na návrh ped. rady je uděluje SRPŠ, případně zřizovatel) a kázeňská opatření 
- kázeňská opatření mají následující posloupnost: napomenutí třídního učitele, důtka třídního 

učitele, důtka ředitele školy, snížený stupeň hodnocení chování 
- pochvaly, napomenutí i důtky jsou obvykle udělovány k pololetí; ve výjimečných případech 

mohou být udělovány operativně v průběhu pololetí 
- i v takových případech mají uvedená kázeňská opatření dotyčnou posloupnost 
- uvedená posloupnost je závazná pro daný školní rok 
- výjimkou tohoto systému je neomluvená absence (viz hodnocení chování) 
 
 hodnocení pedagogických pracovníků 
 
Každý pracovník, zejména pedagogický musí dostat tvůrčí prostor pro své uplatnění. Iniciativa a 
tvořivost jsou základním předpokladem úspěšné práce.  
Kriteria pro hodnocení práce pedagogických pracovníků: 
standard: 
a) výuková oblast: - metody práce – pedagogické zásady 
   - hodnocení žáků a klasifikace (testy Kalibro, Klokan, SCIO) 
   - práce s portfoliem (rozbory žák. prací, sešity, výrobky atd.) 
b) výchovná oblast: - přístup k dětem, obětavost, autorita 
   - respektování poruch učení (individuelní přístup) 
   - osobní aktivity ve směru k žáků nadaným 
   - dodržování pracovního a školního řádu (vč. dozorů) 
   - iniciativy v souvislosti s estetickým prostředím třídy, školy 
   - osobní jednání a vystupování 
c) administrativa: - úroveň dokumentace, ke které byl pracovník pověřen  
   - dodržování termínů 
d) organizace školy: - funkce, správcovství sbírek, místností 
   - mimoškolní aktivity; ( v souvislosti s činností třídního učitele - viz dále) 
e) jednání s rodiči: - aktivita v souvislosti s poradenskou činností (všechny směry) 
   - styl jednání s rodiči (problém projevů nadřazenosti) 
   - konstruktivní jednání s rodiči a dodržování domluv 
f) třídní učitel:  - vliv na vztahy kolektivu třídy 
   - úroveň a pravidelné pořádání třídnických hodin 
   - spolupráce s VP: při volbě povolání, vyšetření PPP apod. 
   - ochota při dojednávání individuelních termínů 

- mimoškolní aktivity, v souvislosti s činností třídního učitele  
- úroveň čtvrtletního hodnocení tř. uč. / dokumentace tř. uč. 
- vzhled učebny a další aktivity 

g) VP / ŠMP  - evidence žáků LMD / Minim. program 
h) vztahy ke kol.: - smysl pro kolektiv 

- vzájemná spolupráce při řešení problémů konkrétních žáků 
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nadstandard:   
- nápady, tvořivost, iniciativa (mimoškolní akce)  
- reprezentace školy 
- sebevzdělávání, rozšiřování kvalifikace 
- doučování a příprava vytypovaných žáků k přijímacím zkouškám 
- další formy doučování 
- organizování a vedení zájmových útvarů 
 
základní zásady hodnocení práce pedagogických pracovníků: 
 
 výsledky žáků při testování (Kalibro / Klokan / PISA / SCIO) 
 dodržování Vnitřních předpisů (zejména Pracovního řádu ZŠ Želešice)  
 propagace školy na veřejnosti (soutěže, vystoupení, výstavy žák. prací, veřejné akce 

(organizování sběru surovin), prezentace v tisku apod.) 
 zlepšení estetického prostředí v učebnách, ve škole; výroba učebních pomůcek aj. 
 mimoškolní činnost se žáky 
 sebevzdělávání, nové přístupy ke vzdělávání; experimentování (v únosné míře) 
 vedení předmětových komisí / spolupráce při tvorbě a inovacích švp 
 aktivita a spolupráce v souvislosti s mezipředmětovými vztahy (konkrétní projekty)  
 metodická iniciativa, spolupráce a pomoc při zařazování průřezových témat  
 praktická pomoc a spolupráce s kolegy (ovládání pc, dataprojektorů, inter. tabule, kopírování) 
 
 hodnocení školy 
 
probíhá průběžně, jako závěrečný bod jednání každé pedagogické rady; za školní rok je 
zpracováno ve Výroční zprávě školy 
 
detailní rozvržení evaluačních činností: 
 
 zahájení školního roku (přípravný týden): 

- plánované opravy a rekonstrukce  
- upřesnění učebních plánů, časový plán učiva 
- plán práce na školní rok (včetně veřejných aktivit) 
- minimální preventivní program 
- plán VP (termíny, přihlášky) 
- stav žáků (kontrola odkladů), předpokládaná vyšetření PPP 
- seznam žáků LMD – individuelní vzdělávací plány 
- ICT plán školy 
- plán práce školní družiny 

 čtvrtletní pedagogické rady: 
- plnění učebních plánů 
- situace žáků LMD 
- hodnocení žáků 
- průběžné hodnocení dílčích plánů 
- průběžné hodnocení celoročního plánu školy 

 závěrečná pedagogická rada: 
- dtto viz čtvrtletí 

- Výroční zpráva – připomínkování 
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vlastní hodnocení školy 
 
úvod 
 
Prvořadým úkolem uplynulého školního roku 2006 / 2007 byla příprava Školního vzdělávacího 
programu. Vzhledem k malému počtu ped. pracovníků nebylo reálné vytvořit oficielní předmětové 
komise; podle současných úvazků byly vytvořeny skupiny, které vlastně předmětové komise 
zastupovaly; koncem května byla dokončena výchozí verze ŠVP; z ní se detailně projednával 
obsah učiva pro I. a VI. ročník tak, aby byl připravený k realizaci ve školním roce 2007 / 2008. 
Přes všechnu snahu vytvořit definitivní verzi lze předpokládat, že v průběhu nového školního roku 
bude docházet k určitým úpravám, které se samozřejmě promítnou i do ostatních ročníků. 
 
úplnost a prostorové podmínky školy   
 

 plně organizovaná škola s devíti ročníky v sedmi třídách 
 na I. stupni 3 třídy: I. třída byla samostatná; II. a III. třída a IV. a V. třída byly spojené 
poznámka: 
ve spojených třídách byla část z předepsané celkové časové dotace hlavních předmětů a celá 
časová dotace angličtiny vyučovány odděleně  
na II. stupni 4 třídy, všechny samostatné 
 k dispozici bylo 8 kmenových učeben; ve dvou jsou instalovány moderní projektory 

s promítacím plátnem a s ozvučením; v jiných dvou učebnách jsou klavíry 
výuka dále probíhala v 1 spec. počítačová učebně se 14-ti počítačovými místy a v keramickém 
ateliéru (učebna v suterénu) 
k dispozici byla provizorní audioučebna – video / televize (zřízená z bývalého kabinetu) a 
školní knihovna s roční frekvencí cca 500 výpůjček 
poznámka: 
výhledově bude zde umístěna kompl. sestava interaktivní tabule 
školní družina je umístěna s přilehlé budově; prostory vyhovují 
výuka Tv probíhá dílem v tělocvičně, dílem na přilehlém sportovišti 
poznámka: 
areál tělocvičny nevyhovuje zejména stavem a kapacitou soc. zařízení a šaten; škola měla 
snahu provést svépomocí rekonstrukci; má zpracovaný odb. prostorový záměr, podle kterého 
by změnou současných dispozic vznikly oddělené chlapecké a dívčí šatny a WC; bohužel 
podle vyjádření statika, nelze vzhledem ke skladbě stropů přilehlých místností tyto změny 
realizovat; tím se dotyčný záměr dostal na mrtvý bod. 
podobná situace je na sportovišti (tzv. školním hřišti); svépomocí byla částečně 
zrekonstruována rozběhová dráha a doskočiště; obec provedla úpravu voleybalového hřiště; 
se závažnější rekonstrukcí se čeká na výsledky komplexního řešení      
 v budově školy jsou dále umístěny jako samostatné právní subjekty Mateřská škola a 

Školní kuchyně s jídelnou 
 škola má značně omezené prostorové podmínky; nejsou k dispozici samostatné prostory 

pro výtvarnou a hudební výchovu (keramický ateliér nelze využívat zároveň jako učebnu 
výtvarné výchovy) a  velmi problematické bude umístění interaktivní tabule do žákovské 
knihovny (aby splňovala účel měla by být v samostatné místnosti) 

 závažnějším problémem je chybějící učebna pro fyziku a chemii (vč. příslušného zázemí – 
kabinetu); výuku některých témat (laboratorní práce) řešíme formou výjezdu našich žáků do 
SPŠ chemické v Brně, se kterou dlouhodobě takto spolupracujeme 

 nejzávažnějším problémem však v dohledné době bude chybějící 1 - 2 kmenové učebny; 
podle situace ze zápisu bude již v příštím šk.r. chybět učebna pro možné dělení při výuce 
angličtiny i části hlavních předmětů; navíc - podle údajů matriky - bude počet žáků stoupat 
a výhledově nebude možné na 1. stupni třídy spojovat; ve šk.r. 2009 / 2010 bude situace 
kritická; současná počtem slabá III. třída (6 žáků) přejde na 2. stupeň  a zároveň budou 
naplněny počty ve třídách 1. stupně; bude tedy 1 kmenová učebna chybět; bude nutné 
přistoupit k provizornímu řešení = kmenová učebna I. třídy bude umístěna v prostorách 
školní družiny; pro příští 2 školní roky jsme s předstihem situaci vyřešili provizorní 
rekonstrukcí     
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všeobecná situace 
 
Trvalým problémem školy jsou nízké počty žáků. Přitom velmi pozitivně by situaci školy ovlivnilo, 
kdyby ji navštěvovalo v tomto školním roce přibl. 10 žáků, kteří mají trvalé bydliště v obci, ale 
navštěvují školy v Brně, také 12 žáků s trvalým bydlištěm v Hajanech, kteří však navštěvují ZŠ 
v Ořechově. V poslední době sice populace stoupá, což je patrné na počtech dětí, které eviduje 
matrika, ale přesto ještě minimálně 3 roky potrvá než se situace na zdejší škole změní k lepšímu. 
V těchto souvislostech je na místě znovu vyzvednout vztah a přístup zastupitelstva ke vzdělávání 
tím, že poskytuje prostředky na dokrývání tzv. nadnormativních mzdových prostředků a tím vlastně 
udržuje existenci školy; nutno také ocenit vztah učitelů, neboť již třetím rokem nejsou nijak 
odměňováni v oblasti tzv. nenárokových platů (tzn. bez osobního a jen 1x za rok dostávají 
v průměru zcela nevýrazné odměny). S politováním konstatuji, že si to všechno uvědomuje jen 
malá část rodičovské veřejnosti a většina ani nedoceňuje výhody, které škola v místě má (nehledě 
na úroveň vzdělávání, kterého škola prokazatelně dosahuje). Přitom škola, s podporou zřizovatele 
i SRPŠ nabízí svým žákům celou řadu výhod nejen v oblasti výuky: vysoká efektivita právě 
důsledkem nízkých počtů žáků ve třídách, velmi bohatá exkurzní činnost, kdy nevýhoda 
vzdálenosti od Brna je kompenzována hrazením dopravy; všem žákům jsou samozřejmě bezplatně 
poskytovány veškeré učebnice, ale navíc – žáci zdejší školy dostávají zdarma všechny sešity (v 
ceně průměrně na žáka  88,50 Kč) a každý prvňáček sadu potřeb pro výtvarnou výchovu 
v hodnotě 200 Kč. 
Všichni žáci 1. stupně mají umožněnu výuku plavání (opět s výrazným příspěvkem). Pro všechny 
žáky I. – III. třídy běží již tradiční akce Školní mléko, kterou škola a SRPŠ dotují ročně na žáka 
částkou cca 110 Kč. Škola je připravena poskytnout příspěvky i na LVK a ŠVP. 
 
V oblasti spolupráce s rodiči se až na ojedinělé výjimky nepodařilo zvýšit její intenzitu podle našich 
představ; rodičovské schůzky většinou navštěvují rodiče žáků zcela bezproblémových, v omezené 
míře naopak rodiče žáků, kteří výrazně zaostávají a to víceméně jen za účelem zjištění, jestli žák 
„nepropadne“; všeobecně se nejeví žádný posun v oblastech dohledu na denní režim žáků a 
soustavné kontrole připravenosti; lze konstatovat, že se zřetelně zlepšila pouze situace v 
pravidelné kontrole žák. knížek (ovšem bez jakýchkoliv důsledků – a to vůbec nemám na mysli 
případné tresty)  a v systému omlouvání nepřítomnosti žáků. Za uplynulý školní rok vykazujeme 
nulovou neomluvenou absenci, což možná někdo považuje za nepodstatné, avšak na některých 
jiných školách je to problém nesmírně závažný. 
Velmi sporadické jsou výsledky rodičovských aktivit v souvislosti s vedením zájmových útvarů 
(tedy problematika volného času dětí); zcela postrádáme kroužky sportovní. Není možné spoléhat 
na učitele. Jednak není učitel jako vedoucí kroužku až tak populární, jednak škole nezbývají žádné 
prostředky, kterými by bylo možné tuto činnost nad rámec prac. povinností alespoň symbolicky 
odměnit; (nejsou prostředky na tzv. nenárokové platové složky; učitelé zdejší školy nepobírají 
žádné osobní příplatky; v porovnání např. se situací v Praze, kde se měsíční osobní příplatek 
pohybuje ve výši 30 i více % platu). Dotyčnou část prostředků čerpá naše škola právě na 
zkvalitnění výuky ve spojených třídách, tj. samostatná výuka části časové dotace hlavních 
předmětů a kompletně angličtiny.  
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oblast vzdělávání 
 
 za málo úspěšné považuji výsledky v oblasti systematičnosti výuky a vedení žáků k schopnosti 

srozumitelně se vyjadřovat; přitom z výsledků různých písemných testů (předloňského 
KALIBRA, loňského projektu PISA i letošního KLOKANA) je možné konstatovat, že žáci mají 
všeobecně velmi dobré vědomosti; nedokáží je však pohotově a na úrovni dokladovat; tím 
samozřejmě klesají možnosti, kdy by žáka bylo možné výrazně ocenit a zároveň zvýšit jeho 
zájem; v této souvislosti bude nutné více se zaměřit na schopnost autoevaluace žáků (viz 
kompetence a další změny v přístupu ke vzdělávání v rámci ŠVP). 

 i v tomto školním roce pokračovalo ověřování prospěchu žáků, kteří postoupili na SŠ, avšak 
vzhledem k paralelně probíhajícímu vzniku ŠVP bylo upuštěno od úpravy učebních plánů 

 nevýrazně lze hodnotit individuelní práci s talentovými žáky; jen 6 žáků se zúčastnilo a to jen  
MO; ostatní vědomostní soutěže probíhaly plošně (matematický a přírodovědný KLOKAN); 
určitou satisfakcí mohou být zcela opačné výsledky v soutěžích sportovních 

 několik žáků sice účinkovalo při školních relacích, avšak zadání nesplňovalo účel; texty byly 
připraveny vyučujícími a žáci je jen reprodukovali; výjimkou byla i letos práce Mgr. Kleinové se 
žáky II. a III. třídy při redakci a vydávání časopisu Kouzlo školy 

 ve druhém pololetí byly uděleny pochvaly za dobrou práci: 
I. třída: Petru Kadlčíkovi, Lukáši Krejčímu 
II. třída: Matěji Bagarovi, Adéle Kozlové, Barboře Machové 
III. třída: Vendule Veselé, Šárce Smejkalové 

      VII. třída: Martinu Damkovi, Markétě Pařilové, Zuzaně Suchomelové, Veronice Vraňanové    
      VIII. třída: Michaele Hrdličkové, Vojtěchu Kvasničkovi 
      poznámka: všichni byli odměněni knihou, pořízenou z prostředků SRPŠ  
 žákyní roku 2006 / 2007 byla zvolena Sabina Hanáková (VIII. tř.) 
      poznámka: odměněna věcným darem ředitele  
 
 naproti tomu velmi dobře je možné hodnotit práci se zaostávajícími žáky (většinou žáky se 

SVP); i v tomto školním roce pokračoval systém individuelních vzdělávacích plánů, nastavený 
pro každého žáka, sledovaného PPP; pokračovalo individuelní doučování 

 
závěr 
 
Problémy počtů žáků se samozřejmě promítají do ekonomických podmínek školy. Nadnormativní 
mzdové prostředky a v důsledku nevyhovujícího systému topení velmi vysoké náklady na energie 
tvoří nejzávažnější provozní rozpočtové položky. 
Po celou dobu se škola snažila tuto situaci kompenzovat jen nejnutnějšími opravami a  
rekonstrukcemi, většinou prováděnými svépomocí (obklady schodiště do suterénu, úprava 
původně audioučebny na klasickou učebnu, potřebnou v novém školním roce pro dělení žáků 
budoucí IV. a V. třídy při výuce angličtiny a části dotace češtiny a matematiky aj.). 
Přes tyto problémy se podařilo díky prostředkům od sponzorů pořídit a instalovat druhou 
dataprojektorovou soupravu a jsou připravené prostředky na pořízení interaktivní tabule; podle 
neoficielních informací připravuje AUTOCONT v dohledné době právě v této souvislosti uskutečnit 
jednorázovou mimořádnou akci; škola situaci sleduje. 
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koncepce školy pro příští školní rok 
 
 vést žáky k racionálnímu učení a ke zvýšení schopnosti vyjadřovat se a ke schopnosti 

sebehodnocení, jako prostředku k uvědomění si vlastních úspěchů a tím k motivaci dále se 
vzdělávat; podporovat u žáků sebevědomí a národní hrdost 

 více využívat internet a moderní učební programy a pomůcky (dataprojektorové soupravy) 
 zaměřit se na pořízení interaktivní tabule (a na zaškolení všech ped. pracovníků) 
 nadále sledovat výsledky žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a pokračují na SŠ / 

OU; případné problémy řešit operativně úpravou obsahu učiva (výukové plány) / ŠVP (viz 
změna volitelných předmětů) / případně i zájmových útvarů  

 sledovat současné talentované žáky; v rámci jejich seberealizace vybírat pro ně vhodná témata 
a oblasti a jejich využití (školní relace / relace do obecního rozhlasu / vystoupení na 
akademiích / účast v soutěžích / výstavky tvořivosti a pod.) 

 pokračovat v promyšleném sestavování individuelních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP 
 organizovat operativní i soustavné doučování, zejména ve směru přípravy na přijímací zkoušky     
 promyšleně a plánovitě zařazovat školní exkurze a školní výlety (souvislost a návaznost na 

výuku) 
 v oblasti DVPP se více zaměřit na spec. odborné semináře a tím kompenzovat určitý handicap 

nízkého procenta aprobovanosti    
   
          
konec 1. části 
 

  
další části Školního vzdělávacího programu ZŠ Želešice: 
 
2. část: 

( F - 1 ) učební osnovy  1. stupně 
vzdělávací oblasti / obory – výstupy 
 
3. část: 

( F - 2 ) učební osnovy  2. stupně 
vzdělávací oblasti / obory – výstupy 
 
4. část:  příloha: 

závěrečná zpráva za školní rok 2007 / 2008   
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( A ) identifikační údaje 

 
 Základní škola Želešice, 24. dubna 270, 664 43 Želešice 

příspěvková organizace 
 tel.: sborovna – 547 217 585 // ředitelna – 547 222 466 // fax: 547 222 466 
 e-mail: zszelesice@centrum.cz 
 www stránky: http:// skolazelesice.cz 
 
 zřizovatel: Obec Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice 

IČO: 00282952 
tel.: 547 217 527 / e-mail: zelesice_obec@volny.cz 

 
 
 
Úřední a konzultační hodiny: 
 vedení školy: pondělí 7.10-7.45hod., 12.00-16.00hod., středa 12.00-15.00 hod., dále kdykoliv 

po předchozí domluvě 
 výchovný poradce: pondělí 12.00 – 16.00 hod. , středa 12.00-15.00 hod., dále kdykoliv po 

předchozí domluvě 
 školní metodik prevence: každé první pondělí v měsíci , dále kdykoliv po předchozí domluvě 
 třídní učitelé: kdykoliv po předchozí domluvě (ne v průběhu vyučování) 
 učitelé jednotlivých předmětů j mají své konzultační dny  vypsány na informační tabuli a 

stránkách školy 
 ekonomické oddělení – externí: Služba škole Brno – venkov 

kontakt prostřednictvím ředitele školy 
 
Zřizovací listina 
vydaná Obecním úřadem v Želešicích, č.j.: 448/94, kterou se dnem 01. 01. 1995 zřizuje Základní 
škola Želešice, příspěvková organizace 
 
Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku 
vydané Školským úřadem Brno-venkov, č.j.: 234 / 96 – S – 00, ze dne 27. 03. 1996, dále 
Rozhodnutím MŠMT ČR, č.j.: 3154 / 2007 – 21, ze dne 28. 02. 2007, kterým se s účinností od 01. 
09. 2007 zařazuje Základní škola Želešice, okres Brno-venkov do školského rejstříku. 
IZO Základní školy: 102 191 433 
REDIZO - Identifikátor ředitelství: 600 111 199 
IČO: 49459767 
 
Statutární zástupce:  
Mgr. František Straka, od 16.7.2008 
jmenován starostou obce, ze dne 16.7.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zszelesice@centrum.cz
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( B ) charakteristika školy 
 
9. popis školní budovy 
 
 odvěké snahy menšiny českého obyvatelstva o zrovnoprávnění všeobecných podmínek s 

německou většinou vedly po mnoha provizoriích až v roce 1934 k postavení stávající, tehdy 
české školy, která měla sloužit českým dětem ze širokého okolí; ve své podstatě však vznik 
české školy měl v té době význam zejména politický; nebyly zohledněny kapacitní podmínky a 
tak zejména po válce, kdy vznikaly školy i v místech, kde doposud nebyly, dochází 
k postupnému poklesu počtů žáků  

 v 80-83. letech prošla budova generální opravou; v roce 2004 byla provedena výměna střechy 
a průběžně probíhaly menší rekonstrukce učeben, zejména soc. zařízení 

 v roce 2010 byla provedena rekonstrukce vytápění a výměna oken, dále další rekonstrukce 
soc. zařízení a kompletní rekonstrukce tělocvičny 

 součástí budovy je samostatně přístupné původně obytné stavení; v současné době je 
v přízemí je umístěna školní družina, 1. poschodí slouží jako byt 

 v přízemí školní budovy je umístěna Mateřská škola, v suterénu školní kuchyně s jídelnou – 
obojí jsou samostatné právní subjekty     

 
10. úplnost a velikost školy 
 
 úplná základní škola se školní družinou 
 škola: 9 tříd  
 školní družina: 2 oddělení // max. 25 žáků 
 
11. organizace provozu a vybavení školy 
 
Budova školy je otevřena v pracovní dny denně od 07.00 hod. (podle režimu mateřské školy). 
Dojíždějící žáci mají vstup do školy umožněn v návaznosti na dopravu; místní žáci mají přístup do 
školy 15 minut před začátkem dopoledního i odpolednímu vyučování. 
V případě zájmových aktivit a návštěv žákovské knihovny se přístup do školy orientuje podle 
předem stanovených podmínek.    
Součástí školy je tělocvična, keramický a grafický ateliér, žákovská knihovna, počítačová učebna a 
video kabinet. Ve dvou kmenových učebnách je k dispozici dataprojektor s promítacím plátnem; 
v jedné z kmenových učeben je instalována interaktivní tabule. 
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem postrádá škola odborné učebny (např. laboratoř, 
další počítačovou učebnu, hudebnu aj.). V těchto souvislostech jsou některé tématické oblasti 
vyučovány externě (např. laboratorní práce z chemie se vyučují na SPŠ Chemické v Brně formou 
externí výuky).  
 
12. dlouhodobé projekty 
 
Veškeré projekty, které obsahuje tato 4. verze ŠVP, vznikaly postupně, v souvislosti s tradicemi 
(Memoriál Z. Dvořáka), na základě přání rodičů (plavecký výcvik pro celý 1. stupeň), zřizovatele 
(výstava Vánoce ve škole), převážně však z iniciativy školy a to jednak školy, jako do určité míry 
jediné kulturní instituce v obci (Tříkrálová koleda, Akademie ke Dni matek a.j.), jednak učitelů (viz 
vzdělávací projekty); právě vzdělávací projekty probudily v poslední době také iniciativu samotných 
žáků (Zvířata ve škole). Z dosavadního vývoje lze předpokládat, že zejména oblast vzdělávacích / 
poznávacích projektů se bude v budoucnu dále rozvíjet. 
V oblasti výchovy ke zdraví pořádá škola m.j. pravidelný půlroční plavecký výcvik pro všechny žáky 
1. stupně, týdenní lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII. – VIII. třídy (podle situace i pro žáky IX. 
třídy); pomalu se rozbíhá i turistika a to formou mimoškolních aktivit pod vedením třídních učitelů,  
jednak jednodenní putování, v rámci školních výletů 2. stupně. Každoročně jsme úspěšní 
v Dopravní soutěži, průměrného umístění dosahujeme v dalších sportovních soutěžích.  
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Vzdělávací oblast je zastoupena jednak poměrně bohatou, plánovanou exkurzní činností, jednak 
projekty, zaměřenými do oblasti environmentální výchovy (Týden pro přírodu, spojený ve 
spolupráci se zřizovatelem s výsadbou stromků a Zvířata ve škole), do oblasti Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana i Multikulturní výchova 
(Den Evropy). V těchto souvislostech se automaticky realizuje i Mediální výchova i další tzv. 
průřezová témata. V neposlední řadě sem spadá pravidelná recitační soutěž  i činnost zájmových 
útvarů.  
Vzdělávací oblast člověk a společnost je rozvíjena projektem „Adopce afrických dětí“, která je 
organizována občanským sdružením Centrem Narovinu. Naše škola se stala „adoptivním rodičem“ 
dítěte Henryho Okinda. Žáci školy přispívají na jeho vzdělávání, zakoupení školních pomůcek, 
školní uniformy a dalších potřeb dítěte   formou drobných příspěvků ze svého kapesného. Dle 
smlouvy jsme zavázáni každoročně zaplatit částku 7.200,- CZK. 
Dalším projektem této vzdělávací oblasti je mezinárodní projekt „ Řešení vrstevnických vztahů „ 
organizovaný vzdělávacím institutem ochrany dětí, jehož nositelem je Sdružení linka bezpečí. 
Jedná se o projekt, který zavádí na školách systém vrstevnické podpory zaměřený na pomoc a 
podporu dětem. Pomáhá školám zkvalitňovat jejich prostředí nebo s prevencí nežádoucích jevů. 
Oblast kulturní reprezentuje Výstava Vánoce ve škole, velmi úspěšné, téměř hodinové vystoupení 
pěveckého kroužku Tříkrálová koleda v místním kostele, zmíněná Akademie ke Dni matek a 
nepravidelný koncert žáků, navštěvujících zájmovou výuku hry na hudební nástroje.  
Mezi dlouhodobé projekty řadíme i pravidelnou účast zejména talentovaných žáků na  
matematických olympiádách, Pythagoriádě; plošně se zúčastňujeme matematické a přírodovědné 
soutěže KLOKAN. 
Škola, prostřednictvím učitelů má snahu aktivizovat žáky k účasti i na dalších oficielních soutěžích; 
každoročně také sama některé soutěže organizuje (recitační, různé tématické soutěže např. OH 
aj.).  
Významným projektem okresního formátu, který škola dlouhodobě každoročně organizuje a 
pořádá ve spolupráci se zřizovatelem a AŠSK (Asociací školních sportovních klubů) je Memoriál 
Zdeňka Dvořáka v přespolním běhu; od XIX. ročníku (v roce 2002) je soutěž zařazena do 
oficielních akcí AŠSK a v kategoriích III., IV. a V. je přímo postupová do republikového finále. 
Průměrně se soutěže ve 4 kategoriích a 8-mi podkategoriích zúčastňuje 450 i více žáků škol 
někdejšího okresu Brno – venkov. 

 
13. pedagogický sbor 
 
Pedagogický sbor tvoří 13 učitelů vč. 2 vychovatelek ŠD 
Učitelé vykonávají zároveň funkce výchovného poradce (do jehož kompetencí spadá i volba 
povolání a částečně metodika prevence patologických jevů), školního metodika prevence, dále 
funkci bezpečnostního technika; každý z učitelů je správcem některé ze sbírek.  
Všichni učitelé (i provozní zaměstnanci) jsou pravidelně na začátku školního roku proškoleni 
v jednodenním kurzu BOZP a seznámeni s Vnitřními předpisy školy. 
 
14. žáci 
 
V současné době navštěvují školu převážně žáci, kteří mají trvalé bydliště v Želešicích. Někteří 
žáci dojíždí do školy z blízkého okolí. 
 
15. spolupráce s rodiči 
 
Škola má zpracovaný systém komunikace s rodiči; na začátku školního roku se koná plenární 
schůze rodičů; dále na začátku školního roku a před koncem každého čtvrtletí jsou pořádány třídní 
schůzky. Rodiče mají možnost permanentně komunikovat s vyučujícími prostřednictvím 
elektronické pošty (každý z vyučujících má pro tento účel zavedenou individuelní mailovou adresu 
a má povinnost minimálně 2x týdně příchozí poštu vyřizovat). Rodiče samozřejmě mohou dojednat 
termín konzultace i telefonicky nebo osobně kdykoliv školu navštívit a záležitost projednat, pokud 
dotyčný pracovník není pracovně zaneprázdněn. 
O činnosti školy jsou rodiče informováni jednak prostřednictvím webových stránek, jednak 
informacemi na centrální nástěnce školy. Důležité informace dostávají operativně formou sdělení 
v žákovských knížkách, aktuálními oběžníky, případně hlášením v obecním rozhlase.V podstatě se  
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však zájem rodičů soustřeďuje zejména jen na zjištění individuelního prospěchu žáků a 
poradenství při volbě povolání, dále při  řešení individuelních kázeňských opatření (záškoláctví). 

 
Na škole je ustaveno SRPŠ. Jeho posláním je zprostředkovávání styku rodičovské veřejnosti 
s vedením školy a pomoc při realizaci různých záměrů školy; druhou oblastí je evidence a účetní 
hospodaření s pravidelnými příspěvky rodičů, výtěžkem sběrových akcí a s účelovými 
sponzorskými dary (získávanými převážně z podnětů vedení školy, ojediněle zprostředkování 
zřizovatele). 
Sponzorské dary jsou výhradně účelové: (a) provozní náklady Memoriálu Z. Dvořáka (ceny, 
občerstvení, příspěvky na dopravu), (b) na pořízení interaktivní tabule a dataprojektorových 
souprav. Prostředky, získané z výtěžků ze sběrových akcí a příspěvků rodičů mohou být použity 
výhradně ve prospěch žáků: doprava na exkurze, plavání, LVK, Školní mléko, sešity, odměny a na 
společný oběd s vycházejícími žáky.    
Pravdou je, že některé zamýšlené aktivity nelze z různých důvodů realizovat (např. ples SRPŠ 
z důvodu nevyhovujících podmínek aj.)     
 
16. Rada školy 
 
Rada školy byla v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ustavena 21. 06. 2005; vzhledem k tomu, že 
její činnost neodpovídala představám zřizovatele, rozhodlo zastupitelstvo obce dne 05. 01. 2007 
uspořádat nové volby a vydalo volební řád podle něj bude nová Školská rada 6-ti členná.  
Nové volby proběhly dvoukolově; v prvním kole dne 17. 04. 2007 byli navrženi a zvoleni kandidáti 
členství, ve druhém kole dne 18. 06. 2007 byli tajným hlasováním zvoleni řádní členové. 
Rada školy zasedá pravidelně; aktuální zápisy z jednání jsou předávány řediteli školy, 
zveřejňovány jsou jednak na samostatné části školní vývěsky, jednak na samostatných webových 
stránkách v rámci školního webu.  
Svoji činnost  školská rada v roce 2010 ukončila a byla opět dvoukolově zvolena nová školská 
rada. V prvním kole dne 23.11.2010 byli navrženi a zvoleni kandidáti členství, ve druhém kole dne 
8.12.2010 byli tajným hlasováním zvoleni řádní členové. Svoji činnost nová rada školy 19.1.2011 
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( C ) charakteristika školního vzdělávacího programu 
 
6. zaměření školy 
7. výchovně vzdělávací strategie (klíčové kompetence) 
8. průřezová témata 
9. výuka žáků se spec. vzdělávacími potřebami 
10. výuka žáků mimořádně nadaných 

 
1. zaměření školy 
 
Školu je v podstatě nutné chápat jako instituci, která poskytuje rodičům velmi specifický a důležitý 
druh služeb; je tedy na místě, aby splňovala jejich zájmy. Zároveň však musí škola mít na zřeteli 
děti a to nejen jejich práva, ale zejména částečně převzít odpovědnost za jejich prosperitu 
v budoucím životě. 
Cílem vzdělávání (vzdělávacího programu) je vytvořit všem dětem optimální prostředí, ve kterém 
se budou cítit bezpečně, budou školu rádi navštěvovat, poněvadž škola bude uspokojovat jejich 
přirozenou zvídavost a během docházky pochopí i význam vzdělání – zejména dovedností a 
návyků, také vědomostí, podmiňujících úspěšný život.  
Aby taková strategie byla úspěšná je zřejmé, že se vzdělávání (objem obsahu vzdělávacích oborů) 
bude orientovat co nejvíce individuálním schopnostem; pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami bude vzdělávání upravováno podle doporučení PPP formou individuelních vzdělávacích 
plánů, žáci mimořádně nadaní budou motivováni k činnostem nad rámec průměru (zejména 
k účasti v soutěžích a dalších jiných aktivitách). 
 vést žáky ke schopnosti racionálně a efektivně se vzdělávat ( učit žáky učit se ) 

prácovat s textem / schopnost vybrat a uspořádat podstatné 
k zájmu a dovednosti zjišťovat další informace    
ke schopnosti dotyčné informace reprodukovat 

 prostředky: 
týmová práce (skupinové vyučování) = rozvoj komunikativních schopností / vzájemný respekt, 
tolerantnost a spolupráce 
projektové vyučování = schopnost chápat danou problematiku v širších souvislostech 

 důraz na výuku cizího jazyka, jako nezbytnost pro budoucí život v EU 
 využívání komunikačních a informačních technologií 
 snaha posílit sport a vedení žáků ke zdravému stylu života 
 vést žáky k pochopení zásad demokracie a k jejich respektování (práva a povinnosti – Školní 

řád a projekty) 
 podporovat žáky, kteří v dané oblasti zaostávají (aby se dostali na přirozený průměr) 
 zároveň podporovat žáky, kteří v dané oblasti vynikají (a umožnit jim jejich nadání / více 

rozvíjet jejich zájem ) = samostatné / skupinové práce, případně projekty → účast v soutěžích 
 průběžně vyhodnocovat situaci a operativně přijímat příslušná opatření 
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2. výchovně vzdělávací strategie (klíčové kompetence) 
 
Klíčové kompetence představují soubor dovedností a návyků, které nejsou přímo tzv. 
encyklopedickými znalostmi. Jsou však důležitými pro schopnost jedince adaptovat se a orientovat 
se v nejrůznějších situacích, do kterých se v současném světě dostává.  
Samozřejmě nejsou samostatným učivem, ale stojí v zákulisí všeho, co se žáci po dobu školní 
docházky učí a co tvoří. 
  
Kompetence k učení:  
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a orientace při vyhledávání 
informací. Žáky vedeme k sebehodnocení, ke schopnosti seriozně porovnávat své výsledky s prací 
jiných. Zadáváním zajímavých úkolů (zejména domácích) nejen podněcujeme jejich tvořivost, ale 
motivujeme je i k činnostem navíc. Tím žáky vedeme k osvojování si strategie učení a motivujeme 
je pro celoživotní vzdělávání. 
 
Kompetence k řešení problému: 
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení dokázali obhájit. Při 
výuce motivujeme žáky problémovými úlohami co nejvíce z praktického života. Žáci pracují 
s informacemi ze všech možných zdrojů počínaje ústními a tištěnými informacemi, mediálními 
zprávami a informacemi, v neposlední řadě informacemi, získanými prostřednictvím internetu. 
Žáci mají možnost prezentovat své myšlenky, názory a nápady formou individuelních aktivit 
(referátů).  
 
Kompetence komunikativní 
Snažíme se každé nové téma prezentovat nejdříve jako téma k diskusi. Smyslem je podnítit zájem 
žáků přispěním příbuzné informace nebo vědomosti. Tím učíme žáky obhajovat a argumentovat 
vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat a zvažovat i názory jiné.   
 
Kompetence sociální a personální 
Během vyučování mimo jiné používáme skupinovou práci žáků i vzájemnou pomoc při učení. 
Podle vhodnosti navozujeme modelové situace. Vedeme žáky k respektování dohodnutých 
pravidel chování, na jejichž ustanovení se sami podílejí.  
 
Kompetence občanské 
Modelovými situacemi vedeme žáky k pochopení nutnosti existence právních norem a jejich 
dodržování. Sami si pro danou situaci vytvářejí pravidla chování; spontánně docházejí 
k přesvědčení o nutnosti tato pravidla dodržovat a tím chápou i podstatu demokracie.  
 
Kompetence pracovní 
Výchovný poradce soustavně inovuje informační tabuli, na které jsou umístěny nabídky studijních 
oborů. Pravidelně je do plánu práce zařazena exkurze žáků VIII. a IX. třídy na podzimní veletrh SŠ 
a návštěva Pracovního úřadu v Brně. 
Zájmové orientaci napomáhají v omezené míře i zájmové útvary.  
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3. průřezová témata 
 
Průřezová témata jsou důležitou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti nejen pro 
individuelní uplatnění, ale i vzájemnou spolupráci mezi žáky; pomáhají rozvíjet osobnost žáka 
zejména v oblasti jeho postojů a hodnot.   
Průřezová témata, podobně jako klíčové kompetence nejsou samostatným oborem, ale na rozdíl 
od kompetencí (které mají souvislosti prakticky se všemi vzdělávacími obory) průřezová témata 
souvisejí s konkrétními vzdělávacími oblastmi a obory (viz vzdělávací obory)  
Pro základní vzdělávání jsou průřezová témata vymezena následovně: 

 3. 1.  OSV - osobnostní a sociální výchova 
 3. 2.  VDO - výchova demokratického člověka 
 3. 3. EGS - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 3. 4. MUV - multikulturní výchova 
 3. 5. EV - environmentální výchova 
 3. 6. MEV - mediální výchova 

 
3. 1. průřezové téma: OSV - Osobnostní a sociální výchova 
 
Téma prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem; využití má v běžném každodenním životě; 
respektuje osobnost žáka, jeho individuelní potřeby i zvláštnosti, pomáhá mu vytvářet praktické 
životní dovednosti v kolektivu třídy, školy a společnosti. 
Téma zahrnuje tématické okruhy: Osobnostní rozvoj 
 Sociální rozvoj 
 Morální rozvoj 
Cílem tématu je pomáhat žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti, založené na dobrých 
vztazích k sobě samému, k jiným lidem i ke světu; jednotlivé okruhy průřezového tématu jsou 
integrovány v průběhu 9-ti letého vzdělávacího cyklu snad ve všech předmětech, avšak 
systematičtější výuka probíhá v předmětech jazykově, komunikačně a výchovně zaměřených, tj. 
v českém jazyce a literární výchově, v cizích jazycích, v občanské, výtvarné, hudební a tělesné 
výchově, také v předmětu výchova ke zdraví.  
 
3. 1. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 
            na 1. stupni 
 
 Osobnostní rozvoj: 
poznávací schopnosti 
budeme rozvíjet v Č ve všech ročnících pomocí cvičení smyslového vnímání, pozornosti, 
soustředění a dovednosti zapamatování 
sebepoznání a sebepojetí  
bude zařazena ve 4. a 5. ročníku; více se soustředíme na formování správných postojů, hodnot a 
vztahů mezi žáky; naučíme žáky pracovat a komunikovat v komunitním kruhu, kde budou poznávat 
sami sebe, své spolužáky a upevňovat si pozitivní vztahy ke svému okolí 
seberegulace a sebeorganizace  
bude zařazena ve 3., 4. a 5. ročníku; podstatou úkolu je přivést žáky k dovednosti stanovit si 
konkrétní cíl a uvědomění si, že k jeho dosažení je nutná organizace vlastního času; denní režim 
školáka – plánovaná příprava do vyučování / čas na zájmy a záliby ( diferenciace ) 
psychohygiena 
bude prostředkem k udržování pozitivní nálady a dobrého vztahu k sobě samému; je zařazena do 
všech ročníků zejména v Hv a Vv; prostředkem jsou uvolňovací cvičení, relaxace při modelování a 
výtvarných tématických pracích 
kreativita 
tzn. nápaditost a originalita, schopnost vidět věci jinak bude prolínat všemi ročníky formou 
dramatizace v Č a tvořivých prací v týmu ve Vv 
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 Sociální rozvoj: 
poznávání lidí 
z hlediska sociálního rozvoje je důležité již od 1. ročníku; žáci budou postupně vnímat a poznávat 
spolužáky i dospělé osoby ve škole a respektovat jejich autority; ve 2. ročníku se zaměříme na 
rozvoj pozornosti žáků vůči odlišnostem mezi lidmi, výhody různých povah i omyly při poznávání 
lidí; ve 3. ročníku – na závěr cyklu – přibudou besedy v zamýšleném projektu „Lidská setkání“, kdy 
žáci budou mít možnost hovořit s lidmi, kteří se nějak odlišují od ostatních 
mezilidské vztahy   
téma podporuje vzájemné dobré vztahy, empatii  (schopnost vcítit se), respekt a pomoc jiným; 
v předmětu prvouka půjde zejména o pozitivní vztahy v rodině, mezi sourozenci a spolužáky, což 
vyústí v pochopení správného soužití v kolektivu (ve třídě); v předmětu vlastivěda ve 4. a 5. 
ročníku by žáci sami měli stanovit pravidla chování a vzájemných vztahů ve třídě (případně i 
detailně dotvářet Školní řád) 
komunikaci 
vnímáme jako soubor všech ostatních vyjadřovacích i jiných prostředků („řeč“ činů, předmětů, 
prostředí, vytvářeného člověkem); bude probíhat ve všech ročnících nejdříve v Č, později v A; 
účelem je naučit žáky sdělovat poznatky a informace verbální (slovní) i neverbální formou a 
komunikovat v různých situacích všedního dne 
kooperace   
představuje rozvoj individuelních dovedností zvládat různé situace, pocity trémy i zklamání 
v souvislosti s účastí v soutěžích a vystupování na veřejnosti; konkrétně budeme podporovat 
jazykovými, hudebními i výtvarnými vystoupeními na veřejnosti (viz B/4 školní aktivity)  
   
 Morální rozvoj: 
řešení problémů a rozhodování 
bude vzhledem k různým typům zařazeno do Č ve 4. a 5. ročníku; v tomto období se začínají 
zřetelněji projevovat problémy ve zvládání učiva a v kvalitě přípravy do vyučování 
hodnoty, postoje a praktická etika  
téma bude zařazeno ve všech ročnících, zpočátku zejména v prvouce, ale také Č; úkolem je dostat 
do povědomí žáků význam pojmů odpovědnost, spolehlivost spravedlnost, respekt a prosociální 
chování 
   
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 
na 1. stupni 
 
název tématického okruhu OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Osobnostní rozvoj 

poznávací schopnosti Č Č Č Č Č 

sebepoznání / sebepojetí    Č Č 

seberegulace / sebeorganizace   Prv   

psychohygiena Vv, Vv Hv, Vv Hv, Vv Hv, Vv Hv, Vv 

kreativita Č, Vv Č, Vv Č, Vv Č, Vv Č, Vv 

Sociální rozvoj 

poznávání lidí Prv Prv Prv   

mezilidské vztahy Prv Prv Prv Vl Vl 

komunikace Č Č Č Č, A Č, A 

kooperace Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv 

Morální rozvoj 

řešení problémů / rozhodování    Č Č 

hodnoty / postoje / prakt.etika Prv Prv Prv Č Č 
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1. ročník: 
rozvoj poznávání a schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
 cvičení dovednosti zapamatování 
psychohygiena: uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématické práce 
kreativita: tvořivá práce v týmu, dramatizace 
poznávání lidí: vzájemné poznávání spolužáků a dospělých ve škole 
mezilidské vztahy: pozitivní vztahy v rodině 
komunikace: komunikační hry a cvičení 
kooperace a kompetice: jazykové, výtvarné a hudební soutěže 
hodnoty / postoje / prakt. etika: nácvik dovedností v sociálních situacích všedního dne 
 
2. ročník: 
rozvoj poznávání a schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
 cvičení dovednosti zapamatování 
psychohygiena: uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématické práce 
kreativita: tvořivá práce v týmu, dramatizace 
poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem mezi lidmi 
mezilidské vztahy: pozitivní vztahy mezi dětmi, sourozenci a spolužáky 
komunikace: komunikační hry a cvičení 
kooperace a kompetice: jazykové, výtvarné a hudební soutěže 
hodnoty / postoje / prakt. etika: nácvik dovedností v sociálních situacích všedního dne 
 
3. ročník: 
rozvoj poznávání a schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
 cvičení dovednosti zapamatování 
seberegulace / sebeorganizace: organizování volného času, plánování přípravy do školy, 
 rozvíjení zájmů 
psychohygiena: uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématické práce 
kreativita: tvořivá práce v týmu, dramatizace 
poznávání lidí: lidská setkávání, besedy 
mezilidské vztahy: zásady soužití v kolektivu třídy 
komunikace: komunikační hry a cvičení 
kooperace a kompetice: jazykové, výtvarné a hudební soutěže 
hodnoty / postoje / prakt. etika: nácvik dovedností v sociálních situacích všedního dne 
 
4. ročník: 
rozvoj poznávání a schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
 cvičení dovednosti zapamatování 
sebepoznání / sebepojetí: komunitní kruhy, já zdrojem informací o sobě / druzí zdrojem  
 informací o mně, postoje a hodnoty 
seberegulace / sebeorganizace: organizování volného času, plánování přípravy do školy, 
 rozvíjení zájmů 
psychohygiena: uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématické práce 
kreativita: tvořivá práce v týmu, dramatizace 
mezilidské vztahy: uvědomění si nutnosti existence pravidel chování ve třídě a jejich              

 dodržování (bud. zásady demokracie), dotváření detailů  
komunikace: komunikační hry a cvičení 
kooperace a kompetice: jazykové, výtvarné a hudební soutěže 
řešení problémů / rozhodování: zvládání problémů s učením, rozhodování v různých typech 

problémů ( modelové situace ) 
hodnoty / postoje / prakt. etika: dramatizace - přehrávání rolí správných a nesprávných postojů a  
 chování v situacích všedního dne ( modelové situace ) 
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5. ročník: 
rozvoj poznávání a schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
 cvičení dovednosti zapamatování 
sebepoznání / sebepojetí: komunitní kruhy, já zdrojem informací o sobě / druzí zdrojem  
 informací o mně, postoje a hodnoty 
seberegulace / sebeorganizace: organizování volného času, plánování přípravy do školy, 
 rozvíjení zájmů 
psychohygiena: uvolňovací cvičení, hudba, kresba, modelování, tématické práce 
kreativita: tvořivá práce v týmu, dramatizace 
mezilidské vztahy: vytváření společných pravidel chování třídy  
komunikace: komunikační hry a cvičení 
kooperace a kompetice: jazykové, výtvarné a hudební soutěže 
řešení problémů / rozhodování: zvládání problémů s učením, rozhodování v různých typech 

problémů ( modelové situace ) 
hodnoty / postoje / prakt. etika: dramatizace - přehrávání rolí správných a nesprávných postojů a  
 chování v situacích všedního dne ( modelové situace ) 
 
 
3. 1. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 
            na 2. stupni 
 
Prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a průvodních diskusí naučíme žáky 
správnému sociálnímu chování a asertivní komunikace (optimistická přizpůsobivost). 
V šestém a sedmém ročníku se zaměříme na cvičení seberegulace a sebeorganizace, která 
pomohou žákům předcházet a zvládat stresové situace, asertivně se chovat i vyjadřovat. Pomocí 
dramatizace a tvořivé práce v týmu budeme vytvářet u žáků kreativní (tvořivé) a kooperační 
(kolektivní) myšlení. Na základě poznávání lidí vytvoříme pravidla slušného chování ve třídě. 
V osmém a devátém ročníku, prostřednictvím hudby a výtvarných činností, seznámíme žáky 
s praktickou relaxací, jako základ správné psychohygieny. Rozhodovacími hrami a výcvikem 
mezilidských vztahů budeme u žáků vytvářet smysl pro toleranci, empatii (vcítění se), solidaritu, 
obranu proti agresi a šikaně. Povedeme žáky k formování správných postojů, hodnot a praktické 
etiky. Velkou pozornost budeme věnovat volbě povolání a možnostem dalšího vzdělávání 
s vazbou na životní cíle a záměry.     
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 
na 2. stupni 
 
název tématického okruhu OSV    6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

Osobnostní rozvoj 

poznávací schopnosti     

sebepoznání / sebepojetí     

seberegulace / sebeorganizace Vkz Vkz   

psychohygiena   Vkz, Hv, Vv Hv, Vv 

kreativita Č, Vv Č, Vv Č, Vv Č, Vv 

Sociální rozvoj 

poznávání lidí Ov    

mezilidské vztahy   Vkz, Ov Vkz, Ov 

komunikace Č, A, Ov Č, A, Ov Č, A, Ov Č, A 

kooperace Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv Č, Hv, Vv 

Morální rozvoj 

řešení problémů / rozhodování   Ov Ov 

hodnoty / postoje / prakt.etika Č Č Č, Ov Č, Ov 
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6. ročník: 
seberegulace a sebeorganizace: Vkz – předcházení a zvládání stresu 
kreativita: Č, Vv – tvořivá práce v týmu, dramatizace, loutkové divadlo 
poznávání lidí: Ov – vytváření společných pravidel chování třídy / skupiny 
komunikace: Č, A – komunikační cvičení v běžných situacích 
 Ov – asertivní chování / umění říci „ne“ 
kooperace, kompetice: Č, Hv, Vv – soutěže jazykové, výtvarné, hudební  
hodnoty, postoje, prakt. etika: Č – rozbory literárních textů 
 
7. ročník:  
seberegulace a sebeorganizace: Vkz – předcházení a zvládání stresu 
kreativita: Č, Vv - tvořivá práce v týmu, dramatizace, loutkové divadlo 
komunikace: Č, A – komunikační cvičení v běžných situacích 
 Ov – asertivní chování / umění říci „ne“ 
kooperace, kompetice: Č, Hv, Vv – soutěže jazykové, výtvarné, hudební  
hodnoty, postoje, prakt. etika: Č – rozbory literárních textů 
 
8. ročník: 
psychohygiena: Vkz – relaxační cvičení 
 Hv, Vv – relaxační hudba / výtvarná činnost 
kreativita: Č, Vv - tvořivá práce v týmu, dramatizace, loutkové divadlo 
mezilidské vtahy: Ov – výcvik k toleranci, empatii a solidaritě 
komunikace: Č, A – komunikační cvičení v běžných situacích 
 Ov – asertivní chování / umění říci „ne“ 
kooperace, kompetice: Č, Hv, Vv – soutěže jazykové, výtvarné, hudební  
řešení problémů 
a rozhodovacích dovedností: Ov - rozhodovací hry, obrana proti šikaně a agresi 
hodnoty, postoje, prakt. etika: Č – úvahy a rozbory literárních textů 
 Ov – životní plány / cíle / záměry ↔ volba povolání 
 9. ročník: 
psychohygiena: Hv, Vv – relaxační hudba / výtvarná činnost 
kreativita: Č, Vv - tvořivá práce v týmu, dramatizace, loutkové divadlo 
mezilidské vtahy: Ov – výcvik k toleranci, empatii a solidaritě 
komunikace: Č, A – komunikační cvičení v běžných situacích 
kooperace, kompetice: Č, Hv, Vv – soutěže jazykové, výtvarné, hudební 
řešení problémů 
a rozhodovacích dovedností: Ov - rozhodovací hry, obrana proti šikaně a agresi 
hodnoty, postoje, prakt. etika: Č – úvahy a rozbory literárních textů 
 Ov – životní plány / cíle / záměry ↔ volba povolání  
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3. 2. průřezové téma: VDO – výchova demokratického člověka 

 

Téma má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti – tzn. způsobilost orientovat se ve 

složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické pluralitní společnosti; má přivést 
žáka ke schopnostem konstruktivně řešit problémy, respektovat druhé, mít na zřeteli zájem 
většiny, demokratická práva, povinnosti, svobody i odpovědnost a přitom si zachovat určitý kredit 
důstojnosti (slušná komunikace, jednání a vystupování) a jejich prostřednictvím  probudit v žákovi 
občanskou aktivitu a iniciativu.    
Téma zahrnuje okruhy: Občanská společnost a škola 
 Občanská společnost a stát 
 Participace občanů v politickém životě 
 Principy demokracie 
   
3. 2. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova demokratického občana 
            na 1. stupni 
 
 Občanská společnost a škola: 
již na začátku 1. ročníku, v předmětu prvouka budou žáci postupně vedeni k pravidlům slušného 
chování, jednání a vystupování (v podstatě praktické postupné seznamování se Školním řádem); 
jednotliví žáci mohou být pověřeni registrovat detailní zásady; v průběhu 2. pololetí tak vznikne 
soubor zásad – Desatero prvňáčka; dodržování může být určitou formou soutěže; smyslem je 
spontánní pochopení / ovlivňuje atmosféru ve třídě a je základem pro vznik dobrých mezilidských 
vztahů ve škole 
 
 Občanská společnost a stát: 
tématický okruh bude probírán v prvouce ve 3. ročníku; prostřednictvím Slabikáře dětských práv se 
žáci nejen seznámí s jejich základními právy a povinnostmi, ale neučí se být odpovědný za své 
chování, jednání a činy a uvědomí si úlohu práce pro sebe samotného i pro zájmy kolektivu 
 
 Formy participace občanů v politickém životě: 
téma je obsahem výuky předmětu vlastivěda ve 4. ročníku; žáci se seznámí s pojmy: stát a jeho 
představitelé, státní symboly, instituce, podstata demokratických voleb – volební systémy a 
společenské organizace (vč. polit. strany); žáci jsou vedeni k uvědomění si důležitosti nejen osobní 
aktivity, ale také spolupráce občanů a státu 
 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: 
tématický okruh je situován do vlastivědy v 5. ročníku; žáci se seznámí s novými pojmy: diktatura, 
demokracie, ústava; jejich prostřednictvím pak k souvisejícím pojmům: spravedlnost, řád, norma, 
zákon, právo, morálka; tak by žáci měli získat základní orientaci k řešení a zaujetí správného 
stanoviska nejen k osobním konfliktům a problémům, ale i problémům společnosti (i světa)  
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova demokratického 
občana na 1. stupni 
 
název tématického okruhu VDO 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Občanská společnost a škola Prv     

Občanská společnost a stát   Prv   

Participace občanů v politickém 
životě 

   Vl  

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

    Vl 
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1. ročník: 
Občanská společnost a škola: desatero prvňáčka 
3. ročník: 
Občanská společnost a stát: slabikář dětských práv 
4. ročník: 
Formy participace občanů: stát a jeho představitelé 
5. ročník: 
Principy demokracie: od osvobození opět k totalitě 
 
3. 2. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova demokratického občana 
            na 2. stupni  
 
Téma je realizováno zejména integrací do předmětů  český jazyk, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, 
občanská výchova a hudební výchova; v podstatě je ale součástí každodenního života školy (vztah 
učitel – žák, vztahy mezi žáky, celková atmosféra školy).  
V rámci tématického okruhu Občanská společnost a škola seznámíme žáky šesté třídy v Ov 
s fungováním a demokratickým řízením správy obce a školy. V sedmé třídě se v rámci učiva o 
významu kultury pro člověka v Ov zaměříme na kulturní život v obci a v rámci učiva o majetku se 
pokusíme vytvořit rozpočet obce (plán hospodaření).   
V okruhu Občanská společnost a stát povedeme žáky šesté třídy, v učivu o slavných předcích, 
umělcích a vynálezcích k pochopení pojmu aktivní zapojení do života společnosti. Prostřednictvím 
četby, vyprávění pohádek a balad v literární výchově seznámíme žáky se slavnou minulostí a 
osobnostmi našeho národa a země. V hudební výchově zahájíme dlouhodobé téma Folklórní 
oblasti Moravy a v souvislostech zejména s L.Janáčkem a B.Martinů si ukážeme jejich vztah 
k rodnému kraji. V sedmé třídě v angličtině zpracujeme se žáky informace o obci (vztah P. Bezruče 
k Želešicím) a v hudební výchově se zaměříme jednak pokračování tématu o vztahu umělců 
k jejich rodnému kraji, jednak se posuneme dál, na úroveň vlasti (B.Smetana, A.Dvořák). V osmé 
třídě, v rámci Ov, budeme se žáky vyhledávat příklady porušování a ochrany lidských práv a učit 
se aktivně svá práva uplatňovat a zároveň i plnit občanské povinnosti. V dějepise, v rámci učiva o 
americké a francouzské revoluci povedeme žáky k pochopení významu lidských práv pro 
současný svět.   
V rámci tématu Formy participace občanů v politickém životě zpracujeme se žáky šesté třídy 
v angličtině informace o životě v naší obci, v sedmém ročníku v občanské výchově povedeme žáky 
k pochopení základních demokratických principů řízení naší země a ke schopnostem vylastními 
slovy se vyjadřovat k politickým událostem. V osmém ročníku v občanské výchově vysvětlíme 
význam některých politických organizací a hnutí a v rámci učiva dějepisu se seznámíme 
s politickým systémem habsburské monarchie a srovnáme jej se současným systémem v ČR. 
V devátém ročníku se v občanské výchově zaměříme na volby; cílem je pochopení systému 
zapojení občana do společnosti a voleb jako jeho demokratického práva podílet se na vládě a 
řízení státu.  
Cílem tématického okruhu Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování je 
zejména pochopení rozdílu mezi totalitou a demokracií a na tomto podkladě přivést žáky 
k uvědomění nejen možnosti rozdílného přístupu k řešení konfliktu, ale k uvědomělé volbě toho 
správného. Obsah tématu je z velké části orientován do předmětu občanská výchova. V šesté třídě  
si vysvětlíme význam svátků a významných dnů ČR a OSN a pochopíme jejich souvislost 
s demokracií. V sedmé třídě povedeme žáky k demokratickým způsobům řešení konfliktů 
v lidském životě. V osmé třídě vysvětlíme žákům pojmy antisemitizmus, xenofobie, terorismus. 
V deváté třídě seznámíme žáky s Ústavou ČR a naučíme žáky analyzovat politické události. 
Kromě toho v zeměpisu v osmé třídě budeme porovnávat různé typy státních zřízení v Evropě a 
v dějepisu si vysvětlíme význam Prohlášení nezávislosti pro rozvoj demokracie. V devátém ročníku 
budeme v dějepisu porovnávat rozdíly mezi demokracií a diktaturou, v českém jazyce, 
prostřednictvím osobností T.G.M, K.Čapka, V.Vančury, V+W (Osvobozené divadlo) povedeme 
žáky k vyjádření vlastního názoru na fungování současné demokracie v ČR. 
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přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova demokratického 
občana na 2. stupni 
 
 
název tématického okruhu VDO    6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

Občanská společnost a škola Ov Ov   

Občanská společnost a stát Č, Ov, Hv A, Hv Ov, D  

Formy participace občanů 
v politïckém životě 

A Ov Ov, D Ov 

Principy demokracie jako formy 
vlády / způsob rozhodování 

Ov Ov Ov, D, Z Č, D, Ov 

 
6. ročník: 
Občanská společnost a škola: Ov – správní orgány obce, život v naší obci, regionální tisk 
 Č – národní jazyk 
Občanská společnost a stát: Č – pohádky a balady 
 Ov – naše vlast  

 Hv – Folk. oblasti Moravy → L.Janáček, B.Martinů 
Formy participace občanů 
v politickém životě A – naše vesnice 
Principy demokracie jako formy 
vlády / způsoby rozhodování: Ov – významné dny a svátky ČR / OSN 
 
7. ročník: 
Občanská společnost a škola: Ov – kulturní život v obci, hospodaření s majetkem 
Občanská společnost a stát: A – naše vesnice (P. Bezruč a Želešice) 

 Hv – Folk. oblasti Moravy → L.Janáček, B.Martinů – pokrač. 
         umělec / společnost / stát (B.Smetana, A.Dvořák aj.) 

Formy participace občanů 
v politickém životě Ov – rozdělení státní moci 
Principy demokracie jako formy 
vlády / způsoby rozhodování: Ov – demokratické způsoby řešení konfliktu 
 
8. ročník: 
Občanská společnost a stát: Ov – úprava lidských práv v dokumentech 
          organizace, které se zabývají ochranou lidských práv 
 D – americká a francouzská revoluce 
Formy participace občanů 
v politickém životě: Ov – práva a povinnosti občanů 
 D – politický systém habsburské monarchie 
Principy demokracie jako formy 
vlády / způsoby rozhodování: Ov – antisemitizmus, xenofobie, terorizmus, rasizmus 
 Z – typy státního zřízení 
 D – prohlášení nezávislosti 1776 
 
9. ročník: 
Formy participace občanů 
v politickém životě: Ov – občanské organizace a hnutí / volby 
Principy demokracie jako formy 
vlády / způsoby rozhodování: Ov – Ústava ČR / základní principy demokracie 
 D – Německo 1933 / 1945, Rusko (SSSR) 1917 / 1991,     
        USA ve 20. století 
 Č – meziválečná literatura – Masaryk, K.Čapek, Vančura, V+W 
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3. 3. průřezové téma: EGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 
Téma orientuje dosavadní poznatky a životní zkušenosti žáků z běžného života, událostí v rodině i 
v širším regionu na vyšší hodnoty: humanizmus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva 
a osobní odpovědnosti. Podporuje u žáků nejen jejich kritické myšlení a uvažování, ale srovnávání 
s poměry a zvyky jinde ve světě je motivuje i k napodobování a tím k tvořivosti. 
Na 1. stupni se promítá zejména do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na 2. stupni do oblasti 
Člověk a společnost, v oborech Výchova k občanství, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková 
komunikace, Informační a komunikační technologie a Umění a kultura. 
Žáky povedeme k porozumění historických událostí, které ovlivnily vývoj Evropy a světa a integraci 
ČR. Souběžně chceme žákům přiblížit příčiny vzniku globálních problémů. Žáci by měli porozumět 
sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy a seznámí se s mezinárodními a nevládními 
organizacemi i vlivem EU na život lidí. Poznáním děl významných Evropanů chceme podnítit 
zájem žáků o osobnostní vzory a eliminovat stereotypy a předsudky. Žáci tak nejen poznají 
globální obraz Evropy, ale uvědomí si, že jsou její součástí.    
Tématické okruhy:  Objevujeme Evropu 

Evropa a svět nás zajímá 
Jsme Evropané  

 
3. 3. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských  
            a globálních souvislostech  
            na 1. stupni 
Již v prvouce v 1. ročníku se nabízí témata (na př. Cizokrajné ovce), ve kterých lze jednak využít 
znalostí dětí ze života, která se ale přímo nabízejí k tématickému okruhu Objevujeme Evropu a 
svět.  V tématickém okruhu Evropa – svět nás zajímá se zaměříme na lidové tradice – jak slaví 
Vánoce lidé v různých částech Evropy a kdo v těchto zemích nosí dětem dárky. Do tohoto 
tématického okruhu zařazujeme jako integraci učivo českého jazyka ve 3. ročníku – Zážitky 
z prázdnin. Děti vyprávějí o svých zážitcích, zkušenostech a o životě dětí i dospělých v jiných 
zemích tak, jak je poznaly při rodinných dovolených. V hudební výchově ve 4. ročníku porovnávají 
text české a slovenské lidové písně a objevují částečnou srozumitelnost i s jiným jazykem 
(polským, ruským). Ve vlastivědě v 5. ročníku je přímo oddíl Žijeme v Evropě, který oba tématické 
okruhy splňuje sám o sobě; žáci si uvědomí postavení České republiky v Evropě, poznají státní 
symboly jiných zemí a spontánně jsou vedeni k pochopení sociálních a kulturních odlišností mezi 
národy. Pokusíme se také o výtvarné zpracování tématu Lidé různých národů; v pracích žáků by 
se měly zobrazit charakteristické znaky a symboly. 
Poslední tématický okruh – Jsme Evropané budeme realizovat formou projektu Den Evropy. 
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech 
na 1. stupni  
 
název tématického okruhu: EGS  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Evropa / svět nás zajímá  Č Č   

Objevujeme Evropu a svět Prv   Hv Vl, Vv 

Jsme Evropané                 projekt Den Evropy  

 
1. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: Prv / cizokrajné ovoce a zelenina 
2. ročník: 
Evropa / svět nás zajímá: Č / Vánoce (kdo naděluje dárky dětem jiných národů) 
3. ročník: 
Evropa / svět nás zajímá: Č / zážitky z prázdnin 
4. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: Hv / porovnávání českého a slovenského textu písně 
5. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: Vl / žijeme v Evropě 
 Vv / lidé různých národů  
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3. 3. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských 
            a globálních souvislostech  
            na 2. stupni 
 
Tématický okruh Objevujeme Evropu a svět obsahuje poznatky o naší vlasti, o Evropě a světě, o 
evropských krajinách, mezinárodních setkáních, státních a evropských symbolech (EU: vlajka [ 12 
hvězd / 12 symbol dokonalosti / ne počet ], hymna [ ne jen EU, ale celá E ]: IX.s. / Óda na radost – 
1823 - LvB, motto: Jednotná v rozmanitostech, měna) o Dnu Evropy (9. května 1950 – 
Schumanova deklarace), životě Evropanů a o jejich vzdělávání. Žáky učíme pochopit a definovat 
pojmy, vysvětlit je a vlastními slovy popsat jejich podstatu. Tématický okruh budeme integrovat 
převážně do angličtiny, zeměpisu; pokud se spontánně naskytne vhodná situace aktuálně i do 
výtvarné a hudební výchovy.  
V šesté třídě budeme téma integrovat částečně do angličtiny srovnáváním života u nás se zeměmi 
anglicky mluvícími, v zeměpise promítneme toto téma do okruhu geografie Evropy. V občanské 
výchově seznámíme žáky se symboly EU.  V sedmé třídě se ve stejných předmětech zaměříme na 
detailnější srovnávání států anglicky mluvící a států mluvící jiným jazykem; v občanské výchově 
seznámíme žáky s mottem EU a měnou - Eurem.  V osmé třídě se zaměříme na známá / 
významná evropská města a ve výtvarné výchově se pokusíme o koláž, sestavenou ze symbolů /  
charakteristických znaků evropských měst. V hudební výchově, prostřednictvím slohového období 
klasicizmus, seznámíme žáky s hymnou EU. V deváté třídě rozšíříme dosavadní znalosti 
rozšířením na další, mimoevropské anglicky mluvící země a v občanské výchově zopakujeme 
informace o EU a v zeměpise je rozšíříme o pojem Schangenský prostor. V hudební výchově 
zopakujeme hudební slohy s vazbou na evropské země a ve výtvarné výchově se technikou 
koláže pokusíme vytvořit návrhy na euro bankovky, tentokrát se symbolikou evropských měst 
(namísto mostů).    
Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá zahrnuje zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, 
artefakty v blízkém okolí, které mají vztah k Evropě a světu (Mohyla míru), k životu evropských 
sousedů (na 1. místě SR), k lidové slovesnosti, zvykům a tradicím evropských národů. Povedeme 
žáky k aplikaci jejich zážitků a zkušeností na teoretické poznatky, k vyhledávání rozdílů, 
k zobecnění informací. 
Začneme v šesté třídě v českém jazyce, ve kterém se zaměříme na lidovou slovesnost a 
slovanské jazyky, v hudební výchově se budeme věnovat lidovým tancům a písním jiných 
evropských národů.  V sedmé třídě v českém jazyce poznáme evropskou dobrodružnou literaturu 
a učivem o tradicích anglicky mluvících zemí se připojíme v angličtině. V osmé třídě v českém 
jazyce budeme probírat evropské drama a realizmus, v angličtině promítneme téma do okruhu 
zvyky, rodinný život a cestování po anglicky mluvících zemích Evropy, v dějepise - v souvislosti 
s Napoleonskými válkami - si připomeneme památník bitvy u Slavkova (2. 12. 1805); v zeměpisu a 
výtvarné výchově začleníme téma učivem o památkách UNESCO. V deváté třídě integrujeme 
téma v českém jazyce při probírání učiva o slovanských jazycích, v hudební výchově při učivu o 
baroku a klasicizmu a v zeměpise  . 
Tématický okruh Jsme Evropané zahrnuje informace o kořenech evropské civilizace, klíčových 
meznících evropské historie, o Evropské integraci, institucích EU, o mezinárodních organizacích, 
čtyřech svobodách jedince a o tom, co Evropu rozděluje a spojuje. Učíme žáky identifikovat 
potřebné zkušenosti, popsat je a vysvětlit jejich příčiny, aby dokázali najít v dané problematice 
rozdíly. V šesté třídě integrujeme téma do občanské výchovy učivem o vlastenectví a evropanství. 
V sedmé třídě se připojíme v předmětu dějepis; objasníme žákům problematiku křesťanství a 
reformace, v hudební výchově se zaměříme na hudební tradice a v zeměpise využijeme téma při 
učivu o geografii Evropy. V osmé třídě začleníme téma do učiva dějepisu o Velké francouzské 
buržoazní revoluci, v hudební výchově propojíme tématický okruh s učivem o romantizmu a 
populární hudbě. V deváté třídě integrujeme téma do dějepisu při tématech fašismus a 
komunizmus, evropská integrace po roce 1945 a pád komunizmu v roce 1989; v občanské 
výchově při učivu o ústavách a pilířích EU a o základních svobodách jedince. 
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přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech  
na 2. stupni 
 
název tématického okruhu EGO    6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

Objevujeme Evropu a svět A, Z, Ov, (Vv) A, Z, Ov, (Vv) A, Z, Hv, (Vv) A, Ov, Z, Hv, 
Vv 

Evropa a svět nás zajímá Č, Hv  Č, A Č, A, D, Z, Vv Č, Hv 

Jsme Evropané projekt Den Evropy  

 
6. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: A – anglicky mluvící země, náš svět (rodina, škola, volný čas, můj 
                                                            režim dne  
 Z – geografie Evropy 
 Ov – symboly EU: vlajka, hymna Vv – aktuální tématická 
práce  
Evropa a svět nás zajímá: Č – slovanské jazyky, evropské pohádky 
 Hv – písně jiných národů, lidové tance 
Jsme Evropané: Ov – vlastenectví, evropanství; význam vlastenectví ve spojené E 
                                                              evropské občanství  
 
7. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: A – Velká Británie, Francie, Německo, Itálie; 
                                                            náš svět – srovnání s ČR 
 Z – geografie Evropy 
 Ov – další symboly EU: ( € ), motto: Jednotná v rozmanitostech  
 Vv – aktuální tématická práce  
Evropa a svět nás zajímá: Č – evropská dobrodružná literatura 
 A – tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích; porovnání rok 
        v ČR a VB 
Jsme Evropané: Ov – vlastenectví, evropanství; význam vlastenectví ve spojené E 
                                                              evropské občanství  
 D – Jsme Evropané; křesťanství – pojítko středověkých států v E 
        mezníky evropské historie: reformace – J.Hus, M.Luther 
 Z – geografie Evropy 
 Hv – hudební tradice 
 
8. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: A – Londýn, Paříž, Berlín, Řím;  
                                                            srovnání ČR a anglicky mluvících zemí  
 Z – geografie Evropy 
 Hv – klasicizmus: LvB.: IX.symfonie (symbolická hymna E / EU) 
 Vv – dominanty evropských měst - koláž  
Evropa a svět nás zajímá: Č – evropské drama / realizmus 
 A – ČR / VB / USA: zvyky, rodinný život; cestování 
 D –  bitva Tří císařů (1805) - Mohyla míru 
 Vv – kulturní památky UNESCO 
Jsme Evropané: D – mezníky evropské historie (Velká fr. buržoazní revoluce) 
 Hv – symfonie / romantizmus / populární hudba 
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9. ročník: 
Objevujeme Evropu a svět: A – VB, USA, Kanada, Austrálie  
                                                            srovnání ČR a anglicky mluvících zemí  
 Ov – Den EU (9. 5. 1950) 
 Z – Schengenský prostor 
 Hv – vývoj hudby – hudební slohy → Evropa 
 Vv – návrh euro bankovky – koláž (dominanty měst) 
Evropa a svět nás zajímá: Č – slovanské jazyky, evropské pohádky 
 Hv – baroko, klasicizmus 
Jsme Evropané: D – fašizmus / komunizmus / Evropská integrace po r. 1945 
    pád komunizmu 1989 
 Ov – vlastenectví, evropanství; význam vlastenectví ve spojené E 
                                                              evropské občanství  
 
 
projekt: Den Evropy na 1. stupni 
 

ročník 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 

1. ukázky z pohádek 
evropských autorů 

video  
pohádka 

kresba / malba pohádkové postavy 
výstava obrázků / rozhovor o obrázcích 

 

2. video   
příběh dětí 

ukázky z příběhů 
evropských autorů 

ilustrace k ukázkám příběhů 
výstava obrázků / rozhovor o obrázcích 

3. Evropa 
školní portfolio 

skupinová práce v kat. I 

vytváření obrázkové mapy ČR 
 a sousedních států 

4.-5.   Evropa 
školní portfolio 

skupinová práce v kat. II 

seznámení se státy EU 
vytváření obrázkové mapy Evropy 

lidová píseň 
 

 
 
projekt: Den Evropy na 2. stupni 
 

ročník 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 

6. ukázky z pohádek 
evropských autorů 

Evropa 
školní portfolio 

skupinová práce v kat. III 

kresba / malba pohádkové postavy 
výstava obrázků / rozhovor o obrázcích 

7. ukázky z příběhů 
evropských autorů 

Evropa 
školní portfolio 

skupinová práce v kat. III 

ilustrace 
k příběhu evropského autora 

výstava obrázků / rozhovor o obrázcích 
8. UNESCO 

památky - ČR  
Evropa 

školní portfolio 
skupinová práce v kat. IV 

koláž 
návrh bankovky € 

9. Evropa 
školní portfolio 

skupinová práce v kat. IV  

UNESCO 
památky - svět 

koláž 
návrh bankovky € 

 
 
Cílem projektu je v jednom vyučovacím dnu souhrnně uspořádat, zopakovat a tak připomenout 
žákům různé informace z různých předmětů, které mají přímou souvislost s Evropskou unií. 
Projekt je vlastně neoficielně zahájen 30. dubna školní relací k 1. květnu – m.j. výročí vstupu ČR 
do EU.  
Zároveň je zveřejněno školní portfolio s většinou informací, které žáci budou potřebovat ke 
skupinové činnosti, pořádané podle uvedeného rozvrhu v den svátku EU (9. května). Vyhodnocení 
si provedou sami žáci ve skupinách ve spolupráci s vyučujícím (viz bodové hodnocení). 
Nejúspěšnější skupinová práce z každé kategorie bude zveřejněna spolu s výstavou vybraných 
výtvarných prací (z kategorií III a IV).  
Den projektu bude ukončený opět školní relací, tentokrát k svátku EU. 
 
Kategorie: I. -  3. ročník // II. – 4. – 5. ročník // III. – 6. – 7. ročník // IV. – 8. – 9. ročník 
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školní portfolio 
 

kategorie I. II. III. IV. 

1 člověku samotnému se žije těžko; i zvířata si hledají druha; 
jak se nazývá základní společenství lidí   

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2 co je hlavním posláním / úkolem rodiny  x x x 

3 co jiného kromě výchovy potomstva vedlo pradávné lidi k tomu, aby se 
sdružovali do větších skupin 

x x x x 

4 jak nazýváme postupně vznikající takové skupiny    x x 

5 jak se nazývá moderní společenství lidí x x x x 

6 co je stát    x x 

7 co je charakteristické pro občany, žijící v tom, či jiném státě    x x 

8 co musí mít každý stát (vyjmenuj) x x x x 

9 kdy vznikla Československá republika (celé datum)   x x 

10 které 2 nejpočetnější národy v ní žily    x x 

11 kdo byl jejím prvním prezidentem    x x 

12 kdy vznikla Česká republika x x x x 

13 které národy a které národnostní menšiny v ní žijí dnes   x x 

14a vyjmenuj státní symboly České republiky x x   

14b vyjmenuj státní symboly České republiky   x x 

15 které hlavní části tvoří Ústavu České republiky a co je její součástí ?     x 

16 myslíš, že snahy spojovat se do větších útvarů byly a jsou i v moderní době ? 
pokud ano uveď příklady 

  x x 

17 který český panovník byl první, kdo se pokusil o spojenectví států tehdejší 
Evropy a kdy ? 

x x x x 

18 co bylo záměrem tohoto panovníka ?   x x 

19 co znamená zkratka EU ? x x x x 

20 kdy a kde vznikla EU a jak se nazývá zakládající smlouva   x x 

21 vyjmenuj zakládající státy    x x 

22 co bylo hlavním záměrem tohoto spojení   x x 

23 kdy do EU vstoupila Česká republika ? x x x x 

24 kolik států tvoří EU v současné době ?   x x 

25a jak vypadá vlajka EU x x   

25b které jsou symboly EU ?    x x 

26 napiš motto EU (symbolické vyjádření poslání EU)   x x 

27 co znamená datum 9. května ? x x x x 

28 co znamená pojem Schengenský prostor ?    x 

29 kolik do něj patří členských států EU a které státy nečlenské ?    x 

30 které státy EU do Schengenského prostoru ještě nepatří ?    x 

31 kdy do Schengenského prostoru vstoupila Česká republika     x 

32 odkud – kam (uveď státy a hlavní města), ve směru východ – západ,  
můžeš díky Schengenskému prostoru dnes cestovat bez víza ? 

   x 
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správná řešení: 
otázka / počet bodů / správná odpověď  

14)  1 rodina 
15)  1 výchova potomků 
16)  3 úspěšnější lov / dělba práce / obrana 
17)  3 rod  / kmen / kmenový svaz   
18)  1 stát  
19)  2 území vyznačené hranicemi / spojení lidí pod jednou mocí 
20)  4 společný jazyk, kultura, historie - tradice 
21)  2 Ústavu / státní symboly  
22)  1 28. října 1918 (jen celé datum)   
23)  2 Češi / Slováci 
24)  1 Tomáš Garigue Masaryk (T. G. Masaryk) 
25)  1 1. ledna 1993 
26)  1 Češi / Moravané / Slezané // Slováci, Romové 
14a) 3   vlajka / státní znak / hymna  
14b) 5   státní vlajka / státní znak / státní hymna / prezidentská standarta / státní pečeť 
15)  11 preambule / 8 hlav / základní ustanovení / moc zákonodárná / moc výkonná / moc soudní / NKÚ /  
             ČNB / územní samospráva / doplňovací ustanovení // Listina základních lidských práv a svobod 
16)  4   USA (1776) / SSSR (1922) + 2 – pokud EU (1992)  
17)  2   český král Jiří z Poděbrad / 1464 
18)  2   odvrácení tureckých nájezdů do Evropy / mír v Evropě   
19)  1   Evropská unie 
20)  3 1992 / v Nizozemí (Maastricht) / Maastrichtská smlouva 
21)  6 Belgie / Francie / Itálie / Lucembursko / Nizozemí / Německo 
22)  2    rozvoj obchodu / vědecká spolupráce  
23)  1 1. května 2004 
24)  1    27 
25a)2   modrá vlajka s 12-ti hvězdami 
25b)5   vlajka = 12 hvězd, modré pole / hymna = IX. symf. LvB – Óda na radost / měna €  
26)  2   Jednotná v rozmanitostech 
27)  1   Den Evropy 
28)  2 mezistátní dohoda o zrušení víz a cel  
29)  3    22 / nečlenské země: Island, Norsko   
30)  5 Bulharsko / Irsko / Kypr / Rumunsko / Velká Británie 
31)  1  21. prosince 2007 
32)  4 Madrid (Španělsko) – Tallin (Estonsko) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 22 - 
 
3. 4. průřezové téma: MUV – Multikulturní výchova  
 
Multikulturní výchova je vzdělávací proces, který přináší informace o odlišnostech lidí, 
pocházejících z různých kulturních a sociálních prostředí a rozvojem specifických dovedností a 
postojů přispívá k jejich mírumilovnému a oboustranně obohacujícímu soužití. Je to proces, který 
má mnoho podob, týká se lidí různých věkových kategorií a je závislý na prostředí, ve kterém lidé 
žijí a dále na tom, zda mají možnost se stýkat s lidmi jiných kultur nebo je alespoň jinak poznávat. 
Je to proces dlouhodobý a samotným RVP ZV situován do celého období školní docházky. 
V rozsahu základního vzdělání seznamuje žáky s rozmanitostmi různých kultur, jejich tradicemi a 
hodnotami. Zprostředkovává poznání vlastní kultury, rozvíjí smysl pro spravedlnost, toleranci a 
vede k pochopení a respektování sociokulturní společnosti. Žáci si tak mohou lépe uvědomovat i 
svou identitu, tradice a hodnoty rodné země. 
Multikulturní výchova se dotýká nejen mezilidských vztahů ve škole – vztahů mezi žáky, mezi 
učiteli a žáky, mezi školou a rodinou, školou a místní komunitou, ale přispívá k poznání kulturních 
odlišností jiných etnik a zároveň napomáhá rozvoji pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné 
toleranci. Vzhledem k jeho aktuální závažnosti jsme téma zařadili do každého ročníku alespoň 
jedním z tématických okruhů. 
Tématické okruhy: Kulturní diference 
   Lidské vztahy 
   Princip sociálního smíru a solidarity 
   Etnický původ 
 
 
3. 4. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova 
            na 1. stupni 
 
Tématický okruh Kulturní diference zařazujeme do prvouky a výtvarné výchovy ve 3. ročníku. 
Žáci pokročí v poznání naší kultury. Jejím prostřednictvím se naučí srovnávat lidi; poznají 
jedinečnost každého člověka, jeho individuální zvláštnosti a poznají zvláštnosti jiných etnik a pokud 
neodporují mravním zásadám, naučí se je i respektovat. 
Na formování dobrých vztahů mezi žáky, správných postojů a hodnot, empatii, respekt a pomoc 
druhým povedeme žáky v tématickém okruhu Lidské vztahy. Již od 2. ročníku v předmětu 
prvouka budeme s žáky diskutovat o pozitivních vztazích v rodině, o dobrých vztazích mezi 
sourozenci, spolužáky a kamarády, které vyústí v pochopení správného soužití v třídním kolektivu. 
Ve 4. a 5. ročníku v předmětu vlastivěda seznámíme žáky s Právy dětí a pravidly chování ve škole. 
Žáci budou motivováni ke stanovení detailnějších pravidel; povedeme žáky nejen k uvědomění si 
možných důsledků svého nevhodného chování, ale i ke stanovení přiměřených postihů. Smyslem 
je, aby si žáci uvědomili, že za své jednání jsou odpovědni. 
Chování a vztah k postiženým spoluobčanům budeme probírat v rámci okruhu Princip sociálního 
smíru a solidarity v hodinách prvouky ve 3. ročníku; budeme rozvíjet schopnost empatie a jejím 
prostřednictvím rozvíjet schopnost respektovat, tolerovat a hlavně pomáhat. Okruh bude doplněn 
besedou s postiženým spoluobčanem. 
V tématickém okruhu Etnický původ se ve 4. a 5. ročníku v předmětu literární výchova a výtvarná 
výchova zaměříme na poznávání jazyků a kultur jiných národů formou projektu Kniha spojuje 
národy. Projekt je dlouhodobý a je zaměřen na pohádky různých národů, na poznání jiných oblastí,  
jiných pohádkových postav, zvyků i tradic. Ve 4. ročníku se budeme zabývat poznáváním českých 
pohádek, našich typických pohádkových postav – tradičních i soudobých, písniček z pohádek a 
večerníčků. V 5. ročníku rozšíříme tuto oblast o typické pohádky a pověsti evropských zemí – 
poslech úryvků, vlastní četbu i dramatizaci.   
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přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova 
na 1. stupni 
 
název tématického okruhu: MUV  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

kulturní diference   Prv, Vv   

lidské vztahy  Prv Prv Vl Vl 

etnický původ    projekt 
Č, Lv, Vv, Hv 

projekt 
Č, Lv, Vv, Hv 

multikulturalita projekt 
Prv, Lv, Vv 

projekt 
Prv, Lv, Vv 

projekt 
Prv, Lv, Vv 

projekt 
Prv, Lv, Vv, A 

projekt 
Prv, Lv, Vv, A 

princip soc. míru a solidarity   Prv   

 
1. ročník: 
kulturní diference: Prv, Vv / člověk – jednota tělesné a duševní stránky 
2., 3., 4., 5. ročník: 
lidské vztahy: Prv, Vl / základní normy chování 
4., 5. ročník: 
etnický původ: Lv, Vv, Hv, Č + projekt / Kniha spojuje národy 
1., 2., 3. ročník: 
multikulturalita: Prv, Lv, Vv + projekt / My a náš svět 
3. ročník: 
princip soc. smíru a solidarity: Prv / chování k postiženým spoluobčanům  

 
projekt: Kniha spojuje národy na 1. stupni   
 

ročník Lv – literární výchova            Č              Vv  Hv 

4. české a krajové pohádky pohádková postava 
vnější charakteristika 

výroba loutky písničky z večerníčků 
a pohádek 

5. 
 

 

pohádky evropských národů pohádková postava 
vnitřní  charakteristika 

výroba loutky 
pohádková 

postava 

písně z pohádek evropských 
národů 

 
4. ročník: Lv – české a krajové pohádky / poslech / dramatizace úryvků 
  Č – pohádková postava – vnější charakteristika 
  Vv – výroba loutky z animovaného filmu 
  Hv – písničky z pohádek a večerníčků 
5. ročník: Lv – pohádky a pověsti evropských národů – typické postavy: Čechy – Krakonoš,    
                               Slovensko – zbojník, Rusko – bohatýr, Dánsko – malá mořská víla, Irsko – elf 
 Č – pohádková postava – vnitřní charakteristika 
 Vv – výroba pohádkové postavy (Jiří Trnka: Broučci) 
 Hv – písně z pohádek evropských národů  

 
3. 4. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova 
            na 2. stupni 

 
Tématický okruh Kulturní diference bude prostupovat tělesnou výchovou od šestého až do 
devátého ročníku.  Klademe důraz na pochopení jedinečnosti každého člověka, jeho individuelní 
zvláštnosti a učíme žáky pohlížet na člověka jak z tělesné, tak duševní oblasti. Také v angličtině 
povedeme žáky k získávání informací o základních sociokulturních rozdílech mezi ČR a anglicky 
mluvícími zeměmi (VB, USA, Kanada, Austrálie). 
V občanské výchově, s žáky šestého ročníku poznáváme etnika; posuzujeme jejich kulturní  
odlišnosti a učíme žáky vnímat je a tím je i respektovat. Zaměříme se na základní problémy 
sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě. V sedmém ročníku, prostřednictvím občanské výchovy 
seznamujeme žáky s pojmem státní občanství a diskutujeme o azylantech a různých předsudcích.  
Tématický okruh Lidské vztahy se bude taktéž vztahovat k tělesné výchově na celém 2. stupni. 
povedeme žáky k toleranci a rozvíjení spolupráce zejména při kolektivních sportech.  
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Okruhem Lidské vztahy se zabývá především občanská výchova v šestém ročníku. Žáky učíme 
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost. Mezi probíraná témata patří: lidská solidarita, 
empatie, tolerance. Lidské vztahy zařadíme i do českého jazyka – literatury, při probírání lidové 
slovesnosti, písní a balad a hudební výchovy u lidových písní. Hodiny dějepisu v sedmém ročníku 
umožní žákům posoudit problematiku střetávání kultur západoevropské, byzantské a islámské, vliv 
křížových výprav na změny kultur i konflikty, které vyplývají z jejich rozdílností. Téma pokračuje i 
v osmém ročníku při probírání meziválečné literatury. V občanské výchově v osmém ročníku se 
zaměříme na odlišnosti lidí; u žáků podporujeme k odlišnostem vstřícný postoj. Žáci se naučí 
zaujímat správné stanovisko k předsudkům.  
Tématický okruh Etnický původ je v šesté až osmé třídě zpracován do předmětu angličtina. Se 
žáky posuzujeme různé způsoby života, odlišnosti myšlení a vnímání světa různými národy. 
Zabýváme se i odlišnostmi rodinného života, výuky a využitím volného času; podle různých zdrojů 
porovnávají žáci život mládeže v ČR s životem mládeže v anglicky mluvících zemích. V občanské 
výchově v osmém ročníku vedeme žáky k zamyšlení se nad porušováním lidských práv a nad 
projevy rasové nesnášenlivosti. Součástí tématického celku jsou základní informace o lidských 
rasách, o původu a vývoji člověka, které je náplní učiva přírodopisu v osmém ročníku. V tomto 
ročníku se žáci zabývají i geografií obyvatelstva. Hudební výchova v osmém ročníku seznamuje  
žáky s etnickým původem prostřednictvím spirituálů a černošských písní. Osvobozené divadlo, 
válečná a poválečná literatura – to jsou témata, probíraná v českém jazyce v devátém ročníku. 
V dějepisu seznámíme žáky devátého ročníku v tématech Německo 1933 / 1945 a Norimberské 
procesy s pojmy rasová nesnášenlivost → důvody, holokaust, koncentrační tábory. 
Nedílnou součástí Multikulturality je posouzení důležitosti / významu znalosti a užívání cizího 
jazyka, jako nástroje dorozumívání, na což klade důraz logicky zejména angličtina a další cizí jazyk 
(po celou dobu základního vzdělávání). V šestém ročníku v českém jazyce seznamujeme žáky 
s jazykovou kulturou a pohádkami naší země i jiných národů. V osmém ročníku v českém jazyce 
vedeme žáky k diskusi o specifických rysech jazyka (spisovný / nespisovný / mluvený / psaný) a 
v devátém ročníku analyzujeme se žáky specifické rysy různých jazykových skupin a zvažujeme 
jejich rovnocennost. Ve výtvarné výchově v devátém ročníku se zaměříme na mimoevropské 
výtvarné umění. Nedílnou součástí občanské výchovy je multikulturalita současného světa a 
předpokládaný vývoj do budoucna, což je zahrnuto v tématu národnostní problémy v EU. 
Podstatu okruhu Princip sociálního smíru a solidarity naplňujeme v hodinách hudební výchovy. 
Tématem Osvobozené divadlo v hudební výchově v sedmém a devátém ročníku vedeme žáky 
k uvědomění si odpovědnosti a nutnosti přispění každého jedince k zabránění diskriminaci a 
nutnosti podílet se podle svých možností na přetváření společnosti. 
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova 
na 2. stupni 
 
název tématického okruhu MUV    6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

Kulturní diference Ov, Tv, A Ov, Tv, A Tv, A Tv, A 

Lidské vztahy Č, Hv, Ov, Tv D, Tv Č, Ov, Tv Č, Tv 

Etnický původ A A A, Ov, Př, Z, Hv Č, D 

Multikulturalita A, Č A, Hv A, Č A, Č, Vv, Ov, Hv 

Princip sociálního smíru 
a solidarity 

 Hv Ov, Hv Hv 

 
6. ročník: 
Kulturní diference: Ov – kulturní odlišnosti, tolerance / pozitivní vnímání odlišností  
   Tv – jedinečnost každého člověka / individuální  zvláštnosti /  
    člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 
   A – sociokulturní rozdíly mezi ČR a anglicky mluvícími zeměmi 
Lidské vztahy:  Č – lidová slovesnost / píseň, balada 
   Hv – lidové písně 
   Ov – lidská solidarita / empatie / tolerance 
   Tv – udržování tolerantních vztahů / rozvoj spolupráce a vzájemné pomoci 
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Etnický původ: A – různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa různými národy 
    (rodina, škola, volný čas) 
Multikulturalita: A – význam znalosti a užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění 
    (pohled / dopis do zahraničí) 
   Č – jazyková kultura / pohádky naše a jiných národů 
 
7. ročník: 
Kulturní diference: Ov – státní občanství / azylanti u nás – první dojem / předsudky 
   Tv – jedinečnost každého člověka / individuální  zvláštnosti /  
    člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 
   A – sociokulturní rozdíly mezi ČR a VB, USA 
Lidské vztahy:  D – střetávání kultur západoevropské, byzantské a islámské →křížové  
    výpravy 
   av – udržování tolerantních vztahů / rozvoj spolupráce 
Etnický původ: A – různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa různými národy 
    (jídelníček / zdravotnictví / zábava) 
Princip sociálního smíru: Hv – Osvobozené divadlo 
 
8. ročník: 
Kulturní diference: Tv – jedinečnost každého člověka / individuální  zvláštnosti /  
    člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 
   A – sociokulturní rozdíly mezi ČR a Kanadou 
Lidské vztahy:  Ov – odlišnost lidí / vstřícný postoj k odlišnostem / předsudky 
   Tv - udržování tolerantních vztahů / rozvoj spolupráce 
Etnický původ: Ov – porušování lidských práv / projevy rasové nesnášenlivosti 
   Př – lidské rasy / původ a vývoj člověka 
   Z – geografie obyvatelstva 
   A – různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa různými národy 
    (rodinný život / život mládeže) 
   Hv – spirituály / černošské písně 
Multikulturalita: Č – specifické rysy jazyka (spisovný / nespisovný / psaný / mluvený) 
Princip sociálního smíru: Ov – lidská práva v dokumentech / diskriminace 
    Hv – jazz / spirituály 
 
9. ročník: 
Kulturní diference: Tv – jedinečnost každého člověka / individuální  zvláštnosti /  
    člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 
   A – sociokulturní rozdíly mezi ČR, VB a Austrálií 
Lidské vztahy:  Č – meziválečná literatura 
   Tv - udržování tolerantních vztahů / rozvoj spolupráce 
Etnický původ: Č – válečná témata v literatuře / poválečná literatura; 
    psaní a výslovnost cizích slov 
   D – rasová nesnášenlivost: Německo 1933 / 1945 /  
    Norimberské procesy / holokaust / koncentrační tábory  
Multikulturalita: Č – skupiny jazyků 
   Ov – multikulturalita součas. světa / národnostní problémy v EU 
Princip sociálního smíru: Vv – mimoevropské výtvarné umění 
    A – význam znalosti a užívání cizího jazyka jako nástroje  
     dorozumění (inzerát / přihláška) 
 
projekt: My a náš svět na 2. stupni 
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3. 5. průřezové téma: EV – Environmentální výchova  

 
Environmentální výchova je začleněna do tématických okruhů, které umožňují celkové pochopení 
vztahů člověka k životnímu prostředí, k pochopení a uvědomění si základních podmínek života, 
odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Na realizaci se podílí většina 
vzdělávacích oblastí. Smyslem a posláním je postupným propojováním, rozšiřováním i 
systematizací získaných vědomostí a dovedností dosáhnout upřímného uvědomění, že životní 
prostředí je opravdu prioritou v zájmech lidstva a tedy jedince. 
Tématické okruhy: Ekosystémy 
   Základní podmínky života 
   Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 
3. 5. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova 
            na 1. stupni 
 
V tematickém okruhu Ekosystémy ve výtvarné výchově ve 4. ročníku ztvárníme volnou technikou 
podobu lesa v našich podmínkách, se zaměřením na flóru i faunu našich lesů. Ve slohu budeme 
vyprávět o lese, vytipujeme příklady špatného chování v lese a důsledky. V přírodovědě poznáme 
lesní společenství, zásady péče o les a význam lesů. Budeme poznávat proměny lesa v ročních 
obdobích, jak se v lese hospodaří a jak člověk pečuje o zvířata. Žáci se seznámí s potravním 
řetězcem. Ve výtvarné výchově v 5. ročníku se budeme pokoušet ztvárnit rozmanitost přírodních 
podmínek na Zemi, rostliny a živočichy různých částí světa; následné výstavky prací použijeme 
k výzdobě školy. Ve vlastivědě vedeme žáky k poznávání charakteristických oblastí částí světa, 
k porovnávání jejich přírodních podmínek, podnebí, klimatických pásů s podmínkami u nás. 
Naučíme žáka porovnávat vodní zdroje, moře a jeho druhové odlišnosti i specifika exotických 
lokalit (význam tropického deštného pralesa a pod.). V rámci českého jazyka uspořádáme 
opakovaně exkurze do knihovny s cílem orientačně se seznámit s literaturou, zabývající se 
problematikou vlivů civilizace na přírodu. Ve slohu si formou referátů (případně fejetonů do 
občasníku) vysvětlíme význam kulturní krajiny – u nás i jinde ve světě.   
V tématickém okruhu Základní podmínky života v přírodovědě ve 3. ročníku seznámíme žáky se 
základními podmínkami života a přivedeme je k pochopení těsných souvislostí mezi životem, 
vodou a ovzduším, což povede k uvědomění si všeobecné nutnosti ochrany vodních zdrojů, 
ovzduší, půdy,  i k úvahám o možných opatřeních proti jejich znehodnocování a jak mohou 
pomáhat i děti. Vhodným výběrem písní s danou tématikou může těmto cílům pomoci i hudební 
výchova. V přírodovědě v 5. ročníku se zaměříme na statut Země jako jediného místa života a 
pochopíme i význam Slunce. Povedeme žáky k úvahám o souvislostech mezi činností lidí a 
znečisťováním ovzduší, seznámíme žáky s pojmy kyselý déšť, sluneční záření, ozónová díra a  
přivedeme je až k vlastnímu zamyšlení se nad tímto dilema. A to považujeme za vzestup 
ekologického vědomí a cítění žáků. 
V tématickém okruhu Lidské aktivity a problémy životního prostředí zařadíme pro žáky všech 
ročníků projekt Týden pro přírodu (viz tématické okruhy na 2. stupni). 
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova 
na 1. stupni  
 
název tématického okruhu: EV  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Ekosystémy    Č, Př, Vv Č, Př, Vv 

Základní podmínky života   Č, Prv, Hv   Př 

Lidské aktivity /  
problémy životního prostředí 

projekt 
Č, Prv, Vv 

projekt 
Č, Prv, Vv 

projekt 
Č, Prv, Vv, Tv 

projekt 
Č, M, Př, Vv, Tv 

projekt 
Č, M, Př, Vv, Tv  

Vztah člověka a prostředí projekt 
 

projekt 

 
projekt 

Č, Prv, Vv 
projekt 

 
projekt 
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1., 2. ročník: 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
3. ročník: 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
    Č, Prv, Vv, Tv  
Základní podmínky života:    Č, Prv, Hv / voda, půda, vzduch (ovzduší) 
Vztah člověka a prostředí:    projekt: Moje vesnice 
4. ročník: 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
Ekosystémy:    Č, Př, Vv / les 
5. ročník: 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
Ekosystémy:    Č, Vl, Př / cestujeme přírodou světa 
Základní podmínky života:    Př / lidské činnosti, ovlivňující ovzduší 

 
3. 5. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova 
            na 2. stupni 
 
Tématický okruh Ekosystémy integrujeme do šestého ročníku, do výuky přírodopisu (ekosystém, 
společenstvo – definujeme základní zákonitosti vztahů v přírodě), do osmého a devátého ročníku, 
do výtvarné výchovy (koláže, grafika – práce s tématikou příroda). 
Tématický okruh Základní podmínky života integrujeme do šestého ročníku do výuky zeměpisu 
(krajinná sféra – rozlišujeme jednotlivé složky krajiny), přírodopisu (podmínky vzniku a vývoje 
života – podstata vzniku života na Zemi), hudební výchovy (souvislosti mezi přírodou a lidovými 
zvyky a obyčeji – jak se promítají do lidové písně – B. Martinů: Zpěvy Vysočiny) a českého jazyka 
(lidová slovesnost – vliv přírody na lidovou slovesnost). V hudební výchově v sedmém ročníku 
posunujeme souvislosti mezi přírodou a hudebními díly do oblasti vážné hudby; učíme žáky 
naslouchat i rozebírat (L. Janáček: Liška Bystrouška). V tomto záměru pokračujeme i v  osmém 
ročníku slohovým obdobím romantizmus – tématicky přímo zaměřený na přírodu (B. Smetana: Má 
vlast); v osmém ročníku nabíhá předmět chemie, který se zabývá konkrétními tématy: voda a 
vzduch – složení nejrozšířenějších látek v našem okolí. Tento záměr pokračuje v chemii devátého 
ročníku: sacharidy, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny, hormony, enzymy, alkaloidy, vitamíny = 
nejvýznamnější příklady biochemických látek. V hudební výchově si poslechneme úryvek ze 
skladby I. Stravinského: Svěcení jara (balet - motivy přírody a dávného rus. folklóru i v moderní 
hudbě) a ve výtvarné výchově vytvoříme návrh letáku, s tématikou Ochrana přírody.    
Tématický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí zařazujeme jako projekt Týden 
pro přírodu ve všech ročnících a integrujeme jej do výuky: a) zeměpisu (znečistění atmosféry, 
ohrožení deštných pralesů, zamýšlíme se nad globálními problémy světa, b) tělesné výchovy 
(ochrana přírody při masových sportovních akcích, vysvětlujeme žákům význam institucí, zamě-
řených na ochranu přírody a nutnost dodržování na první pohled přísných opatření (sportování / 
adrenalinové sporty ve volné přírodě). Ve spolupráci se zřizovatelem školy se účastníme 
světového projektu Miliarda stromů pro planetu Zemi (výsadba stromků), c) chemie (problémy 
znečistění vody - skladování odpadu, znečistění ovzduší – spalování nebezpečných látek, d) 
výtvarné výchovy (tématické práce: Mezinárodní Den vody – 22. března / Den Země – 24. dubna / 
agitační plakáty) e) českého jazyka (sci-fi literatura – pozitivní i odstrašující vize budoucnosti). 
Tématický okruh Vztah člověka a prostředí integrujeme soustavně od šestého do devátého 
ročníku do předmětů literatura a tělesná a hudební výchova. V tělesné výchově si vysvětlujeme vliv 
přírody a prostředí na naše zdraví (lázně, zejména přírodní) a připomínáme si zásady zdravého 
životního stylu. V hudební výchově vyhledáváme písně, které mají vztah k přírodě (lidové i umělé);  
dokladujeme žákům vztah k přírodě očima umělců. V literatuře i hudební výchově vyhledáváme 
díla, která vznikla inspirací autora přírodou: K.Čapek - Válka s mloky, B. Smetana – Má vlast, B. 
Martinů – Zpěvy Vysočiny, L. Janáček – Liška Bystrouška, E. Suchoň – O horách.  
V šestém ročníku, v zeměpisu vedeme žáky k pochopení souvislostí mezi neuváženými / vyloženě 
ničivými aktivitami člověka a jejich dopadem na znečistění atmosféry, ohrožení deštných pralesů, 
vymírání živočišných druhů. V osmém ročníku v přírodopisu, v tématu člověk a jeho životní 
prostředí besedujeme se žáky o postavení člověka v přírodě a o vzájemných vztazích. V devátém 
ročníku v občanské výchově, v tématu globální problémy současného světa vedeme žáky 
k správným názorům a postojům.      
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přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova 
na 2. stupni  
 
název tématického okruhu EV    6. ročník 7. ročník   8. ročník   9. ročník 

Ekosystémy Př  Vv Vv 

Základní podmínky života Z, Př, Hv, Č Hv,  Hv, Ch Ch, Hv, Vv 

Lidské aktivity /  
problémy životního prostředí 

projekt projekt projekt projekt 

Vztah člověka a prostředí Č, Z, Tv, Hv Č, Tv, Hv Č, Tv, Hv, Př Č, Tv, Hv, Ov 

 
6. ročník: 
Ekosystémy: Př – ekosystém, společenstvo 
Základní podmínky života: Z – krajinná sféra 
 Př – podmínky vzniku a vývoje života 
 Hv – B. Martinů: Zpěvy Vysočiny  
 Č – lidové zvyky a obyčeje v literatuře 
Lidské aktivity 
problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
Vztah člověka a prostředí: Č – lit. útvar isnpirovaný přírodou 
 Hv – B. Martinů: Zpěvy Vysočiny   
 Tv – prostředí a zdraví / ochrana zdraví 
 Z – neg. aktivity člověka - důsledky  
  
7. ročník: 
Základní podmínky života: Hv – L. Janáček: Liška Bystrouška 
Lidské aktivity 
problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
Vztah člověka a prostředí:  Č – lit. útvar isnpirovaný přírodou 
 Hv – L. Janáček: Liška Bystrouška   
 Tv – prostředí a zdraví / ochrana zdraví 
 
8. ročník: 
Ekosystémy: Vv – koláže / linoryt = přírodní náměty 
Základní podmínky života: Hv – B. Smetana: Má vlast – Z českých luhů a hájů   
 Ch – voda / vzduch 
Lidské aktivity 
problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
 
Vztah člověka a prostředí:  Č – lit. útvar isnpirovaný přírodou 
 Hv – B. Smetana: Má vlast – Z českých luhů a hájů    
 Tv – prostředí a zdraví / ochrana zdraví 
 Př – člověk a jeho životní prostředí 
 
9. ročník: 
Ekosystémy: Vv – koláže / linoryt = přírodní náměty 
Základní podmínky života: Ch – biochemické látky  
 Hv – L. Janáček: Liška Bystrouška 
 Vv – abstrakce – téma živly 
Lidské aktivity 
problémy životního prostředí: projekt: Týden pro přírodu 
Vztah člověka a prostředí:  Č – lit. útvar isnpirovaný přírodou 
 Hv – I. Stravinskij: Svěcení jara     
 Tv – prostředí a zdraví / ochrana zdraví 
 Ov – globální problémy současného světa 
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projekt: Týden pro přírodu 
 
Cílem celoškolního projektu je v průběhu týdne ve všech třídách různými formami zintenzivnit 
tématiku o přírodě  v celkovém pojetí:  
 pochopit pojem životní prostředí 
 pochopit úzký vztah mezi přírodou a životním prostředím člověka 
 podnítit v žácích zájem o přírodu 
 uvědomit si nutnost ochrany přírody i napravování škod, které člověk způsobil 
 pochopit výhody recyklace = nižší spotřeba energií než výroba od počátku (těžba suroviny) 
 zvážit, jak může jedinec přispět ochraně / nápravě životního prostředí (třídění odpadu) 
 detailněji se seznámit s významnými dny a globálními projekty, které mají přímou souvislost s 

přírodní tématikou, s problematikou životního prostředí i s existencí a činností světových 
institucí 

 vyučovací předměty: Č – pravopisná cvičení a diktáty - texty o přírodě / Č – lit = příběhy o 
přírodě / Č – sloh = slohové formy – náplň orientovat na přírodu (vypravování, popis, zpráva . .) 
M – text slovních úloh / A – slovní zásoba orient. na pojmy z obl. přírody / podobně ostatní 
předměty = zařadit aktuální učivo.    

 všeobecně se zaměřit na pojmy: jarní rovnodennost 21. března / 22. března – Mezinárodní 
Den vody / 1. dubna – Den ptactva / 24. dubna – Den Země / velikonoce – svátky jara / vítání 
jara / 1. neděle po jarním úplňku / Miliarda stromů pro planetu Zemi 

 Stromy domovem ( podprojekt ) – velkoplošná koláž 
výstava společných prací školní družiny 
( 6 ) kraslice (individuelní soutěž v rámci prac. činností  + šd) 

 exkurze do přírody (všechny třídy) 
přírodovědná vycházka: konkrétní znaky nástupu jara v přírodě 

 sázení stromků 
ve spolupráci s Mysliveckým sdružením a Obecním úřadem 

 
Týden pro přírodu bude zahájený školní relací v třídnické hodině; žáci budou rámcově seznámeni 
s účelem projektu, termíny a organizací jednotlivých částí projektu, s bezpečnostními opatřeními, 
s pravidly soutěží i s jejich vyhodnocením, dále se systémem zvolení redakční rady projektu a 
náplní práce jejích jednotlivých členů – zástupců tříd. 
Bezprostředně po relaci budou ve zbývající části třídnické hodiny jednak detailněji (s ohledem na 
věk žáků a učivo) rozvedeny cíle a záměry projektu – viz beseda Uklidíme Zemi, a některé 
informace v souvislosti se soutěží ( 4 ); dále budou upřesněny organizační a bezpečnostní zásady 
a zvolen zástupce třídy do školní redakční rady (šrr). 
Projekt bude ukončený školní relací a vydáním tématického Almanachu, který uspořádá školní 
redakční rada (šrr); Almanach bude součástí školní kroniky. 
 
 část ( a ) – průběžná: 

- každý den / každý žák přinese a symbolicky roztřídí 1x tiskovinu + 1 PET láhev  
- ve všech vyučovacích předmětech se více zaměřit na tématiku příroda / ochrana 

životního prostředí: 
- tématicky – zařadit témata pro celou vyuč. hodinu - viz soutěže ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  
- příležitostně / připomínkově – formulace matemat. slovních úloh aj. 
- velkou pozornost věnovat třídění odpadů; vysvětlit podstatu – souvislosti: 

skládky komunálního odpadu → různé složení // různé materiály → různá doba přirozeného rozkladu (papír - sklo - 
PVC) // výhody třídění odpadu → možnost recyklace // recyklace = nižší energie než na výrobu nového // úspory 
energií → méně zplodin do ovzduší + úspory nerost. bohatství – energií  // papír = úspora lesů / sklo = úspora 
surovin / PVC = průmyslová recyklace a tím snížení doby přiroz. přírodní regenerace 

 -     šd – společná výtvarná práce Stromy domovem - viz 1. dubna: Den   ptactva 
- žáci 8. a 9. ročníku se v hodinách zeměpisu, informatiky a prac. činností (práce na 

počítači), prostřednictvím internetu a informací o významných dnech a projektech, které 
mají přímou souvislost s přírodní tématikou, seznámí detailněji s problematikou životního 
prostředí i s existencí a činností světových institucí; z vybraných informací sestaví a 3. den 
uveřejní na škol. portfoliu; zároveň vyhlásí celoškolní soutěž (sestaví porotu, která soutěž 
vyhodnotí) 
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témata: - 21. března – jarní rovnodennost (viz učivo Vl, On) 
  - Světový den vody (google: Světový den vody) 
  - 1. dubna – den ptactva   

   - 22. dubna – Den Země / Mezinárodní den Země (google: Den Země) 
    - Miliarda stromů pro planetu Zemi (google: Miliarda stromů) 
    - doplňkové téma: OSN  
      (google: OSN - WIKIPEDIE→odborné organizace→UNEP) 

- výhledový úkol: uspořádat veřejnou anketu: Co vás napadne v souvislosti s jarem ? 
 
 část ( b ) – termínovaná: 

- 1. den – zahájení projektu 
- 2. den – příprava školního portfolia  
- 3. den - exkurze do přírody: vycházka do přírody – zaměřit pozornost žáků na jarní  

  proměny přírody 
- výsadba stromků 
- zveřejnění školního portfolia Voda a Země - vyhlášení soutěže ( 4 ) 

- 4. den – zveřejnění spol. práce šd Stromy domovem 
- 5. den – školní redakční rada = sestavování Almanachu, vyhodnocení soutěží 
- 6. den – ukončení projektu  

 
 část ( c ) – soutěže: 

všechny soutěže rozděleny do kategorií:  
( I. ) 1. – 3. třída // ( II. ) 4. – 6. třída // ( III.) 7. – 9. třída  
soutěže ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) probíhají nejdříve v třídním kole (nejlepší práci vybírá třída) 
do školního kola postupuje 1 vybraná práce // zprostředkovává zvolený člen šrr 
soutěž ( 4 ) ( 5 ) je individuelní // nejlepší práci v kategorii vybírá šrr 
 
soutěž ( 1 ) krátký příběh o zvířeti (Č) 
soutěž ( 2 ) pohádka o přírodě (Č) 
soutěž ( 3 ) návrh plakátu: Chraň přírodu a její bohatství / A4 – volná technika (Vv, Pč) 
soutěž ( 4 ) (vědomostní) Voda a Země (Vl, Př, Z) 
soutěž ( 5 ) symbolické třídění odpadů 

 
 část ( d ) - Almanach (obsah): 

- přehled událostí 
- reportáže: Uklidíme Zemi / Exkurze do přírody / sázení stromků  
- vyhodnocení soutěží ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 
- soutěž ( 4 ) – komentář + vyhodnocení soutěže ( 4 )  
- soutěž ( 5 ) – vylosování 2 sběračů za každé kategorie 

 
 školní portfolio Voda a Země – zadání soutěže ( 4 ) 

pro danou kategorii platí jen úkoly označené x 
kategorie: ( I. ) 1. – 3. třída // ( II. ) 4. – 6. třída // ( III.) 7. – 9. třída  
zadání úkolů si soutěžící vyzvednou u zástupce třídy ve šrr (školní redakční radě)  
odpovědi vypracovávají soutěžící individuelně na přiložený list papíru 
na první řádek uvedou tiskacími písmeny jméno, příjmení, třídu 
zadání neopisují; uvádějí jen zřetelně číslo otázky 
v případě, že otázka není určena kategorii soutěžícího, číslo přeskočí   
soutěžní práce odevzdají zástupci třídy ve šrr nejpozději 5. den do 10.00 hod.  
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školní portfolio 
 

kategorie I II III 

jaro    

1 jak se nazývají 4 roční období života přírody ? x x x 

2 co je způsobuje ?  x x 

3 urči datum a název dne, kterým začíná jaro  x x 

4 jak se nástup jara projevuje v přírodě ? (údaje očísluj) x x x 

5 jaké práce na jaře provádějí lidé ? (každou činnost očísluj) x x x 

6 jak se jinak nazývají velikonoce ? x x x 

OSN    

7 co znamená zkratka OSN ? x x x 

8 kdy OSN vzniklo a kde sídlí ?   x 

9 co je posláním OSN ? x x x 

10 co znamená UNEP ?   x 

Den Země    

11 co znamená Den Země ? x x x 

12 co umožňuje naše planeta Země ?  x x 

13 co si o naší planetě Zemi mysleli lidé dříve ?  x x 

14 jak se tyto názory změnily v poslední době ?  x x 

15 vymysli, co bys mohl / la pro nápravu udělat ty  (nápady očísluj)  x x x 

16 na které datum připadá Den Země ?   x 

17 ve které zemi a ve kterém roce svátek vznikl ?   x 

18 od kterého roku slavíme Den Země i v ČR ?   x 

Miliarda stromů pro planetu Zemi    

19 ve kterém roce a kdo projekt Miliarda stromů pro planetu Zemi vyhlásil ?    x 

20 co znamená a co je posláním tohoto projektu ? x x x 

21 jaký je význam stromů v přírodě ? (jednotlivá hlediska očísluj)   x x 

22 zúčastnil ses již dříve tohoto projektu ? pokud ano, uveď kdy s kým x x x 

23 vymysli, jak bys mohl / la přispět i ty  (nápady očísluj) x x x 

Světový den vody    

24 co způsobilo, že se voda stává středem zájmu celého lidstva ? x x x 

25 při jaké příležitosti, ve kterém roce a kdo vyhlásil tento svátek ?   x 

26 proč se ČR v souvislosti s vodami nazývá „Střechou Evropy“ ?  x x 

27 na která hlavní povodí se rozděluje území ČR ?   x 

28 kolik známe u nás míst s výskytem minerálních vod ?   x 

29 které 3 úkoly plní vodárenské společnosti (u nás i ve světě) ?    x 

30 kolik procent všech vod na planetě jsou vody sladké a snadno využitelné ?    x 

31 kolik míst na světě s vážným nedostatkem vody registruje OSN ?   x 

32 vymysli, co bys mohl / la pro ochranu vody udělat ty (nápady očísluj) x x x 
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správná řešení: 
otázka / počet bodů – x = za každé správné řešení 1 bod 
1)    4 jaro, léto, podzim, zima 
2)    1 elipsovitá dráha Země okolo Slunce 
3)    2 21. března / jarní rovnodennost 
4)    x tráva / jarní květy / pučí stromy / přilétají ptáci / stavějí hnízda . . . .  
5)    x úklid / rytí půdy / orba na polích / sázení / setí . . . .  
6)    1 svátky jara 
7)    1 Organizace spojených národů 
8)    2 1945 / USA – New York  
9)    1 mírové řešení všech možných  problémů světa   
10)   4 United Nations Environmet Programme 
             jedna z mnoha odborných organizací OSN – životní prostředí / ochrana / zjišťování rizik a prevence 
11)   1 svátek naší planety 
12)   1 jediná ze všech planet sluneční soustavy, která umožňuje existenci života 
13)   1 bohatství (vzduch, voda, potrava) je jen pro lidi 
14)   1 na Zemi žijí i jiní živí tvorové (zvířata a rostliny), které bohatství Země potřebují 
15)   x vysadit stromek, rostlinu / vyčistit potok / uklidit smetí / třídit odpad . . . .  
16)   1  22. dubna 
17)   2 USA / 22. dubna 1970 (mezinárodní svátek životního prostředí) 
18)   1 1990 
19)   2 2007 / OSN 
20)   2 v roce 2007 vysadit na planetě miliardu stromů / pokračovat i v dalších letech 
21)   x stromy pohlcují oxid uhličitý / vydávají kyslík / zadržují vláhu / brání povodním /  
 pomáhají v obdobích sucha . . . . 
22)   x každá činnost = 1 bod 
23)   x vysadím stromek / zorganizuji s rodiči výsadbu stromků . . .  
24)   2 přibývá lidí / zvyšuje se spotřeba vody 
25)   3 Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí / 1992 / OSN  
26)   4 ČR je rozvodím tří moří / Severního / Baltského / Černého 
27)   3 povodí Labe / Odry / Moravy 
28)   1 350 
29)   3 úprava vody / dodávka vody spotřebitelům / čištění odpadních vod a vracení přírodě 
30)   1 0,1 % 
31)   1 60 míst 
32)   x šetřit vodou / schraňovat dešťovou vodu / zahrádku zalévat dešťovou vodou / vyčistit  

část potoka / neznečisťovat vodní toky . . . .  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 33 - 
 
3. 6. průřezové téma: MEV – Mediální výchova  

 
Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí poznatky a dovednosti týkající se mediální 
komunikace a práce s medii. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, 
vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa. Média velmi závažně ovlivňují 
chování jedince a společnosti a mají vliv na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. 
Mediální výchova má vybavit žáky základní mediální gramotností, naučit je informace nejen 
získávat, ale i třídit z různých pohledů, analyzovat sdělení, hodnotit je a posuzovat věrohodnost a 
komunikační záměr. Mediální výchova se tak podílí na utváření postojů, umožňuje porovnávat 
současné a minulé jevy a události v evropském i celosvětovém měřítku. Zaměřuje se také na 
vytváření kritického odstupu od mediálních sdělení a na schopnost interpretovat toto sdělení 
z hlediska informační kvality. Cílem mediální výchovy je naučit žáky hodnotit věcnost a správnost 
sdělení a to jak kritickou analýzou textu, tak vlastním uvážením; zároveň jsou žáci vedeni k návyku 
ověřovat si veškeré údaje a nepodléhat klamným informacím. 
Tématické okruhy: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
   Stavba mediálního sdělení 
   Vnímání autora mediálního sdělení 
   Tvorba mediálního sdělení 
   Práce v realizačním týmu 
  
3. 6. 1. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Mediální výchova 
            na 1. stupni 
 
V tématickém okruhu Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení budeme u žáků pěstovat 
kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, diferencovat ve sdělení zábavné prvky od významných 
informací. V českém jazyce ve 4. ročníku rozebereme zprávu z tisku a pokusíme se ji zhodnotit 
podle stanovených kriterií; připravíme žáky k napsání zprávy do školního časopisu o akci třídy / 
školy. Žáky 5. ročníku povedeme k hodnocení reklamy: televizní i v tisku; zorganizujeme soutěž o 
nejvtipnější reklamu na vybrané téma, kterou ve výtvarné výchově doplníme ilustrací. 
V tématickém okruhu Stavba mediálního sdělení seznámíme žáky 5. ročníku v českém jazyce 
s principy sestavování zpravodajství, s uspořádáním zpráv, s významem a užitečností mediálních 
sdělení. 
Pochopit postoje a názory autora, výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření nebo 
potlačení názoru se pokusíme v okruhu Vnímání autora mediálních sdělení. Se žáky 3. ročníku se 
v prvouce i českém jazyce zaměříme na památky, kulturu, historii, současnost a zajímavosti obce 
a zahrajeme si na průvodce Želešicemi.  
V oblasti Tvorby mediálního sdělení naučíme žáky vybírat vhodné výrazové prostředky a jejich 
kombinaci pro tvorbu správného, srozumitelného i vhodného sdělení. V českém jazyce v 5. ročníku 
uspořádáme soutěž o nejlepšího moderátora / průvodce obcí. Úspěšné z nich pověříme 
moderováním tradičních školní Akademie ( případně sportovních soutěží v rámci Dne dětí ). 
Pracovat v realizačním týmu začneme již od 2. ročníku. V souvislosti s projektem Týden pro 
přírodu vypracujeme soutěžní tématické příspěvky (literární i výtvarné) do školního Almanachu. 
Žáky naučíme komunikovat a spolupracovat v týmu, povedeme je k efektivnímu způsobu práce = 
stanovit cíl → časový harmonogram → rozdělit úkoly a povedeme je k osobní odpovědnosti. 
Zapojíme i žáky v rámci výuky angličtiny. Ve 4. ročníku navážeme na vědomosti z prvouky a 
pokusíme se sestavit běžný denní režim. V 5. ročníku se v angličtině budeme věnovat dramatizaci 
interview s místní osobností.   
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přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Mediální výchova 
na 1. stupni 
 
název tématického okruhu: MEV  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

receptivní činnosti 

Kritické čtení a vnímání  
mediálního sdělení 

    Č  Č, Vv 

Interpretace vztahu 
med. sdělení a reality 

     

Stavba mediálního sdělení     Č 

Vnímání autora med. sdělení   Č, Prv   

Fungování 
a vliv médií ve společnosti 

     

produktivní činnosti 

Tvorba mediálního sdělení      Č 

Práce v realizačním týmu 
 

 Č / Vv 
Almanach 

Č, Vv 
Almanach 

Č, A, Vv  
Almanach 

Č, Vv 
Almanach  

 
2. ročník: 
Práce v realizačním týmu:   Č, Vv / společné práce pro Almanach 
 
3. ročník: 
Vnímání autora mediálních sdělení:  Č, Prv / turistický průvodce 
Práce v realizačním týmu:   Č, Vv / společné práce pro Almanach 
 
4. ročník: 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: Č / zpráva z tisku 
Práce v realizačním týmu:   Č / společné práce pro Almanach 
   A / What time is it ? 
5. ročník: 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: Č, Vv / reklama 
Stavba mediálních sdělení:   Č / zpravodajství jako vypravování 
Tvorba mediálního sdělení:   Č / soutěž o nejlepšího moderátora 
Práce v realizačním týmu:   Č / společné práce pro Almanach 

 
3. 6. 2. začlenění tématických okruhů průřezového tématu Mediální výchova 
            na 2. stupni 
 
Vzhledem k účelu Mediální výchovy = schopnosti žáků se samostatně zapojit do komunikace (v 
jakékoliv formě) je téma začleněné do všech ročníků 2. stupně, ponejvíce do jazyků. 
V okruhu Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení se žáci v českém jazyce v šestém ročníku 
seznámí se základními útvary publicistického stylu a naučí se chápat jeho podstatu; v osmém 
ročníku budou rozpoznávat rozdíly mezi sdělením informativním, zábavním a reklamním. 
V občanské výchově v sedmém a osmém ročníku se zaměříme na posouzení vlivu reklamy na 
chování a jednání člověka a budeme porovnávat interpretace významných událostí v různých 
(odlišných) typech médií.  
Rozlišením reálných sdělení a fikcí bude v hodinách českého jazyka plněn okruh Interpretace 
vztahu mediálního sdělení a reality. V šestém ročníku se s žáky pokusíme proniknout do zákulisí 
reklam a vytvoříme si názor na jejich věrohodnost, v osmém ročníku budeme formou interview 
hledat rozdíly mezi faktickým a fiktivním obsahem sdělení; v devátém ročníku budeme se žáky 
vytvářet specifické pohledy na svět a ty budeme konfrontovat se skutečnými reportážemi a 
fejetony.  
Postupy při tvorbě mediálních sdělení si žáci osvojí v okruhu Stavba mediálních sdělení. 
V hodinách českého jazyka v šestém, osmém a devátém ročníku budeme u žáků utvářet 
povědomí o možnostech, které jim mateřština nabízí při sestavování právě probíraných  

 
 



 
- 35 - 

 
publicistických útvarů. Žáky seznámíme s principy výběru a uspořádání mediálních sdělení (např. 
podle důležitosti a jinak). 
V rámci okruhu Vnímání autora mediálních sdělení se v českém jazyce, v sedmém až devátém 
ročníku zaměříme na vlastní verbální i neverbální komunikaci, zejména na výrazové prostředky, 
které používají mediálně známé osobnosti. V hudební výchově v osmém ročníku budeme 
posuzovat, do jaké míry hudební styl ovlivňuje popularitu jeho tvůrce.   
Teoretickými znalosti z historie médií se budeme zabývat v okruhu Fungování a vliv médií ve 
společnosti. V angličtině v sedmém ročníku se zamyslíme nad otázkou jestli (a jak) ovlivňují 
média život žáků, mají-li vliv na jejich volnočasové aktivity životní hodnoty vůbec. V občanské 
výchově v sedmém a devátém ročníku seznámíme žáky s pozadím médií, rolí v demokratickém 
světě a systémem jejich financování. V dějepise devátého ročníku budeme posuzovat podíl médií 
na politických změnách u nás i ve světě. 
Vlastní Tvorba mediálního sdělení bude využívat teoretické znalosti o publicistickém stylu, které 
žáci získají v českém jazyce (v šestém a osmém ročníku) a v angličtině (v osmém ročníku) a 
praktické dovednosti z hodin výtvarné výchovy. V osmém ročníku, v hodinách informatiky a prac. 
činností seznámíme žáky i s technikou, která se při tvorbě mediálního sdělení používá a v devátém 
ročníku se pokusíme vytvořit vlastní scénář, který by případně mohl být formou projektu realizován 
i veřejně. S tímto okruhem přímo souvisí okruh Práce v realizačním týmu.  
Kromě procvičování různých záměrů v hodinách českého jazyka formou modelových situací, dojde 
v souvislosti s projektem Týden pro přírodu i na konkrétní praktické činnosti. Prostřednictvím 
kolektivních soutěžních úkolů budou všichni žáci třídy vyhodnocovat nejúspěšnější práci. Dále 
bude každou třídu zastupovat několik žáků v tzv. školní redakční radě, jejímž úkolem bude sestavit 
výsledný Almanach. 
 
přehled začlenění tématických okruhů průřezového tématu Mediální výchova 
na 2. stupni 
 
název tématického okruhu MEV    6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

receptivní (vnímavé) činnosti 

Kritické čtení a vnímání  
mediálního sdělení 

Č Ov Č, Ov  

Interpretace vztahu 
med. sdělení a reality 

Č  Č Č 

Stavba mediálního sdělení Č  Č Č 

Vnímání autora med. sdělení  Č Č, Hv Č 

Fungování 
a vliv médií ve společnosti 

 Ov, A  Ov, D 

produktivní činnosti 

Tvorba mediálního sdělení Č, Vv  Č, A, Rv, Pč Č 

Práce v realizačním týmu Almanach 

 
6. ročník: 
Kritické čtení 
a vnímání mediálního sdělení: Č – publicistické styly: zpráva, oznámení, inzerát 
Interpretace vztahu mediálního sdělení 
a reality: Č – reklama vers. realita 
Stavba mediálních sdělení: Č – stavba jazyka – spisovný jazyk, jazykové prostředky,  
    čtení textu, výstižná formulace, přímá řeč 
Tvorba mediálního sdělení: Č – zpráva, oznámení / Almanach 
 Vv – dekorativní řešení plochy – písmo / řazení 
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7. ročník: 
Kritické čtení 
a vnímání mediálního sdělení: Ov – rozbor reklam  
      vliv reklamy na naše chování a rozhodování 
      manipulace / strategie tvorby reklam 
Vnímání autora mediálních sdělení: Č – technika řeči, mluvní cvičení 
Fungování a vliv médií ve společnosti: Ov – masová kultura / masmédia 
      rozdělení médií, jejich vliv na volný čas 
 A – volný čas / vliv televize, filmu 
       srovnání situace v ČR a v anglicky mluvících zemí   
Práce v realizačním týmu: Č – Almanach 
 
8. ročník: 
Kritické čtení 
a vnímání mediálního sdělení: Č – publicistické útvary; rozdíly mezi informativním,  
     zábavním a reklamním sdělením 
  Ov – interpretace významných událostí; 
           využití a rozbor sdělení v médiích / diskuse 
Interpretace vztahu mediálního sdělení  
a reality:  Č – rozdíly mezi faktickým a fiktivním obsahem / interview 
Stavba mediálních sdělení: Č – způsoby sestavování textů publicistických útvarů 
Vnímání autora mediálních sdělení: Č – interview 
 Hv – populární hudba 
Tvorba mediálního sdělení: Č – interview / Almanach 
 A – výběr výrazových prostředků pro reklamu 
 Rv – základní práce s technikou (kamera) 
 Pč – základní práce s technikou (střihy / efekty) 
Práce v realizačním týmu: Č – Almanach 
 
9. ročník: 
Kritické čtení 
a vnímání mediálního sdělení: Č – reportáž / fejeton 
Stavba mediálních sdělení: Č – způsoby sestavování textů publicistických útvarů 
Vnímání autora mediálních sdělení: Č – rétorika 
Fungování a vliv médií ve společnosti: D – role médií v polit. změnách: 
        Německo 1933, 1945 /  SSSR 1917, 1991 
    využití médií k demokratickým změnám: 
    ČR 1989, 1993 / Rusko 1991 
 Ov – význam voleb v demokracii  
          vliv médií na volební kampaň 
          vliv médií na výsledky voleb (průzkumy veř. mínění) 
Tvorba mediálního sdělení: Č – scénář / dramatizace / Almanach 
Práce v realizačním týmu: Č - Almanach 
 
projekt: Almanach o přírodě 
 

- komentáře k aktuálním událostem 
- názory žáků 
- interview (návod – téma / výběr respondentů)  
- významné dny a státní svátky (návaznost na školní relace) 
- zábavná rubrika / soutěže o ceny 

 
projekt: Školní divadlo     
 
podle aktuální situace (zájem žáků / talentů) 
forma: oficielní zájmový útvar Dramatický kroužek 
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4.   výuka žáků se spec. vzdělávacími potřebami 
 
vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami (žáci se spec. poruchami učení) 
Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem 
rodičů na vyšetření do PPP. Na základě vyšetření a doporučení (opatřeních, doporučených PPP) 
zakládá VP žákovi do školní databáze osobní kartu; ve spolupráci s třídním učitelem jsou v ní 
uvedena základní doporučená opatření, která jsou pro všechny učitele, kteří žáka vyučují, orientací 
k dalším detailnějším opatřením podle uvážení vyučujícího a specifickým pro daný učební 
předmět; tato opatření jsou podle situace průběžně doplňována. Tak vzniká pro dotyčného žáka 
soubor opatření - víceméně neoficielní individuelní vzdělávací plán, podle kterého se s žákem 
v průběhu školního roku pracuje; opatření obsahuje zejména: pomůcky, které se budou při 
nápravě používat, způsob hodnocení (vč. textu slovního hodnocení na konci pololetí). 
vzdělávání žáků s poruchami chování 
Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují všeobecné normy společenského chování a 
vystupování, jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní; pro takové žáky bude podle 
doporučení PPP vypracován soubor opatření, směřujících k nápravě; zásadním opatřením je 
stanovení přesných pravidel chování a způsobu komunikace ve třídě i mimo vyučování a zavést 
přesný systém pochval a kázeňských postihů. S tímto opatřením budou seznámeni i rodiče žáka, 
kteří jsou zahrnuti jako zajišťovatelé výchovy mimo školu 
poznámka: 
opatření v jiných případech budou zpracována operativně v případě výskytu: ( vzdělávání žáků 
postižených zrakově, sluchově, tělesně, žáků s autismem aj.)    
    
 

5.   výuka žáků mimořádně nadaných 
 
Práce s nadanými žáky vyžaduje od učitelů v jednotlivých předmětech náročnější přípravu na 
vyučování; především v předmětech, ve kterých je zvýšené nadání zřetelné, je zapotřebí zvýšit 
motivaci k rozšiřování základního učiva (eliminovat osobní uspokojení nad splněním základních 
norem). Učitelé si u takových žáků vedou evidenci individ. přístupu a nadstandardních úkolů a 
sledují, aby objem takových úkolů byl v porovnání s ostatními talentovanými žáky přibl. vyrovnaný.  
Žákům jsou diferencovaně zadávány náročnější samostatné úkoly, které vyžadují jejich individuelní 
nadstandardní práci (obtížnější DÚ, referáty k daným tématům, aktuální zajímavosti ze světa, 
příprava a realizace školních relací aj.). Žáci jsou pověřováni vedením a řízením skupin (při 
skupinovém vyučování v rámci projektů), ve výchovách se mohou přímo i podílet na výuce (Hv – 
doprovod při zpěvu / předzpívání, Vv – předvedení dané výtv. techniky, Tv – předcvičování apod.).  
Žáci jsou motivováni k reprezentaci školy formou účasti v soutěžích a olympiádách; přitom je ale 
nutné sledovat a taktně usměrňovat jejich chování, aby nespadlo do individualizmu a projevů 
nadřazenosti; není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný; v těchto 
souvislostech jsou žáci vedeni k tolerantnosti a ochotě pomáhat druhým.  
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( D ) učební plán 
 

vzdělávací oblast vzdělávací obor 
týdenní časová dotace podle ročníků : 

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

 jazyk a jazyková komunikace 

 český jazyk a literatura 8 10 9 7 7 38 3 5 5 5 5 16 4 

 anglický jazyk   3 4 4 9 2 3 3 3 3 12  

 další cizí jazyk              

 matematika a její aplikace 5 5 5 5 4 22 2 5 5 5 5 16 4 

 informační a komunikační technologie     1      1 1  

 člověk a jeho svět 

 prvouka 2 2 2   

12 2 

      

 přírodověda    
4 4 

      

 vlastivěda          

 člověk a společnost 
 dějepis        2 2 2 2 

12  
 výchova k občanství        1 1 1 1 

 člověk a příroda 

 fyzika        2 2 2 1 

22 1 
 chemie          2 2 

 přírodopis        2 2 2 1 

 zeměpis        2 1 1 1 

 umění a kultura 
 hudební výchova 1 1 1 1 1 

12  
1 1 1 1 

10  
 výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

 člověk a zdraví 
 výchova ke zdraví        1  1 1 

11  
 tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  2 2 2 2 

 člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5  1 1 1 1 4  

 volitelné předměty         3 2 4  9 

 celkový počet vyučovacích hodin týdně:  20 22 24 26 26 118 29 30 31 32 122 

               

 volitelné předměty   

 anglická konverzace                 1 1 1    

 matematický seminář             1 1 1   

 počítačová praktika             1 1 1   

 německý jazyk             2 2 2   

 cvičení z českého jazyka             x x x   

 dramatická výchova               x x x   

 zeměpisný seminář             1 1 1   

 přírodovědný seminář                x x x    

 

 nepovinné předměty   

 ŘK náboženství 1 1 1 1 1    1 1 1 1  

 

 zájmové útvary  (* placené rodiči )    

 kroužek angličtiny I 1                    

 kroužek angličtiny II   1                  

 pěvecký kroužek 1 1 1 1 1  1 1 1 1   

 dramatický kroužek 1   1 1 1 1  1 1 1 1   

 keramický kroužek I 2 2 2 2              

 keramický kroužek II         2  2 2 2 2   

 Hra na flétnu * x x x x x  x x x x   

 Hra na kytaru * x x x x x  x x x x   

 Hra na klavír / keyboard * x x x x x  x x x x   

karate 1 1 1 1 1        
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 poznámky k učebnímu plánu 
 
- RVP (Rámcový vzdělávací program stanovený MŠMT ČR) určuje závazné ukazatele pro 

celkové týdenní počty vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících; dále navrhuje minimální 
časovou dotaci jednotlivých předmětů; zároveň však umožňuje dotaci předmětů navýšit 
v objemu tzv. disponibilní časové dotace; dotyčnou disponibilní časovou dotaci jsme použili 
následovně: 

- na 1. stupni (viz sloupec „dis“): český jazyk – 3 hodiny, matematika – 2 hodiny, tématická 
oblast Člověk a jeho svět (projekty) – 2 hodiny, anglický jazyk – 2 hodiny 

- na 2. stupni (viz sloupec „dis“): český jazyk – 4 hodiny, matematika – 4 hodiny, tématická 
oblast Člověk a příroda – 1 hodina, zbývajících 9 hodin bude použito pro volitelné předměty  

- smyslem volitelných předmětů (všeobecně) je umožnit žákům odborný rozvoj v konkrétních 
oblastech jejich zájmů; v takových souvislostech by ale zákonitě vzniklo široké spektrum 
nejrůznějších oborů a oblastí; takovou strategií se však dostáváme k individuálnímu 
vzdělávání, které je v podmínkách škol nereálné a to jak po stránce odborné, tak ekonomické; 
z toho vyplývá, že školy mohou realizovat jen oblasti většinové a tím se vlastně budou 
profilovat 

- v přípravném období tvorby ŠVP proběhly dvě žákovské a jedna rodičovská anketa; výsledky 
prokázaly, že zájmy žáků směřují výhradně do činností, které spíše patří do kategorie 
nepovinných, resp. zájmových útvarů; rodičovská anketa prokázala zřetelný zájem o úspěšné 
dokončení základního vzdělání (resp. připravenost k dalšímu stupni vzdělávání) 

- v tom smyslu se tedy naše škola profiluje a s tímto záměrem koresponduje i momentální výběr 
ze širší nabídky volitelných předmětů              

- v současné době se jedná o anglickou konverzaci, matematický seminář a počítačová praktika, 
německý jazyk a zeměpisný seminář 

- uvažujeme však i o možnosti operativní změny v pololetí           
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( E ) hodnocení 
 
 hodnocení žáků 
 
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím získává informace o 
tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet a do jaké míry dovede používat to, co se 
naučil; aby dokázal posoudit v čem se zlepšil a co je potřeba ještě dotahovat, resp. kde má ještě 
rezervy. Podstatou řekněme nového přístupu k hodnocení je autoevaluace (sebehodnocení) žáka. 
Pro každý detailní úkol jsou stanovena jasná kriteria. Hodnocení každého úkolu / práce je veřejné. 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby permanentně porovnávali své  výsledky s ostatními a reálně hodnotili 
svou práci; to ale neznamená jen rámcově, prostřednictvím klasifikační stupnice, ale především 
zjištěním a uvědoměním si nedostatků. Nedílnou součástí každého hodnocení jsou individuelní 
konkrétní pokyny učitelů, jak má žák postupovat, aby nedostatky odstranil. 
Důležitou strategií hodnocení je snaha eliminovat motivaci k učení jen prostřednictvím známek, ale 
uvědomění si důležitosti vzdělání pro své postavení ve společnosti a pro život vůbec. Snažíme se 
o to, aby oficielní hodnocení daného úkolu nastalo až ve chvíli, kdy lze předpokládat, že žák 
uspěje (samozřejmě s ohledem na individuelní možnosti, na situaci ve třídě a na časový plán 
učiva). 
poznámky: 
v posledním roce plnění povinné školní docházky (týká se i žáků přecházejících na víceletá 
gymnázia) vydá škola žákovi, zároveň s vysvědčením za 1. pololetí výstupní hodnocení; Výstupní 
hodnocení je zpracováváno podle Zákona č. 561 / 2004 Sb, § 44 a podle Vyhlášky o základním 
vzdělávání ze dne 18. ledna 2005, § 16, odst. 1 a 2. 
žákům, kteří přecházejí na umělecké obory a budou vykonávat tzv. talentové zkoušky, je Výstupní 
hodnocení vydáno nejpozději 30. října 
 

 
základní zásady hodnocení a klasifikace: 
 
1. na vysvědčení hodnotíme úroveň vědomostí žáků známkami, případně kombinací se slovním 

hodnocením (pokud je doporučí PPP a rodiče o slovní hodnocení požádají)  
2. v předmětech s převahou výchovného zaměření nebude používán pátý stupeň (nedostatečný); 

dále se v těchto předmětech nepředpokládá slovní hodnocení 
3. při běžné klasifikaci považujeme za prioritní sebehodnocení žáka 
4. hodnocení všeobecně orientujeme pozitivně  
5. zvláštní hodnocení se vztahuje na žáky, sledované PPP (viz detailní opatření v evidenci LMD) 
6. známka z vyučovacího předmětu nezohledňuje žákovo chování (a pod.) 
7. žáci mají dostatek času k naučení, procvičení a zažití učební látky, což ověřujeme průběžně 

formou orientačního zjišťování 
8. všechny písemné práce jsou včas avizovány, včetně seznámení s učebními okruhy, aby žáci 

měli dostatek času na přípravu  
9. klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo 
10. klasifikace je prokazatelná (lze ji dokladovat písemnými pracemi, které jsou archivovány) 
11. práci s chybou považujeme za významný prvek učení; žáci samozřejmě budou chybovat; 

pokud si však chybu uvědomí (a mají snahu ji napravit) je to příležitost, jak se naučit lépe ( i 
více )  
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celkové hodnocení 
 
prospěl s vyznamenáním 
žák není v pololetí,v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
(dále jen ŠVP) hodnocen stupněm prospěchu horším než chvalitebný (2); průměr prospěchu ve 
všech povinných předmětech stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a chování má velmi dobré 
prospěl 
žák prospěl, není-li v pololetí, v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen 
stupněm nedostatečný (5) nebo odpovídajícím slovním hodnocením 
neprospěl 
žák neprospěl, je-li v pololetí, v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen 
stupněm prospěchu nedostatečný (5) nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

 
1) hodnocení předmětů s převahou naukového zaměření 
 
a) hodnocení známkami    
 
stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá uceleně a přesně požadované poznatky, fakta, definice a samostatně a tvořivě je 
uplatňuje. Chápe vztahy mezi nimi a smysluplně je propojuje do širších celků i do různých 
vzdělávacích oblastí. Myslí logicky správně. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, 
výstižný; žák se účinně zapojuje do diskuse. Žák je schopen samostatně vyhledat a studovat 
vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá tvrzení.  
Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu; jeho působení je 
velmi přínosné; je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních.    
stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje svoje poznatky a dovednosti. Myslí správně; v jeho 
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně; chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami 
propojuje do širších celků poznatky i z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá 
menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez 
podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuse. Je schopen s menší pomocí vyhledávat a 
studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá tvrzení.  
V podstatě uvědoměle respektuje demokratické principy a aktivně procuje v týmu; jeho působení je 
přínosné; většinou je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních.    
stupeň 3 (dobrý) 
Žák se v uplatňování osvojovaných dovedností a poznatků dopouští chyb. Podle podnětů učitele 
uplatňuje a hodnotí své poznatky. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti 
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic; s většími chybami propojuje poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí; podstatnější chyby dovede s pomocí učitele korigovat. Jeho myšlení je 
vcelku správné, ale málo tvořivé; chybuje i v logickém uvažování. Do diskuse se zapojuje 
sporadicky. Podle návodu učitele je schopen vyhledávat a studovat vhodné texty, řešit problémy i 
obhajovat svá tvrzení.   
Ne vždy respektuje demokratické principy; v týmu není příliš aktivní a jeho působení je nevýrazné; 
je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních. 
stupeň 4 (dostatečný)   
Žák závažně chybuje při uplatňování osvojených poznatků a dovedností. Při využívání poznatků 
pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a 
úplnosti požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic; nedokáže propojovat poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti 
a výstižnosti; převážnou část chyb dokáže s pomocí učitele odstraňovat. Jeho myšlení není tvořivé 
a uvažování mnohdy nemá logiku. Není schopen samostatně studovat. 
Zřídka respektuje demokratické principy; týmu je pasivní; jen v ojedinělých případech je schopen 
sebehodnocení a hodnocení ostatních. 
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stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák disponuje malým objemem vědomostí a dovedností, které nedovede ani s výraznými podněty 
učitele uplatnit a závažně v nich chybuje. Požadované poznatky si neosvojil; nesmyslně propojuje 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí, pokud vůbec nějaké souvislosti objeví. Jeho myšlení je 
nesamostatné; závažné nedostatky má i v ústním i písemném projevu; chyby nedovede opravovat 
ani s pomocí učitele.  
Nedokáže se zapojit do týmové práce a působí jako rušivý element; není schopen posoudit svou 
práci ani zhodnotit práci ostatních.   

 
b) slovní hodnocení 
 
stupeň 1 (výborný) 
o ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
o myšlení pohotové; dobře chápe souvislosti; myslí logicky správně 
o je schopen samostatně studovat vhodné texty 
o v týmu pracuje uvědoměle a aktivně; jeho působení je velmi přínosné 
o je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 
o umí a používá kompenzační pomůcky 
o pracuje spolehlivě s upraveným textem 
o po zadání práce pracuje samostatně 
stupeň 2 (chvalitebný) 
o v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
o myslí logicky správně 
o s menší pomocí je schopen samostatně studovat vhodné texty 
o v týmu pracuje méně aktivně; jeho působení je přínosné 
o je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 
o umí a dovede používat kompenzační pomůcky 
o pracuje spolehlivě s upraveným textem 
o po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 
stupeň 2 (chvalitebný) 
o v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
o myslí logicky správně 
o s menší pomocí je schopen samostatně studovat vhodné texty 
o v týmu pracuje méně aktivně; jeho působení je přínosné 
o je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 
o umí a dovede používat kompenzační pomůcky 
o pracuje spolehlivě s upraveným textem 
o po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 
stupeň 3 (dobrý) 
o má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic 

a poznatků 
o myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé; v logice chybuje 
o podle návodu učitele je schopen studovat vhodné texty 
o v týmu pracuje s malou aktivitou; jeho působení je méně přínosné 
o s dopomocí učitele je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o vyjadřuje obtížně a nepřesně 
o podle návodu učitele dovede používat kompenzační pomůcky 
o pracuje spolehlivě s upraveným textem 
o nepřesnosti a chyby dovede s pomocí učitele korigovat 
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 stupeň 4 (dostatečný) 
o má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a 

poznatků 
o v myšlení se vyskytují závažné chyby 
o je nesamostatný při práci s vhodnými texty 
o práce v týmu se pouze účastní; jeho působení je přínosné jen občas 
o málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o vyjadřuje velmi obtížně a nepřesně 
o i podle návodu učitele používá kompenzační pomůcky s obtížemi a chybami 
o má velké potíže při práci s upraveným textem 
o závažné chyby dovede s pomocí učitele korigovat 
stupeň 5 (nedostatečný) 
o požadované poznatky si neosvojil 
o jeho myšlení je nesamostatné 
o i pod vedením učitele je zcela nesamostatný při práci s vhodnými texty 
o nepracuje pro týmu  
o není schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 
o ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 
o vyjadřuje velmi obtížně a nepřesně 
o ani podle návodu učitele nedovede používat kompenzační pomůcky  
o nedovede pracovat ani s upraveným textem 
o chyby nedovede opravovat ani s pomocí učitele  
o neprojevuje zájem o práci, nespolupracuje; narušuje práci jiných 
 
2) hodnocení předmětů s převahou výchovného zaměření 
  
stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 
vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, 
dovednosti a návyky tvořivě aplikuje. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost 
má vysokou úroveň. 
stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úsoěšně 
rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky 
působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje 
méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 
stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti 
v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně 
pouze někdy. Jeho projev je málo působivý; dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti 
mají mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a 
tělesnou kulturu. 
stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní; rozvoj jeho schopností je málo uspokojivý. Nemá osvojeny 
základní normy bezpečného používání materiálů, nástrojů a vybavení. Jeho projev je většinou 
chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti aplikuje s velkými 
potížemi. Neprojevuje zájem o práci, nespolupracuje a narušuje práci jiných. 
poznámka: stupeň 5 (nedostatečný) nepoužíváme 
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3) hodnocení chování  
stupeň 1 (velmi dobré) 
žák má všechny absence omluvené a jeho chování a jednání je plně v souladu se Školním řádem  
stupeň 2 (uspokojivé) 
žák má v 1. pololetí 2 – 6 neomluvených hodin 
žák nevykazuje neomluvenou absenci, ale opakovaně překračuje Školní řád (tzn. byla udělena již 
všechna výchovná opatření podle posloupnosti – viz dále)  
stupeň 3 (méně uspokojivé) 
žák má v 1. pololetí 7 a více neomluvených hodin 
žák má i ve 2. pololetí 2 a více neomluvených hodin 
žák ve 2. pololetí nevykazuje neomluvenou absenci, ale ani po udělení 2. stupně v 1. pololetí se 
jeho chování, jednání dodržování Školního řádu nezlepšilo  
 
4) výchovná opatření 
- výchovnými opatřeními jsou pochvaly (různé formy // nejvýznamnější uvedena na vysvědčení), 

věcné odměny (na návrh ped. rady je uděluje SRPŠ, případně zřizovatel) a kázeňská opatření 
- kázeňská opatření mají následující posloupnost: napomenutí třídního učitele, důtka třídního 

učitele, důtka ředitele školy, snížený stupeň hodnocení chování 
- pochvaly, napomenutí i důtky jsou obvykle udělovány k pololetí; ve výjimečných případech 

mohou být udělovány operativně v průběhu pololetí 
- i v takových případech mají uvedená kázeňská opatření dotyčnou posloupnost 
- uvedená posloupnost je závazná pro daný školní rok 
- výjimkou tohoto systému je neomluvená absence (viz hodnocení chování) 
 
 hodnocení pedagogických pracovníků 
 
Každý pracovník, zejména pedagogický musí dostat tvůrčí prostor pro své uplatnění. Iniciativa a 
tvořivost jsou základním předpokladem úspěšné práce.  
Kriteria pro hodnocení práce pedagogických pracovníků: 
standard: 
a) výuková oblast: - metody práce – pedagogické zásady 
   - hodnocení žáků a klasifikace (testy Kalibro, Klokan, SCIO) 
   - práce s portfoliem (rozbory žák. prací, sešity, výrobky atd.) 
b) výchovná oblast: - přístup k dětem, obětavost, autorita 
   - respektování poruch učení (individuelní přístup) 
   - osobní aktivity ve směru k žáků nadaným 
   - dodržování pracovního a školního řádu (vč. dozorů) 
   - iniciativy v souvislosti s estetickým prostředím třídy, školy 
   - osobní jednání a vystupování 
c) administrativa: - úroveň dokumentace, ke které byl pracovník pověřen  
   - dodržování termínů 
d) organizace školy: - funkce, správcovství sbírek, místností 
   - mimoškolní aktivity; ( v souvislosti s činností třídního učitele - viz dále) 
e) jednání s rodiči: - aktivita v souvislosti s poradenskou činností (všechny směry) 
   - styl jednání s rodiči (problém projevů nadřazenosti) 
   - konstruktivní jednání s rodiči a dodržování domluv 
f) třídní učitel:  - vliv na vztahy kolektivu třídy 
   - úroveň a pravidelné pořádání třídnických hodin 
   - spolupráce s VP: při volbě povolání, vyšetření PPP apod. 
   - ochota při dojednávání individuelních termínů 

- mimoškolní aktivity, v souvislosti s činností třídního učitele  
- úroveň čtvrtletního hodnocení tř. uč. / dokumentace tř. uč. 
- vzhled učebny a další aktivity 

g) VP / ŠMP  - evidence žáků LMD / Minim. program 
h) vztahy ke kol.: - smysl pro kolektiv 

- vzájemná spolupráce při řešení problémů konkrétních žáků 
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nadstandard:   
- nápady, tvořivost, iniciativa (mimoškolní akce)  
- reprezentace školy 
- sebevzdělávání, rozšiřování kvalifikace 
- doučování a příprava vytypovaných žáků k přijímacím zkouškám 
- další formy doučování 
- organizování a vedení zájmových útvarů 
 
základní zásady hodnocení práce pedagogických pracovníků: 
 
 výsledky žáků při testování (Kalibro / Klokan / PISA / SCIO) 
 dodržování Vnitřních předpisů (zejména Pracovního řádu ZŠ Želešice)  
 propagace školy na veřejnosti (soutěže, vystoupení, výstavy žák. prací, veřejné akce 

(organizování sběru surovin), prezentace v tisku apod.) 
 zlepšení estetického prostředí v učebnách, ve škole; výroba učebních pomůcek aj. 
 mimoškolní činnost se žáky 
 sebevzdělávání, nové přístupy ke vzdělávání; experimentování (v únosné míře) 
 vedení předmětových komisí / spolupráce při tvorbě a inovacích švp 
 aktivita a spolupráce v souvislosti s mezipředmětovými vztahy (konkrétní projekty)  
 metodická iniciativa, spolupráce a pomoc při zařazování průřezových témat  
 praktická pomoc a spolupráce s kolegy (ovládání pc, dataprojektorů, inter. tabule, kopírování) 
 
 hodnocení školy 
 
probíhá průběžně, jako závěrečný bod jednání každé pedagogické rady; za školní rok je 
zpracováno ve Výroční zprávě školy 
 
detailní rozvržení evaluačních činností: 
 
 zahájení školního roku (přípravný týden): 

- upřesnění učebních plánů, časový plán učiva 
- plán práce na školní rok (včetně veřejných aktivit) 
- minimální preventivní program 
- plán VP (termíny, přihlášky) 
- stav žáků (kontrola odkladů), předpokládaná vyšetření PPP 
- seznam žáků LMD – individuelní vzdělávací plány 
- ICT plán školy 
- plán práce školní družiny 

 čtvrtletní pedagogické rady: 
- plnění učebních plánů 
- situace žáků LMD 
- hodnocení žáků 
- průběžné hodnocení dílčích plánů 
- průběžné hodnocení celoročního plánu školy 

 závěrečná pedagogická rada: 
- dtto viz čtvrtletí 

- Výroční zpráva – připomínkování 
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vlastní hodnocení školy 
 
úvod 
 
Hlavním úkolem školního roku 2010/2011 bylo uváženě a promyšleně pracovat na sestavení 
učebních plánů v souvislosti se ŠVP – a to ve dvou rovinách: osnovy a uspořádání kapitol, 
respektive jejich zkoordinování tak, aby si žáci společná témata v jednotlivých předmětech 
dostatečně prohlubovali.  
Osnovy  se v tomto školním roce ověřovaly v 1., 2. 3. a 4, v 6.,7., 8., 9. ročníku; až na malé výjimky 
(které je možné upravit prostřednictvím učebních plánů) je rozvržení učiva vyhovující 
 
úplnost a prostorové podmínky školy   
 

 plně organizovaná škola s devíti ročníky v osmi třídách 
 na I. stupni 5 tříd: všechny samostatné 

na II. stupni 4 třídy, všechny samostatné 
 k dispozici bylo 9 kmenových učeben; ve dvou jsou instalovány moderní dataprojektorové 

soupravy s promítacím plátnem a s ozvučením; v jedné učebně je umístěna interaktivní 
tabule, která je využívaná nepravidelně především v hodinách dějepisu a českého jazyka 
na II. stupni; k intenzivnějšímu využívání chybí na škole odborná pracovna, ve dvou 
učebnách jsou klavíry;               
výuka dále probíhala v 1 spec. počítačové učebně se 14-ti počítačovými místy;  
k dispozici byla žákovská knihovna s roční frekvencí cca 400 výpůjček 

 školní družina je umístěna v přilehlé budově; prostory jsou stísněné, ale zatím vyhovují 
danému počtu žáků; zpracovaný návrh pro rozšíření kapacity školní družiny, situuje její 
umístění nad stávající tělocvičnou; vzhledem k stoupajícímu počtu dětí zažádala škola pro 
školní rok 2010/2011 o navýšení  kapacity dětí z 25 na 45 s možností zřízení druhého 
oddělení družiny. 

 v budově školy jsou dále umístěny jako samostatné právní subjekty Mateřská škola a 
Školní kuchyně s jídelnou; (za samostatný právní subjekt je nutno považovat i O2, který má 
v trvalém pronájmu část půdy a neomezený přístup do budovy) 

 škola se dlouhodobě potýká s omezenými prostorovými podmínkami; nejsou k dispozici 
samostatné prostory pro výtvarnou a hudební výchovu (keramický ateliér nelze využívat 
zároveň jako učebnu výtvarné výchovy) 

  velmi problematické je umístění interaktivní tabule v učebně VIII. třídy – stěhování tříd 
komplikuje nastavitelnost nábytku v jiných třídách a stěhování se i s vlastní lavicí a židlí by 
bylo neefektivní a nerozumné 

 závažnějším problémem je chybějící učebna pro fyziku a chemii (vč. příslušného zázemí – 
kabinetů); výuku některých témat (laboratorní práce) řešíme formou výjezdu našich žáků do 
SPŠ chemické v Brně, se kterou dlouhodobě takto spolupracujeme 

 nízký počet žáků druhého stupně, díky zřizovateli byla zachována VII. třída, ve které jsou 
pouze čtyři žáci, nemuselo dojít k zásahu do tříd. 
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všeobecná situace 
 
Trvalým problémem školy jsou nízké počty žáků ve vyšších ročnících, ale je nutné podotknout, že 
s každou první třídou, počet dětí ve třídě stále narůstá. V těchto souvislostech je na místě znovu 
vyzvednout vztah a přístup zastupitelstva ke vzdělávání tím, že poskytuje prostředky na dokrývání 
tzv. nadnormativních mzdových prostředků a tím vlastně udržuje existenci školy. S podporou 
zřizovatele i SRPŠ nabízí škola svým žákům celou řadu výhod nejen v oblasti výuky: vysoká 
efektivita právě důsledkem nízkých počtů žáků ve třídách, velmi bohatá exkurzní činnost, kdy 
nevýhoda vzdálenosti od Brna je kompenzována hrazením dopravy; všem žákům jsou samozřejmě 
bezplatně poskytovány veškeré učebnice a každý prvňáček dostane zdarma sadu potřeb pro 
výtvarnou výchovu v hodnotě 200 Kč. 
Všichni žáci 1. stupně mají umožněnu výuku plavání (opět s výrazným příspěvkem). Pro všechny 
žáky I. – V. třídy běží již tradiční akce Školní mléko, kterou škola a SRPŠ ročně dotují a dále je zde 
akce z prostředků EU – ovoce do škol. Škola poskytuje příspěvek i na LVK. 
 
V oblasti spolupráce s rodiči se až na ojedinělé výjimky stále ještě nedařilo zvýšit její intenzitu 
podle našich představ( konzultační hodiny pro rodiče ze strany učitelů jsou nastaveny pravidelně 
jeden den v měsíci); rodičovské schůzky většinou navštěvují rodiče žáků zcela bezproblémových, 
v omezené míře naopak rodiče žáků, kteří výrazně zaostávají a to víceméně jen za účelem 
zjištění, jestli žák „nepropadne“; všeobecně se jeví mírný posun v oblastech dohledu na denní 
režim žáků a soustavné kontrole připravenosti, lze konstatovat, že se zřetelně zlepšila situace v 
pravidelné kontrole žák. knížek a  výrazně v systému omlouvání nepřítomnosti žáků.  
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oblast vzdělávání 
 
 každoroční písemné matematický a přírodovědný KLOKAN a SCIO testy.  Z výsledků těchto 

testů je možné konstatovat, že žáci mají všeobecně velmi dobré vědomosti; nedokáží je však 
pohotově a na úrovni dokladovat; tím samozřejmě klesají možnosti, kdy by žáka bylo možné 
výrazně ocenit a zároveň zvýšit jeho zájem; v této souvislosti bude nutné více se zaměřit na 
schopnost autoevaluace žáků (viz kompetence a další změny v přístupu ke vzdělávání v rámci 
ŠVP) 

 i v tomto školním roce pokračovalo ověřování prospěchu žáků, kteří postoupili na SŠ 
 je nutné upozornit i na práci se zaostávajícími žáky (většinou žáky se SVP); pokračuje zde již 

zavedený systém individuelních vzdělávacích plánů, nastavený pro každého žáka, 
sledovaného PPP 

 práci s talentovanými žáky lze zaznamenat v přípravě na účasti v soutěžích jako jsou MO, 
Olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda   

 žáci jsou úspěšní i v některých sportovních soutěžích, ve kterým každoročně reprezentují naši 
školu ( Memoriál Z. Dvořáka, Fotbalový turnaj, Turnaj v sálové kopané, Turnaj ve vybíjené 

 ve druhém pololetí jsou každoročně udělovány pochvaly za dobrou práci vybraným žákům. Ti 
jsou pak odměněni knihou pořízenou z prostředků SRPŠ 

 při společném rozloučení se školním rokem je, věcným darem od ředitele školy, odměněn 
zvolený žák roku 
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koncepce školy pro příští školní rok 
 
 vést žáky k racionálnímu učení a ke zvýšení schopnosti vyjadřovat se a ke schopnosti 

sebehodnocení, jako prostředku k uvědomění si vlastních úspěchů a tím k motivaci dále se 
vzdělávat; podporovat u žáků sebevědomí a národní hrdost 

 více využívat internet a moderní učební programy a pomůcky (dataprojektorové soupravy) 
 nadále sledovat výsledky žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a pokračují na SŠ / 

OU; případné problémy řešit operativně úpravou obsahu učiva (výukové plány) / ŠVP (viz 
změna volitelných předmětů) / případně i zájmových útvarů  

 sledovat současné talentované žáky; v rámci jejich seberealizace vybírat pro ně vhodná témata 
a oblasti a jejich využití (školní relace / relace do obecního rozhlasu / vystoupení na 
akademiích / účast v soutěžích / výstavky tvořivosti a pod.) 

 pokračovat v promyšleném sestavování individuelních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP 
 organizovat operativní i soustavné doučování, zejména ve směru přípravy na přijímací zkoušky     
 promyšleně a plánovitě zařazovat školní exkurze a školní výlety (souvislost a návaznost na 

výuku) 
 v oblasti DVPP se více zaměřit na spec. odborné semináře  
 využívat internet a moderní učební programy a pomůcky (dataprojektorové soupravy a 

interaktivní tabuli = nákup přísl. výukových pořadů) 
 organizovat operativní i soustavné, individuální i skupinové doučování jak za účelem přípravy 

na přijímací zkoušky, tak pro žáky se SVP     
 motivovat žáky k efektivním mimoškolním činnostem (třídní učitelé / VP); sledovat oblasti 

zájmů a ve spolupráci se ŠR organizovat dotyčné zájmové útvary a zajišťovat vedoucí  
 
 
 
 
 
          
konec 1. části 
 

  
další části Školního vzdělávacího programu ZŠ Želešice: 
 
2. část: 

( F - 1 ) učební osnovy  1. stupně 
vzdělávací oblasti / obory – výstupy 
 
3. část: 

( F - 2 ) učební osnovy  2. stupně 
vzdělávací oblasti / obory – výstupy 
 
4. část:  příloha: 

závěrečná zpráva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.                                                                                                                                                                                           2. část  
 
( F - 1 ) učební osnovy pro 1. stupeň 
vzdělávací oblasti / obory – výstupy 
 

vzdělávací oblast :                                      Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                           Český jazyk a literatura 
zpracovatel pro 1. ročník:                                                                             Bc.  František Straka 
zpracovatel pro 2. – 5. ročník:                                                                        Mgr. Anna Kleinová 

 
 Charakteristika vyučovacího  předmětu – 1. stupeň: 

 
Ve výchovně vzdělávacím procesu zaujímá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace stěžejní postavení. Vyučuje se jako samostatný předmět 

ve všech ročnících s časovou dotací osm hodin v 1. – 4. ročníku, sedm hodin v 5. ročníku. Výuka směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro 
dorozumívání v ústní i písemné podobě, osvojování a rozvíjení čtenářských schopností, především čtení s porozuměním; vede k využívání různých 

zdrojů informací pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj – př. slovníky, encyklopedie, katalogy. Vyučovací předmět je úzce 

spjat s ostatními vyučovacími předměty. Výuka probíhá převážně ve třídách, využíváme také výukové programy v počítačové učebně. Předmět má 
komplexní charakter; pro lepší přehlednost je rozdělen do tří složek, které se však při výuce vzájemně prolínají: komunikační a slohová výchova 

jazyková výchova 

literární výchova 

 

komunikační a slohová výchova: 

se zaměřuje především na čtení s porozuměním a na rozvoj řeči; v mluveném i psaném projevu se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, nápady a pocity, 

svoje prožitky i reakce na dění okolo sebe i ve světě 

 

jazyková výchova: 
žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování písemné podoby českého jazyka 
 
literární výchova: 
žáci si vytvářejí pozitivní vztah k českému jazyku a literatuře; seznamují se s nejdůležitějšími 
literárními žánry; motivují se k zájmu o četbu a rozvíjí se u nich kladný vztah ke knihám.  
 
 Klíčové kompetence na 1. stupni: 

 

Kompetence k učení 

žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 
jsou vedeni ke stálému zdokonalování čtení 
učí se systematickému vedení a ukládání informací 
aplikují naučená pravidla pravopisu a vzájemně je propojují 
využívají počítačovou techniku 
 
Kompetence k řešení problémů 
žáci jsou vedeni k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy 
nalézají chyby v textu a odůvodňují správné řešení 
učí se spolupracovat 
 
Kompetence komunikativní 
žáci správně formulují obsah sdělení v rámci probíraných žánrů 
učí se rozšiřovat slovní zásobu pomocí literárního i gramatického učiva 
jsou vedeni ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění 
 
 
Kompetence sociální a personální 
žáci mohou diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy 
jsou vedeni k tomu, aby uměli požádat o pomoc 
respektují pokyny pedagogů 
 



Kompetence občanské 

žáci jsou seznamováni s naším literárním dědictvím a je jim vysvětlován jeho význam 
zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích 
 

Kompetence pracovní 

žáci jsou vedeni k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní 
učí se připravovat a udržovat učební prostor 
 
K rozvíjení těchto klíčových kompetencí využijeme výchovné a vzdělávací strategie, různé 
metody a formy práce: naslouchání a rozhovory, sluchová a zraková cvičení, práci s textem, 
grafomotorická cvičení, opisy a přepisy, didaktické hry, dramatizaci, názorné a demonstrační 
pomůcky, audiotechniku a internet, v neposlední řadě také veřejné vystupování v rámci tradičních 
školních akci. 

 
vzdělávací oblast :                                                               Jazyk a 
jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                        Český jazyk a literatura 
 

ROČNÍK  1. 
 

komunikační a slohová výchova  
                                                                                                                                      
výstupy 
žák zvládá základní pracovní a hygienické návyky spojené se psaním 
v krátkých mluvených projevech je schopen se srozumitelně vyjadřovat 
volí vhodné tempo řeči při vyjadřování svých zkušeností 
rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti 
dokáže převádět slova a věty z mluvené podoby do polohy psané 
učivo 
dbáme na dodržování základních hygienických návyků správného psaní ( sezení, držení tužky, 
umístění sešitu a jeho sklon, hygiena zraku) 
učíme žáky formulovat prosbu, poděkování, omluvu, blahopřání 
vedeme žáky ke schopnosti sdělit krátkou zprávu, složit krátký mluvený projev 
žáci se naučí opisování a přepisování podle předlohy 
průřezová témata 
osobnostní a sociální výchova: rozvoj sebepoznání, sebepojetí, poznávání  

 
jazyková výchova    
                                                                                                                                    
výstupy                                                                                                                                         
žák se spisovně vyjadřuje a užívá spisovné češtiny způsobem přiměřeným věku 
správnost a kultura mluveného projevu odpovídá možnostem žáka 1. ročníku 
při čtení artikuluje, plynule spojuje slabiky a slova, vyslovuje dlouhé a krátké samohlásky 
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 
učivo 
poznávání písmen abecedy 
hláskosloví: věta, slovo, slabika, hláska; písmeno malé, velké, tištěné, psané; tečka, čárka, 
otazník,vykřičník, dvojtečka, uvozovky, pomlčka 
průřezová témata 
osobnostní a sociální výchova: rozvoj schopností poznávání 

 
 

 

 

 
literární výchova 

 



výstupy   
žák ovládá techniku čtení a je schopen porozumět obsahu daného čteného textu přiměřeně věku 
přednáší zpaměti ve vhodném tempu a frázování literární texty 
učivo 
hlasité a tiché čtení 
přednes básně nebo úryvku prózy 
porozumění přečtenému textu 
nadpis, článek, řádek, odstavec 
průřezová témata 
osobnostní a sociální výchova: komunikace 
 

vzdělávací oblast :                                                               Jazyk a 
jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                        Český jazyk a literatura 
 
 

ROČNÍK  2. 
 

komunikační a slohová výchova   
                                                                                                                                     
výstupy 
vnímá význam slov 
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu přiměřené texty 
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 
vypráví podle dějové posloupnosti jednoduchý příběh  
na základě vlastních zážitků utvoří krátký písemný i mluvený projev 
učivo 
grafické a sluchové rozlišení délky 
plynulé čtení s porozuměním 
čtení vět se správnou intonací 
čtení všech tiskacích a psacích písmen, včetně x, w, q 
výrazné čtení kratších celků / dramatizace 
recitace veršů zpaměti 
mluvený projev: vyprávění, sdělování krátkých zpráv 
základní pravidla rozhovoru 
kratší písemné projevy po přípravě 
komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, žádost, přání, vhodný způsob odmítnutí, 
vysvětlení, obhájení vlastního názoru 
žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav, zápis úkolu – nutná každodenní činnost 
průřezová témata 
OSV – rozvíjení komunikace, sebekontrola, sebeovládání; cvičení paměti, pozornosti, soustředění 
 
jazyková výchova       
                                                                                                                                 
výstupy 
žák člení slova na hlásky 
odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 
poznává slovní druhy v základním tvaru 
určuje druhy vět podle postoje mluvčího 
zná pravopis psaní vět 
ovládá tvrdé a měkké slabiky, ú/ů, pravopis párových souhlásek na konci slov 
zvládá pravopis slabik: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě   
zná pravopis vlastních jmen, názvů osob, zvířat, měst a řek 
zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním 
píše správné tvary písmen a číslic, kontroluje vlastní písemný projev 
učivo 
samohlásky a souhlásky 
samohlásky krátké a dlouhé 



souhlásky tvrdé a měkké 
párové souhlásky 
význam slov 
slovní druhy, určování pod. jmen a sloves v základním tvaru; předložky, spojky a číslovky 
věta, slovo, slabika, hláska 
druhy vět / pořádek slov ve větě  
dělení slov na konci řádku 
pravopis skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
vlastní jména osob, zvířat, měst a řek 
základní hygienické návyky při psaní 
péče o levoruké děti – praktický denní nácvik 
opis, přepis podle předlohy 
úhledné, čitelné a přehledné psaní 
průřezová témata 
EGS – významná města a řeky v Evropě 

 
literární výchova 
 
výstupy 
žák plynule čte přiměřené texty s porozuměním, výrazem a intonací 
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 
odliší pojmy spisovatel, básník, ilustrátor 
pozná báseň, pohádku, hádanku, říkadlo, rozpočítadlo 
určí verš, rým a sloku 
seznamuje se s formou hlasitého a tichého čtení 
vypráví podle ilustrací krátký příběh 
učivo 
nácvik plynulého a výrazného čtení 
reprodukce textu 
správná intonace čtení vět 
přednes básní 
rozlišení prózy a veršů 
vyjádření pocitu z četby 
poznávání hlavních postav děje 
pojmy spisovatel, básník, ilustrátor, herec, režisér 
orientace v knize / vyhledávání v obsahu 
poslech literárních textů 
správné zacházení s knihou 
průřezová témata 
MDV – rozlišuje prózu a verše, kniha – zdroj informací; časopisy – naplnění volného času; 
kreativita – vyjádření pocitu z přečteného textu; rozvoj tvořivosti 

 

vzdělávací oblast :                                                               Jazyk a 
jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                        Český jazyk a literatura 
 

ROČNÍK  3. 
 

komunikační a slohová výchova                            

                                                                                                            
výstupy 
žák se srozumitelně vyjadřuje 
v krátkých mluvených projevech formuluje omluvu, přání, poděkování 
rozumí zadaným pokynům přiměřené složitosti 
vypráví plynule vlastní zážitky 
vyjádří vlastní názor a nápad 
utvoří krátký mluvený i písemný projev 
podle osnovy reprodukuje text 
popíše jednoduché předměty a činnosti 



dokáže komunikovat v různých situacích: informování, dotaz, odmítnutí 
učivo 
sestavení a zápis osnovy 
vyprávění podle osnovy 
po přípravě zápis vyprávění 
popis předmětu a činnosti 
psaní dopisu, adresy, pohledu, blahopřání 
rozhovory, dramatizace s navozením různých situací 
význam slov; využívání adjektiv, slov mnohoznačných, přejatých, slov opačného významu, slov 
lichotných a bez citového zabarvení 
průřezová témata 
MKV – multikulturní výchova, mezilidské vztahy, komunikace mezi žáky, pravda, otevřenost, umění 
naslouchat druhému 
 
jazyková výchova                                                                                                                                       

 
výstupy 
žák zvládá pravopis párových souhlásek uvnitř slova 
zná abecedu; dovede abecedně řadit slova, zvládá stavbu slova, určí slovní základ 
prakticky zvládá pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov 
dokáže určit příbuznost slov podle významu a zdůvodnit pravopis 
určí slovní druhy 
určí mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves 
zná pravopis psaní vlastních jmen, osob, zvířat, měst, řek, hor 
vnímá význam slov: nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná, opačného 
významu, přejatá 
zná správné psaní všech písmen se sklonem, rozestupy a napojování 
učivo 
párové souhlásky uvnitř slov 
abeceda 
stavba slova, význam slova 
vyjmenovaná a příbuzná slova s y-í po b-, l-, m-, p-, s-, v-, z- 
mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 
slovní druhy 
psaní správných tvarů písmen podle dané normy se správnou velikostí, sklonem a rozestupy 
vytváření vlastního rukopisu s vazebností písma, úhledností a přehledností  
průřezová témata 
OSV – cvičení paměti, pozornosti, soustředění, sebekontroly a ovládání 
 
literární výchova 

 
výstupy 
žák čte plynule, výrazně a přiměřeně rychle 
zvládá hlasité i tiché čtení 
čte s porozuměním, reprodukuje text 
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 
pracuje s rýmem, veršem a slokou 
recituje zpaměti s výrazem a správnou intonací 
orientuje se v textu, v knize, obsahu  
učivo 
nácvik plynulého a výrazného čtení 
reprodukce textu 
předčítání, přednes, dramatizace 
orientace v textu, kvízy, rébusy, křížovky, jazykové hříčky 
význam slov 
pověst, bajka, pohádka, umělecko-naučná próza 
pojmy spisovatel, básník, ilustrátor, režisér, herec 
poslech literárních textů 
správné zacházení s knihou: obal, přebal, vazba, předsádka, hřbet knihy 
exkurze do školní žákovské knihovny 



řazení knih, vyhledávání knih 
průřezová témata 
MDV – mediální výchova; kniha zdroj informací; vyhledávání knih, vyhledávání informací, práce 
s informacemi 
OSV – osobnostní a sociální výchova; formování vztahu ke spolužákům, dospělým, k rodině, ke 
škole, k přírodě a společnosti 

 

vzdělávací oblast :                                                                          Jazyk a 
jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                        Český jazyk a literatura 
 

ROČNÍK  4. 
 

komunikační a slohová výchova                                                                                                                                       

 
výstupy 
žák se dovede souvisle vyjadřovat; dokáže popsat zážitek, situaci, jednoduchý předmět, živého 
tvora, místo, přírodní jev podle ročního období 
dovede porovnávat – vyhmátnout určující vlastnosti, pravidla, údaje 
zvládne rozhovor na dané téma 
sestaví osnovu podle obsahových celků 
vysvětlí pranostiky, přísloví, lidové moudrosti 
dokáže vysvětlit význam slov, užívá slov souznačných, protikladných, lichotných 
využívá adjektiva a přirovnání  
učivo 
nácvik komunikace; rozhovory na dané téma 
vyprávění, tvoření osnovy 
popis předmětu, zvířete, přírody, přírodního jevu 
porovnání, specifičnost i odlišnost uměleckých postupů a prostředků 
přísloví, pranostiky a lidové moudrosti, hádanky 
dotazníky 
význam slova, užívání vhodných adjektiv, slov souznačných, antonym  
průřezová témata 
MKV – multikulturní výchova, lidské vztahy mezi spolužáky, vztah k dospělým, ke škole, k rodině, 
k sourozencům, ke své obci, spoluobčanům, k přírodě 

 
jazyková výchova                                                                                                                                       
 
výstupy 
žák dovede určit podle významu slov slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná, 
protikladná, jednoznačná, mnohoznačná, citově zabarvená, spisovná, nespisovná 
určí stavbu slova, zvládá pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov 
ovládá slovní druhy, určí mluvnické kategorie a vzory podstatných jmen 
určí mluvnické kategorie sloves 
určí ve větě základní skladebnou dvojici, podmět a přísudek 
zvládá a zdůvodní shodu podmětu s přísudkem 
vytvoří souvětí podle daných vzorců a určí spojovací výrazy 
rozliší řeč přímou a nepřímou 
učivo 
nauka o slově a pravopis, význam slova, stavba slova, slova vyjmenovaná a příbuzná 
slovní druhy 
kategorie podstatných jmen a sloves 
vzory podstatných jmen 
stavba věty, podmět a přísudek 
shoda podmětu s přísudkem 
souvětí a jeho stavba 
řeč přímá a nepřímá  
průřezová témata 
OSV – osobnostní a sociální výchova; poznávání, vytrvalost, přesnost, sebekontrola, komunikace 
se spolužáky / s dospělými 



 
literární výchova 
 
výstupy 
žák plynule a výrazně čte, rozvíjí si uvědomělé tiché čtení se studijním zaměřením 
uplatňuje žákovské literárně estetické a vyjadřovací dovednosti (reprodukce textu, sestavování 
osnovy a scénáře, předčítání, přednes, dialogizace, dramatizace) 
rozvíjí vlastní slovesnou, výtvarnou a hudební tvořivost 
porovnává a rozlišuje jednotlivé literární žánry a formy 
učivo 
čtení příběhů z dětského života 
žánr dobrodružný 
próza s přírodní tématikou 
moderní pohádka – prolínání světa reálného a fantastického 
texty populárně naučné 
novodobé básnické a písňové texty 
národní historie, místní pověsti 
literatura faktu 
motivace k zájmové četbě celých knih 
průřezová témata 
OSV – osobnostní a sociální výchova: modely mezilidských vztahů a životních situací 
orientace v sobě i v okolním světě 
tříbení smyslu pro základní etické hodnoty 
utvrzování mravních kritérií, vlastností a postojů  
 

vzdělávací oblast :                                                               Jazyk a 
jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                        Český jazyk a literatura 
 

ROČNÍK  5. 
 
komunikační a slohová výchova 

                                                                                                                                       
výstupy 
žák zvládá napsat dopis, pohled, přání, inzerát, textovou zprávu, adresu, vzkaz na záznamník 
seznamuje se s rozdílným způsobem, jak se naučit naučnému textu a jak zpaměti básni 
zvládá sestavení osnovy podle obsahových celků 
rozumí symbolům, značkám a znamením 
vysvětlí pranostiku, přísloví, rčení 
užívá adjektiva, přirovnání, slova souznačná 
na základě písemně zpracované osnovy vypráví vlastní zážitky 
zná zásady představování se 
zvládá popis předmětu, postupu práce, situace, popis výrobního procesu 
učivo 
učíme se, jak se učit 
dopis, blahopřání, vzkaz, inzerát, textová zpráva, reklama 
dorozumíváme se beze slov 
předpověď počasí 
kreslené příběhy 
jak je to v literatuře – jak je to v životě 
člověk a zvíře 
výlet na kole 
výroba kola 
nehoda není náhoda 
průřezová témata 
MDV – mediální výchova: práce redaktora časopisu, mluvčí ve vzájemném vztahu, představování, 
využití vizitky 
 
jazyková výchova                                                                                                                                       



 
výstupy 
žák zná stavbu slova a pravopis slov příbuzných 
rozlišuje souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova 
určí slovní druhy 
ovládá mluvnické kategorie podstatných jmen 
rozlišuje druhy a skloňování přídavných jmen, zájmen a číslovek 
ovládá časování sloves, čas a tvary rozkazovacího a podmiňovacího tvaru sloves 
označí základní skladební dvojice a určovací skladební dvojice 
ovládá shodu podmětu s přísudkem 
určí souvětí a spojovací výrazy 
ovládá pravopis velkých a malých písmen, uvozovek a znamének v přímé řeči 
učivo 
stavba slova a pravopis 
tvarosloví, slovní druhy 
mluvnické kategorie podstatných jmen 
přídavná jména 
zájmena 
číslovky 
slovesa a jejich časování 
oznamovací, rozkazovací a podmiňovací způsob sloves 

slovesný čas 
skladba – skladební dvojice 
shoda podmětu s přísudkem 
souvětí 
řeč přímá a nepřímá 
průřezová témata 
EV – enviromentální výchova: základní podmínky života 
ekologie v přírodě, v našem okolí, čistota vodstva, ovzduší 
topení ekologicky čistými palivy 
třídění odpadků 
 
literární výchova 
 
výstupy 
žák zvládá plynulé čtení s výrazem,  
předčítání a tiché čtení se studijním zaměřením 
přednes, dialogizace a dramatizace 
rozlišuje jednotlivé literární žánry 
seznamuje se s výraznými osobnostmi české i cizí literatury, s předními vědci i dramatiky 
porovnává a vyhledává hlavní postavy, myšlenky, situace a reakce zúčastněných osob 
vysvětluje rčení, pranostiky, přirovnání, proroctví, předsevzetí 
všímá si literárních žánrů 
reprodukuje texty 
učivo 
naše vlast / výlet po Čechách 
české země v XVI. a XVII. století  
doba národního obrození 
výlet na Moravu 
svět dívek a slečen / svět kluků 
svět fantazie 
kouzlo vánoc / Nový rok 
vesmír – náš svět 
vývoj života na Zemi / jsou lidé ve vesmíru sami ? 
rozdílné podmínky života na planetě Zemi 
horniny a minerály 
svět čar a kouzel, záhad a detektivních příběhů 
svět žertů a šprýmů 
průřezová témata 
EGS – výchova k zamyšlení v evropských a globálních souvislostech, spolupráce vědců 



život v rozdílných podmínkách; co uměli Rómové – různé národnostní kultury 

 

vzdělávací oblast:                                          Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                          Anglický jazyk 
zpracovatel:                                                                                                              Irena Brabcová 
 
 Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň: 
 
Přípravná výuka angličtiny začíná již v 1. a 2. ročníku, formou zájmových činností. Od 3. ročníku 
má vyučovací předmět povinnou časovou dotaci 3 hodiny týdně. Žáci jsou seznamováni se 
základy angličtiny. Jazyk se učí v jedné skupině – třída se nedělí. Podle plánu práce probíhá výuka 
v  kmenové učebně nebo v počítačové učebně; některé výukové oblasti (frontální opakování) 
probíhají v učebně, kde je instalován dataprojektor nebo v učebně s interaktivní tabulí. 
Obsahem výuky jsou především komunikativní schopnosti žáků budované na základní slovní 
zásobě. Teprve po jejím zvládnutí přechází výuka k základům gramatiky. Výuka v tomto období 
používá především názornosti; směřuje k tomu, aby žáci jednak pochopili obsah a význam slova, 
jednak je dokázali foneticky správně číst a vyslovovat. 
Ke konci období by žák měl dokázat spojovat slova do dvojic a tvořit i jednoduché věty. 
Konkrétním obsahem výuky je nácvik porozumění mluvenému slovu, osvojení zvukové podoby 
angličtiny a anglické gramatiky, schopnost napodobit správnou výslovnost rodilých mluvčích, 
formování dovedností, které směřují k využití získaných poznatků v praxi, orientace v základní 
slovní zásobě a rozvoj povědomí o základních reáliích anglicky hovořícího světa.  
Mezi nejčastěji používané formy práce a výukové metody patří výklad, práce s učebnicí a se 
slovníkem, práce s mapami, obrazovým materiálem, audiovizuální technikou, multimediálními 
výukovými programy a internetem; za velmi efektivní metodu považujeme dramatizaci. 
Při výuce pravidelně používáme nejrůznější pomůcky: obrazový materiál, hry – pexeso, kartičky, 
audiokazety, písně a říkanky, kopírovatelný materiál, pracovní sešit a učebnice, počítač a 
multimediální výukové programy. 
mezipředmětové vztahy: 
vlastivěda – orientace na mapě anglicky hovořících zemí, základní informace o jednotlivých 
anglicky mluvících státech 
přírodověda – názvy rostlin, zvířat a částí lidského těla 
prvouka – názvy dnů, měsíců a ročních období, základní údaje o počasí 
výtvarná, hudební a literární výchova – grafické a výtvarné znázornění, anglické říkanky, písně a 
jednoduché příběhy 
matematika – základní a řadové číslovky a jednoduché matematické operace, geometrické tvary 
tělesná výchova – pohybové aktivity k říkankám a písním 
 
 Klíčové kompetence na 1. stupni: 
 
Kompetence k učení  
žák se orientuje v předkládaných informacích, které je schopen efektivně využívat 
používá obecně užívané termíny 
je schopný jak individuálně, tak v týmu zpracovávat zadané úkoly, a to s pomocí daných instrukcí 
propojuje do širších souvislostí poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
poznává smysl a cíl učení, dokáže zhodnotit vlastní pokrok a navrhnout postup ke zdokonalení se 
 
Kompetence k řešení problémů 
žák vyhledává informace, které potřebuje k řešení daných problémů, dokáže je srovnat a získané 
znalosti a dovednosti využít 
 
Kompetence komunikativní 
žák v ústním i písemném projevu se vyjadřuje kultivovaně, výstižně, přesně a logicky  
orientuje se v různých typech textů, obrazovém materiálu a jiných informačních zdrojích 
využívá různé komunikační a informační zdroje  
zná základy vedení dialogu 
 
Kompetence sociální a personální 
žák je schopen účinně pracovat ve skupině 
podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry v týmu 



chápe potřebu spolupracovat s ostatními při řešení daného problému 
pracuje tak, aby přirozenou cestou posiloval svoji sebedůvěru a sebeúctu 
  
Kompetence občanské 
žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen se vcítit do jejich situace 
uvědomí si nutnost respektovat názory druhých 
spolupracuje při formování svých volních a charakterových rysů 
umí se zodpovědně rozhodnout v dané situaci 
 
Kompetence pracovní 
žák dodržuje stanovená pravidla a plní si své povinnosti 
je schopen se přizpůsobit změněným pracovním podmínkám 
využívá své poznatky v praxi 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                            Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                            Anglický jazyk 
 

ROČNÍK 3. 
 
výstupy 
žák umí základní pozdravy, umí se představit a rozumí jednoduchým pokynům 
ovládá základní slovní zásobu 
rozlišuje základní barvy 
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 
umí počítat do 12 
určí celé hodiny a svůj věk 
představí sebe a nejbližší členy své rodiny 
napíše a přečte jednoduché přání k Vánocům 
pojmenuje některé hračky a určí jejich polohu 
pojmenuje části hlavy a těla 
užívá slovesný tvar he/she has got 
zná běžné části oděvu a slovesné tvary put on, take off 
pojmenuje dny v týdnu (+ správnou předložku) 
pojmenuje zájmové činnosti a užívá sloveso play 
zná názvy běžných potravin a vyjádří, co má a nemá rád (like) 
pojmenuje běžná zvířata, uvede, čím se živí a popíše je 
ovládá přítomný čas průběhový probraných sloves 
používá sloveso can/can’t 
orientuje se ve slovní zásobě spojené se školním prostředím 
zná anglickou abecedu a dokáže anglicky hláskovat své jméno 
učivo 
Hello! Good morning. 
My schoolbag 
Colours 
Numbers 
Who is this? 
Christmas 
Toys 
My head, my body 
My jeans 
My week 
Let’s go shopping 
Fruit and vegetables 
I like, I don’t like 
My pet 
I’m writing 
Mum is cooking 
My school 
The alphabet 



průřezová témata 
MKV – lidské vztahy a kulturní diferenciace 
OSV – poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 
EGS – Evropa a svět nás zajímá 
EV – ekosystémy 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                            Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                            Anglický jazyk 
 

ROČNÍK 4. 
 
výstupy 
žák si osvojí základní slovní zásobu, hláskuje své jméno 
dokáže se představit a zeptat se na jméno druhého 
používá dvojjazyčný slovník 
umí se zeptat na předměty ve svém okolí 
rozumí základním pokynům 
používá dodatky k pozdravům 
ovládá základní číslovky v souvislosti se svým věkem a telefonními čísly 
pojmenuje některé hračky a věci v domácnosti 
používá přivlastňovací zájmena my, your, his, her 
otázkou získává jednoduché informace 
vytvoří logickou odpověď na otázku 
popíše osobu za použití příslušných přídavných jmen, pojmenuje členy rodiny 
užívá sloveso have got v otázce i v záporu 
formuluje otázku se slovesem can 
ovládá příkazy k pohybu určitým směrem 
používá správný slovosled ve větě 
správně formuluje zjišťovací otázku 
dokáže popsat jednoduchou situaci  
zeptá se na umístění předmětů a počet předmětů, zeptá se na čas 
zná názvy jednoduchých geometrických tvarů 
zapamatuje si a částečně obnoví mikrodialogy 
rozumí čtenému i slyšenému textu v rámci získaných poznatků 
uvědomí si rozdíly mezi grafickou a fonetickou podobou jazyka 
učivo 
Hallo! sloveso to be. 
Who’s this? 
My/your. 
The alphabet. 
What’s this? 
člen neurčitý a/an. 
How are you? 
Numbers 1 – 10. 
It‘s a kite. 
His/her bicycle. 
Is it an aeroplane? 
člen určitý the 
postavení přídavného jména ve větě 
My family. I have got. 
Two faces. 
He/she has got. 
sloveso can. 
Whose cage is this? 
přivlastňovací pád 
udání směru. 
Colours and clothes. 
Parts of the body 
sloveso come from 



vazba there is/there are. 
množné číslo -s/-es 
How many...? 
předložky at, on, in 
What’s the time? 
předložka at v časové souvislosti 
jednoduché geometrické tvary 
technika čtení 
stavba jednoduché věty oznamovací a otázky se slovesy be, have got, can 
průřezová témata 
MKV – lidské vztahy a kulturní diferenciace 
OSV – poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 
EGS – Evropa a svět nás zajímá 
EV – ekosystémy 
 
vzdělávací oblast:                                                                            Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                            Anglický jazyk 
 

ROČNÍK 5. 
výstupy 
žák používá záporný rozkaz, zeptá se i odpoví, kde někdo nebo něco je 
používá základní číslovky v praxi, umí je číst i psát 
ovládá názvy základních potravin 
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu 
využívá probranou gramatiku ke konverzačním účelům 
vyjádří, že někdo má nebo nemá něco rád, že něco chce nebo nechce 
popíše zvíře, uvede, odkud pochází a čím se živí 
využívá zástupné výrazy one/ones 
reprodukuje ústně i písemně obsah dialogů 
orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky k textu 
vyžádá si informace  
rozumí jednoduché konverzaci dvou osob 
přečte a napíše datum, používá správné předložky v souvislosti se dny a daty 
orientuje se v textu, klade otázky související s daným textem a dokáže na ně odpovědět 
učivo 
Where...? Don’t...! 
předložky in, on, near, under. 
Numbers 13 – 100. 
Some cheese/milk... 
A packet of butter.... 
základní počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 
tvoření otázky, odpovědi a záporu v přítomném čase průběhovém a prostém. 
zástupné one/ones 
otázka, krátká odpověď a zápor ve 3. osobě jednotného čísla v přítomném čase prostém 
zájmena osobní v jiném než v 1. pádě 
Days of the week and months of the year 
minulý čas slovesa to be – was/were a slovesa to have – had 
průřezová témata 
MKV – lidské vztahy a kulturní diferenciace 
OSV – poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, kreativita 
EGS – Evropa a svět nás zajímá 
EV – ekosystémy 
MDV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
VDO – občan, občanská společnost a stát 

vzdělávací oblast:                                                 Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                               Matematika 
zpracovatel pro 1. ročník:                                                                                     František Straka 
zpracovatel pro 2. – 5. ročník:                                                               Mgr. Jarmila Ondráčková 

 

 Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: 



 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech. Poskytuje žákům vědomosti a 

dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě. Rozvíjí intelektuální schopnost žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní 
myšlení, zejména schopnosti logicky uvažovat a usuzovat. Zároveň pozitivně ovlivňuje vytváření některých osobnostních rysů (vytrvalost, 

pracovitost, kritičnost) a vytváří předpoklady pro další pracovní orientaci. 

Předmět matematika je vyučován v 1. až 5. (resp. 9.) ročníku, 5 hodin týdně.  
Na 1. stupni je vzdělávací obsah rozdělen na čtyři tématické okruhy: 
 
čísla a početní operace – osvojení aritmetických operací v těchto složkách:  
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. 
Výuka probíhá většinou v kmenové učebně; opakování / procvičování probíhá obvykle ve dvou 
fázích; 1. - tzv. frontální opakování probíhá v mediální učebně prostřednictvím dotyčných 
výukových pořadů, 2. – individuelní procvičování a testování probíhá v počítačové učebně.    
 
Předmětem prolínají průřezová témata: 
OSV - občanská společnost a stát; formy účasti občanů v politickém životě; principy demokracie 
EV - ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka 
k prostředí 
EVG - objevování Evropy a světa 
Rozvoj schopností poznávání; sebeorganizace; mezilidské vztahy; komunikace a kooperace; 
řešení problémů a rozhodovací dovednosti. 

 
 Klíčové kompetence na 1. stupni: 
 

Kompetence k učení 

žáci se učí přesně a stručně vyjadřovat, užívají matematický jazyk včetně symboliky; provádějí 
rozbory a zápisy při řešení úloh; zdokonalují grafický projev; rozvíjí abstraktní, exaktní, 
kombinatorické a logické myšlení. 
 

Kompetence komunikativní 

žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování, užívání matematického jazyka včetně symboliky. 
Zdůvodňují matematické postupy a komunikují na odpovídající úrovni. 
 

Kompetence k řešení problémů 

žáci se učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, 
k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti. Učí se provádět rozbor problémů a plánů řešení, 
odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správnosti výsledku. 
 

Kompetence sociální a personální 

žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím 
řešení matematických problémů; ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat v týmu. 
 

Kompetence občanská 



žáci jsou vedeni při zpracování informací k přemýšlení nad obsahy sdělení, učí se hodnotit svoji 
práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti, taktu a učí se vnímat složitosti světa. 
 

Kompetence pracovní 
žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě. Učí se využívat matematické poznatky a dovednosti 
v praktických činnostech. Zdokonalují si grafický projev. 

 

 
vzdělávací oblast:                                                                                   Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                 Matematika 
 

ROČNÍK  1. 
 
výstupy 
žák se seznámí se s číslicemi 1-20, naučí se je číst a psát,  
seřadit podle velikosti a zakreslit jednotlivá čísla na osu 
naučí se používat znaky +, -, =, <, >. 
řeší příklady na sčítání a odčítání bez přechodu 
rozklad čísel, rozklad čísel na desítky a jednotky 
řešení jednotlivých slovních úloh na sčítání a odčítání 
sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. 
prostorová orientace: 
rozliší a pojmenovává rovinné útvary (trojúhelník, obdélník, čtverec a kruh) 
rozliší geometrická tělesa (krychle, kvádr, koule, válec) 
učivo 
počítání do 20 
geometrie  
průřezová témata 
výchova k samostatnosti, sebekontrole, ke smyslu pro odpovědnost a přesnost 
komunikace a přesné vyjadřování 
vztah člověka k životnímu prostředí 
mezipředmětové vztahy 
Vv a Pč: kresba a vystřihování obrázků stejného druhu 
               jednoduché znázorňování slovních úloh 
               modelování těles 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                   Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                 Matematika 
 

ROČNÍK  2. 
 
výstupy 
žák se naučí sčítat a odčítat v oboru do 20 s přechodem přes desítku 
naučí se řešit jednoduché slovní úlohy v tomto oboru 
umí zapsat a přečíst čísla v oboru do 100 
zakreslit je na číselné ose, porovnat a zapsat pomocí symbolů < a >, seřadit vzestupně i sestupně 
umí sčítat a odčítat s přechodem desítky a seznámí se s významem závorek 
naučí se zápis a výpočet slovní úlohy s výpočty do 100. 
seznámí se s násobením a dělením, násobilka 2, 3, 4, 5 
řeší slovní úlohy na násobení a dělení 
umí rozlišit bankovky a mince a počítá s nimi v hodnotě do 100 
orientuje se v jednotkách času 
zná a umí použít pojmy bod, přímka, čára, úsečka 
umí narýsovat tyto útvary a narýsovat úsečku dané délky a porovnávat úsečky podle velikosti 
rozliší geometrická tělesa (krychle, kvádr, koule, válec) 
učivo 
počítání do 20 
číselný obor do 100 



násobilka a dělení v oboru do 50. 
jednotky 
geometrie 
průřezová témata 
výchova k samostatnosti, sebekontrole 
smysl pro přesnost, odpovědnost, zručnost a pohotovost při rýsování 
komunikace a matematické vyjadřování 
vztah člověka k životnímu prostředí 
mezipředmětové vztahy: 
Vv a Pč – modelování, výroba bankovek, porovnávání cen předmětů, znázorňování, násobení a 
dělení ve čtvercové síti a praktická činnost s velkou stavebnicí 
 
vzdělávací oblast:                                                                                   Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                 Matematika 
 

ROČNÍK  3. 
 
výstupy 
žák zná celou malou násobilku, řeší slovní úlohy pomocí násobilky a umí dělit v oboru násobilky 
umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti i písemně, porovnávat je a řešit slovní úlohy 
naučí se přečíst a zapsat trojciferné číslo, umí je porovnávat a zaznačit na číselnou osu a 
zaokrouhlovat na 10 
sčítá a odčítá zpaměti i písemně a řeší slovní úlohy v tomto oboru 
provádí předběžný odhad výsledků a kontrolu výsledků 
zná jednotky délky a používá je k měření úseček a dovede je převádět 
umí narýsovat a označit bod, přímku, polopřímku a úsečku; zná pojem opačná polopřímka a 
průsečík dvou přímek 
umí změřit a vypočítat obvod jednoduchého obrazce 
zná rozdíl mezi kruhem a kružnicí 
pozná jehlan a kužel 
učivo 
malá násobilka 
počítání v oboru do 100 
počítání v oboru do 1000 
geometrie 
průřezová témata 
výchova k samostatnosti, sebekontrole 
smysl pro přesnost, odpovědnost, zručnost a pohotovost při rýsování 
komunikace a matematické vyjadřování 
vztah člověka k životnímu prostředí 
mezipředmětové vztahy: 
Prv – odhady a měření délek; mapky a plánky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                   Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                 Matematika 
 

ROČNÍK  4. 
 
výstupy 
žák umí zapsat a přečíst čísla do 10000 



umí je porovnat, vyznačit na číselné ose a zaokrouhlovat na 1000 
ovládá dělení se zbytkem v oboru malé násobilky 
umí násobit dvojciferné číslo jednociferným a dělit jednociferným dělitelem mimo obor násobilky 
zná a umí převádět jednotky délky a hmotnosti 
pozná zlomek a dovede určit část z celku 
umí sčítat a odčítat v oboru do 1000000 
umí tato čísla porovnávat a zaokrouhlovat 
řeší jednoduché i složitější slovní úlohy, umí provést zápis slovní úlohy 
ovládá písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem 
umí písemně dělit jednociferným dělitelem 
umí pracovat s trojúhelníkem s ryskou a kružítkem 
umí narýsovat kolmice, rovnoběžky, čtverec a obdélník 
pozná různé trojúhelníky a dovede sestrojit trojúhelník ze tří stran 
umí vypočítat obvod čtverce a obdélníku 
umí zakreslit hodnoty do grafu a umí je také z grafu vyčíst 
umí určit souřadnice bodu ve čtvercové síti 
učivo 
číselný obor do 10000 
násobení a dělení 
jednotky 
zlomky 
číselný obor do 1000000 
násobení a dělení (písemné) 
geometrie. 
grafy 
průřezová témata 
výchova k samostatnosti, přesnosti, schopnosti kontroly 
k logickému uvažování, k matematickému vyjadřování 
práce s kalkulátorem 
vztah k životnímu prostředí 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                   Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                 Matematika 
 

ROČNÍK  5. 
 
výstupy 
žák umí zapsat a přečíst čísla v oboru do 1000000 
čísla umí zaznačit na číselné ose a zaokrouhlovat je s danou přesností 
umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně 
umí písemně násobit trojciferným činitelem 
umí dělit jednociferným a dvojciferným dělitelem 
řeší slovní úlohy v oboru do 1000000 s jedním nebo dvěma výpočty 
převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu a času a řeší s těmito jednotkami slovní úlohy 
pozná zlomek, smíšené číslo a desetinný zlomek a umí zlomek znázornit na obrázku 
umí zapsat a přečíst desetinná čísla (desetiny, setiny), znázorňuje je na číselné ose 
zaokrouhluje na určitý řád, porovnává a sčítá a odčítá je zpaměti i písemně 
umí násobit 10, 100 
řeší jednoduché slovní úlohy s desetinnými čísly 
umí číst z tabulek a grafů, umí znázornit jednoduché diagramy 
vypočítá aritmetický průměr 
zná základní geometrické pojmy, útvary a tělesa 
umí sestrojit obecný, rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý trojúhelník 
umí sestrojit čtverec, obdélník a pravidelný šestiúhelník 
dovede určit vzájemnou polohu přímek v rovině a prostoru 
dovede vypočítat obvod n-úhelníků 
pozná a pojmenuje čtyřúhelníky 
dovede vyznačit body ve čtvercové síti 
pozná sítě těles (krychle, kvádr, válec, jehlan) 



umí vypočítat povrch krychle a kvádru 
seznámí se se středovou úměrností 
učivo 
počítání do 1000000 
jednotky 
zlomky 
desetinná čísla 
grafy a diagramy 
geometrie 
průřezová témata 
samostatnost, přesnost, schopnost kontroly a odhadu, tvořivost a logické uvažování 
seznámení s kalkulátory 
srovnávání států – rozloha, počet obyvatel; astronomické vzdálenosti 
životní prostředí – spotřeba vody v domácnosti 
přesnost a čistota rýsování, vynalézavost a tvořivost 
práce s trojúhelníky a kružítkem 
jízdní řády, formáty papíru, dopravní značky, modelování příkladů pomocí špejlí 
plánek a měřítko 
 

vzdělávací oblast:                           Informační a komunikační technologie 
obor vzdělávací oblasti:                                     Základy práce s počítačem 
zpracovatel:                                                                                                      Mgr. Jiří Krumpholc 
 
 Charakteristika vzdělávací oblasti na 1. stupni: 
 
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje žákům získat základní 
dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, tyto informace 
zpracovávat a využívat je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzdělávací oblast je do 
učebního plánu 1. stupně zařazen jako obor Základy práce s počítačem. 
Získané dovednosti jsou navíc (spolu s cizím jazykem) nezbytným předpokladem uplatnění na trhu 
práce a podmínkou profesního růstu i rozvoje zájmové činnosti. 
Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování umožňuje 
realizovat metodu „učit se kdekoliv a kdykoliv“; umožňuje využití mnohonásobně většího objemu 
dat a informací bez zatížení paměti a vhodně, v neposlední řadě také poutavě a zajímavě doplňuje 
běžné učební texty a pomůcky. 
Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve 
všech oblastech celého základního vzdělávání a stávají se jejich součástí. 
 
vzdělávací cíle na 1. stupni: 
 
- poznání úlohy informací 
- porozumění práci s informací: vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití 
- využívat moderních informačních a komunikačních technologií 
- schopnost ověřit věrohodnost získané informace porovnání s jinými zdroji 
- schopnost formulovat svůj požadavek (otázku) 
- výpočetní techniku a výukový software využívat ke zvýšení efektivity učení 
- dokázat prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru 
- schopnost zaujmout odpovědný přístup k nevhodným informacím na internetu 
- šetrná práce s výpočetní technikou 
 
organizace předmětu na 1. stupni: 
 
- časová dotace: 1 hodina týdně v 5. ročníku 
- výuka probíhá v počítačové učebně 
- každý žák má k dispozici své místo 
- každý počítač je připojen k internetu 
 
 Klíčové kompetence na 1. stupni: 
 



Kompetence k učení 
 zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních 

a komunikačních technologií 
 učíme žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat potřebné informace 
 vedeme žáky k pořizování takových poznámek, které jim pak pomohou při praktické činnosti 

s technikou 
 
Kompetence k řešení problémů 
 zadáváním úloh a projektů jsou žáci vedeni k tvořivému přístupu při jejich řešení; učí se 

chápat, že při práci s informačními a komunikačními technologiemi se budou často setkávat 
s možností několika řešení a je na nich, které vyberou 

 vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do 
konce 

 
Kompetence komunikativní 
 rozvíjíme schopnost žáků při komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 

odevzdávají elektronickou poštou 
 učíme žáky spolupracovat v týmu, role v týmu, řešení konfliktů 
 
Kompetence sociální a personální 
 při práci vedeme žáky ke kolegialitě – vzájemně si pomáhat 
 při projektech se žáci učí pracovat v týmu: naplánovat práci a rozdělit úkoly, dodržovat časový 

harmonogram atd. 
 
Kompetence občanské 
 seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (sw pirátství, autorský 

zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla) 
 při zpracování informací vedeme žáky ke kritickému myšlení = v souvislosti s obsahem sdělení, 

ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami 
 
Kompetence pracovní 
 učíme žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla 
 rozvíjíme schopnost žáků vyhledávat informace, důležité pro jejich další profesní růst 
 
vzdělávací oblast:                                                             Informační a komunikační technologie 
obor vzdělávací oblasti:                                                                       Základy práce s počítačem 
 

ROČNÍK  5. 
 
výstupy 
žák: 
- dokáže korektně zapnout a vypnout stanici / přihlásit a odhlásit se ze sítě 
- orientuje se na klávesnici: zná funkce nejdůležitějších kláves 
- myší ovládá základní operace 
- používá www jako zdroj informací 
- dokáže s použitím nástrojů nakreslit obrázek a uložit jej / znovu otevřít a pozměnit 
učivo 
- postup zapnutí / vypnutí počítače, přihlášení do sítě, odhlášení 
- práce s klávesnicí a myší 
- pojmy: klik / dvojklik / uchopení / tažení 
- restart počítače / správce úloh 
- www / world wide web / pohyby po webu 
- jednoduché použití portálu 
- grafika: programy na tvorbu obrázků / uložení / otevření / změny 
               základní nástroje a možnosti nastavení / štětec / barva / základní tvary 
mezipředmětové vztahy  
- Př: společenstvo, les 
- Vl: Česká republika 
 

vzdělávací oblast:                                                             Člověk a jeho svět 



zpracovatelé:                                                                                                                                     .  
Prvouka / Přírodověda:                                                                             Mgr. Veronika Musilová 
Výchova ke zdraví:                                                                                            Bc. Šárka Hudeová 
Vlastivěda:                                                                                                     Mgr. Dana Kadlčíková 
 

 Charakteristika vzdělávací oblasti: 

 
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena 1. stupni; zahrnuje vzdělávací obory: 

Prvouka  v 1. – 3. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny týdně 

Přírodověda ve 4. – 5. ročníku 2 hodiny týdně  

do těchto oborů je na 1. stupni začleněn obor Výchova ke zdraví 

Vlastivěda ve 4. – 5. ročníku 2 hodiny týdně 

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět se týká člověka, jeho zdraví, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky a vůbec vlastně všech oblastí. 

Ohlíží se nejen do historie, ale sleduje samozřejmě současnost a do určité míry nahlíží i do budoucnosti. 

Rozvíjí a utváří první základní poznatky a zkušenosti žáků. Učí je pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje kolem sebe a tím utváří jejich prvotní 
obraz světa. Žák blíže poznává sám sebe, své nejbližší okolí; začíná chápat nejrůznější souvislosti a domýšlí důsledky, které byly pro něj doposud 

nepochopitelné. Poznává vzdálenější osoby a jevy i složitější děje. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, poznává krásy lidských výtvorů i přírody. 

Poznává základní vztahy ve společnosti a snaží se porozumět soudobému způsobu života, jeho problémům. Začíná vnímat současnost jako výsledek 

minulosti a východisko do budoucnosti. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání je prožitek, který vychází z konkrétních nebo modelových situací. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným 

životem vede ke zvládání životních situací; pomáhá žákovi nalézt svou roli a postavení mezi vrstevníky; zároveň začíná chápat podmínky soužití, 
zásady tolerance a vzájemného respektování.    

 

vzdělávací oblast:                                                             Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                                    Prvouka 
zpracovatel:                                                                                               Mgr. Veronika Musilová 

 

Obsah vzdělávací oblasti je členěn do pěti tématických okruhů:  

místo kde žijeme 

lidé kolem nás 

lidé a čas 

rozmanitosti přírody 

člověk a jeho zdraví 

 

 Charakteristika vyučovacího oboru Prvouka: 

 

obsahové, časové a organizační vymezení 
- vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím ročníku tři hodiny 
-  pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných  vztahů a souvislostí 
- utváří se prvotní ucelený obraz světa 
- poznávání sebe i nejbližšího okolí 
- seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy 
- vnímání lidí a vztahů mezi nimi 
- všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů 
- porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti 
- porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům 
- chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti 

 

vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: 
Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a 
regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. 
Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se 
základními právy a povinnostmi. 
Lidé a čas – orientace v dějích a čase. 
Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a 
rozmanitosti živé i neživé přírody- 



Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci 
a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě poznávání člověka 
jako živé bytosti. 

 
 Klíčové kompetence na 1. stupni:  
 
Kompetence k učení 
žáci  jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli 
uspět. 
poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí 
upevňování preventivního chování 
orientace ve světě informací 
časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací  
učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 
motivuje žáky pro celoživotní učení 
 

Kompetence k řešení problémů 
žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých  

poznávají a ovlivňují svou jedinečnost  
učitel pomáhá žákům, aby došli  k samostatným objevům, řešením a závěrům 

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

informačních zdrojů   

 

 

Kompetence komunikativní 
žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech. 
jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové 
a bezkonfliktní komunikaci 
pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 
přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  
učitel podporuje u žáků prezentaci jejich myšlenek a názorů, kladení  otázek  k věci, vzájemnému 
naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si  

 

Kompetence sociální a personální 
žáci pracují ve skupině 
efektivně spolupracují na řešení problémů 
učí se respektovat názory druhých 
přispívají k diskusi 
učitel učí věcně argumentovat  
učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů ( autoevaluace ) 
 
Kompetence občanské 
žáci si pod vedením učitele učitel utvářejí ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 
jsou motivováni k hledání možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 
jsou vedeni k respektování pravidel, zákonů apod. 
 
Kompetence pracovní 
žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 
učí se používat různé materiály, nástroje a vybavení 
učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje  
 

metody a formy práce na 1. stupni: 
 
pozorování, jednoduché pokusy, vycházky, názorné a demonstrační pomůcky, naslouchání, rozhovory, didaktické hry, audiovizuální technika, 

počítačové programy, internet 

 
vzdělávací oblast:                                                                                               Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                      Prvouka 
 

ROČNÍK  1. 



 
výstupy 
žák vyznačí v jednoduchém plánu bydliště  a školy 
popíše /ústně/ cestu z domova do školy a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, pojem  rodiče - matka, otec, sourozenec 
vyjmenuje dny v týdnu, měsíce školního a kalendářního roku 
podle svých dispozic rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost – včera, dnes, zítra 
pozoruje a popíše viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle 
chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, odmítne komunikaci 
uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
učivo 
domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště 
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy 
rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny 
chování lidí – pravidla slušného chování 
soužití lidí – obchod, pomoc nemocným, sociálně slabým 
orientace v čase – režim dne, určování času, kalendář, roční období 
současnost a minulost v našem životě – předměty denní potřeby, státní svátky a významné dny 
voda a vzduch – formy vody, význam pro život 
půda – její význam 
péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, osobní hygiena, zdravá 
strava, nemoc, drobné úrazy, první pomoc 
osobní bezpečí – bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty 
situace hromadného ohrožení 
průřezová témata 
OSV - osobnostní a sociální výchova:  
rozvoj schopností poznávání, sebepoznání, sebepojetí, komunikace , mezilidské vztahy - cvičení 
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, moje vztahy 
k druhým lidem, vzájemné poznání se ve skupině/ třídě, komunikace v různých situacích 
(informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, 
vysvětlování, žádost ….), odpovědnost, spolehlivost, respektování 

 
 
vzdělávací oblast:                                                                                               Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                      Prvouka 
 

ROČNÍK  2. 
 

výstupy 
žák začlení svou obec do příslušného kraje; pozoruje a popíše změny v obci 
rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 
odvodí podle svých schopností význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky 
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků  
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle 
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 
jiných 
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná 
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě 
uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
učivo 
domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště 
obec, místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce, životní prostředí 



rodina - role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, zaměstnání  
soužití lidí - komunikace, obchod, pomoc nemocným a sociálně slabým 
chování lidí -  pravidla slušného chování 
orientace v čase – určování času, kalendář, režim dne, roční období 
současnost a minulost – bydlení, předměty denní potřeby, státní svátky a významné dny 
regionální památky – péče o památky 
látky a jejich vlastnosti – třídění látek, porovnávání látek 
voda, vzduch – oběh vody v přírodě, proudění vzduchu, význam pro život 
péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, 
drobné úrazy a poranění, první pomoc, osobní hygiena 
návykové látky a zdraví – omítání návykových látek, hrací automaty a počítače 
osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu 
v roli chodce a cyklisty, krizové situace/šikana, týrání../ 
situace hromadného ohrožení 

 
průřezová témata 
OSV - osobnostní a sociální výchova: rozvoj schopností poznávání, sebepoznání, sebepojetí, 
komunikace, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje  - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a 
soustředění, cvičení dovedností zapamatování, moje psychika ( temperament, postoje, hodnoty),  
moje vztahy k druhým lidem, organizování volného času, plánování učení a studia, dobrá 
organizace práce, vzájemné poznání se ve skupině/ třídě, respektování podpora, pomoc druhému, 
dovednosti pro sdělování verbální i neverbální  (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním 
sdělování),  komunikace v různých situacích ( informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 
přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost ….), analýza vlastních i cizích 
postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, odpovědnost, spolehlivost, respektování 
VDO - výchova demokratického občana: občanská společnost a škola, občan, občanská 
společnost a stát - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, Listina základních 
práv a svobod, práva a povinnosti občana,  
MUV - Multikulturní výchova: lidské vztahy, etnický původ  - právo všech lidí žít společně a podílet 
se na spolupráci, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost, základní informace o různých 
etnických a kulturních skupinách žijící v české a evropské společnosti 
MEV - Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  -  pěstování kritického 
přístupu ke zpravodajství a reklamě. 
 

 
vzdělávací oblast:                                                                                               Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                      Prvouka 
 

ROČNÍK  3. 
 

výstupy 
žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty 
a rozmanitosti  
začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR 
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům 
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí 
na příkladech porovnává minulost a současnost 
pojmenuje významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, 
v němž žije 
roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků, uvede podle svých dispozic příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 
provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a 
změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví  své a zdraví jiných 

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná 
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe a pro jiné dítě 
uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 



učivo 
obec, místní krajina – minulost a současnost obce, význačné budovy, dopravní síť 
okolní krajina – rostlinstvo a živočistvo, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní 
prostředí 
rodina – život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání 
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, pomoc nemocným, sociálně slabým 
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování 
orientace v čase – letopočet, generace, režim dne, roční období 
současnost a minulost – bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a 
významné dny 
regionální památky – péče o památky 

báje, mýty, pověsti  
látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti 
voda, vzduch – výskyt, oběh vody v přírodě, proudění vzduchu, význam, pro život 
půda – vznik půdy a její význam 
péče o zdraví – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a 
poranění, první pomoc, osobní , intimní a duševní hygiena, reklamní vlivy 
osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu 
v roli chodce a cyklisty, krizové situace(šikana, týrání, sexuální zneužívání atd,), brutalita a jiné 
formy násilí v médiích 
situace hromadného ohrožení 
průřezová témata 
OSV - osobnostní a sociální výchova: rozvoj schopností poznávání, sebepoznání, sebepojetí, 
komunikace, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje  -  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a 
soustředění, cvičení dovedností zapamatování, moje psychika ( temperament, postoje, hodnoty),  
moje vztahy k druhým lidem, organizování volného času, plánování učení a studia, dobrá 
organizace práce, vzájemné poznání se ve skupině/ třídě, respektování podpora, pomoc druhému, 
dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním 
sdělování),  komunikace v různých situacích ( informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 
přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost ….), analýza vlastních i cizích 
postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, odpovědnost, spolehlivost, respektování 
VDO - Výchova demokratického občana: občanská společnost a škola, občan, občanská 
společnost a stát -demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, Listina základních práv 
a svobod, práva a povinnosti občana. 
MUV - Multikulturní výchova: lidské vztahy, etnický původ - právo všech lidí žít společně a podílet 
se na spolupráci, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost, základní informace o různých 
etnických a kulturních skupinách žijící v české a evropské společnosti 
EV - Environmentální výchova:  ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí  - 
les ( les v našem prostředí), pole ( význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, pole a jejich 
okolí), lidské sídlo – město – vesnice, voda ( vztahy vlastnosti vody a života, význam vody pro 
lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás), ovzduší ( význam pro život na 
Zemi, čistota ovzduší u nás), naše obec (přírodní zdroje, způsoby využívání a řešení odpadového 
hospodářství 
MEV - Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahů 
mediálních sdělení a reality  -  pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, různé typy 
sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a 
„fiktivním“ obsahem. 

vzdělávací oblast:                                                             Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                              Přírodověda 
zpracovatel:                                                                                                Mgr. Veronika Musilová 
 
 Charakteristika vyučovacího oboru Přírodověda: 

 

obsahové, časové a organizační vymezení 
vyučuje se ve čtvrtém a pátém ročníku dvě hodiny týdně 
prostory výuky 
kmenová učebna, odborná učebna informatiky, výuka v přírodě, vhodná specializovaná zařízení 
výchovně-vzdělávací cíle 
pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných  vztahů a souvislostí 
obsahové vymezení 



podchycení a rozvoj zájmu o přírodu 
poskytnutí prostředků a metod k hrubšímu porozumění přírodních faktorů 
zařazení Země do vesmíru 
chápání vlivu lidské činnosti na přírodu 
hledání možností ochrany přírody a zlepšení životního prostředí 
obeznámení s poznatky o živých a neživých přírodninách 
vnímání rozmanitosti a proměnlivosti druhů a přírodní rovnováhy 
povědomí o základních životních podmínkách na Zemi 
získávání poznatků o lidském těle a pochopení základních tělesných funkcí a potřeb 
znalost nemocí, zdravotní prevence a první pomoci 
vštípení spoluodpovědnosti člověka za své zdraví¨ 
řešení modelových situací 
poznávání technického pokroku – nástroje, výroby, využití energie 
oblasti vzdělávání 
rozmanitost přírody 
člověk a jeho zdraví 
člověk a technika 
formy a metody práce 
frontální výklad s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 
práce s textem 
práce ve skupinách 
vyvozování – diskuse 
pozorování 
přírodovědné vycházky 
práce s dostupnými informačními zdroji 
didaktické / simulační hry 
mezipředmětové vztahy 
vlastivěda: vliv znečištění ovzduší na krajinu měst a regionů v ČR 
                  zemědělství v regionech ČR 
                  přírodní bohatství evropských států 
matematika: slovní úlohy o člověku a přírodě 

 
 Klíčové kompetence na 1. stupni:  
 

Kompetence k učení 
žák vyhledává, třídí a propojuje informace 
samostatně pozoruje a porovnává získané informace 
správně používá odbornou terminologii 
využívá svých znalostí z ostatních vyučovacích předmětů 
 
Kompetence k řešení problémů 
žák řeší problémy různými postupy 
sám navrhuje řešení k zadaným problémům, formuluje závěry a vyhodnocuje získaná fakta 
efektivně si organizuje práci, je systematický a vytrvalý; spolupracuje 
 

Kompetence komunikativní 

žák správně formuluje obsah sdělení v rámci probíraného téma 
rozšiřuje si slovní zásobu při osvojování tématu, prezentaci svých názorů a zachycení pozorování 
při práci ve skupinách respektuje názory druhých 
je schopen diskuse a správné argumentace 
hodnotí výsledky své práce, umí přijmout konstruktivní kritiku 
vyhledává, získává a využívá informace z celého světa 
pracuje s různě náročnými texty, tabulkami a grafy a učí se je rozklíčovat 
 
Kompetence pracovní 
žák dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při pokusech a práci s přírodninami 
organizuje si a navrhuje postup a časový rozvrh při plnění úkolů 
rozliší pozitivní a negativní vliv pracovního prostředí na své zdraví 
 



Kompetence občanské 
žák dodržuje stanovená pravidla 
chápe práva a povinnosti v souvislosti s ochranou životního prostředí a ochranou zdraví svého i svých blízkých 

chápe rozdíly mezi lidmi, učí se toleranci a nekonfliktnímu jednání 
vnímá přírodu globálně 
 

Kompetence sociální a personální 

žák řeší problémy za spolupráce ve skupině 
dodržuje pravidla týmové práce, je schopen diskuse 
má zdravé sebevědomí 
provádí sebekritické sebehodnocení 
poskytne pomoc v případě potřeby, případně o ni sám požádá 

 

vzdělávací oblast:                                                                                               Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                               Přírodověda 

 

ROČNÍK  4. 
výstupy 
žák chápe vztah mezi živou a neživou přírodou 
dokáže pozorovat živočichy a rostliny a popsat je pomocí patřičně výstižných výrazů 
umí určit a zařadit některé organismy do biologického systému 
umí vysvětlit, jak se živočichové a rostliny přizpůsobují prostředí 
dokáže popsat životní cyklus rostlin, živočichů a hub 
vysvětlí význam jednotlivých vybraných druhů v přírodě a pro člověka 
upozorní na nebezpečné organismy, pozná jedovaté či útočné druhy u nás 
ví, jaký význam mají pro rostliny, houby a živočichy voda, vzduch, teplo, světlo a živiny 
zná důležité horniny a nerosty a jejich využití 
vysvětlí proces zvětrávání a vznik půdy 
dokáže rozlišit, co přírodě prospívá a co jí škodí 
objasní příčiny střídání dne a noci a také střídání ročních období 
změří pomocí jednoduchých pomůcek teplotu, hmotnost, čas, délku a objem, použije správné 
jednotky 
rozdělí běžně se vyskytující organismy do příslušných společenstev ekosystémů les, louka / 
zahrada, rybník / potok.. 
charakterizuje ekosystém lesní, vodní, luční / zahradní 
sestaví jednoduchý potravní řetězec 
uvede výskyt méně obvyklých / chráněných organismů ze svého okolí 
zná hlavní znečišťovatele vody, vzduchu a půdy 
chápe nutnost ochrany přírody 
používá pojem recyklace v souvislosti s problémem odpadů 
zná pravidla chování na chráněných územích 
chová se bezpečně v rizikovém prostředí, uvědomuje si nutnost kázně v mimořádné situaci 
zná pojem evakuace, ovládá telefonní čísla tísňových volání 
chápe slovo závislost a její vznik 
dokáže odmítnout legální i nelegální návykové látky ( cigareta, bonbón od cizího člověka ) 

uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholu, drog 
učivo 
rozmanitost přírody: 
živé a neživé přírodniny 
rostliny, houby, živočichové – rod a druh, základní pojmy potřebné k jejich popisu 
nejzákladnější rozdělení do skupin např. rostlina kulturní / planá, masožravec / býložravec 
nároky na životní prostředí u vybraných organismů, jejich význam 
základní podmínky života – voda, vzduch, půda, sluneční záření 
horniny a nerosty 
základní pohyby Země – střídání dne a noci, ročních období 
látky a jejich vlastnosti – základní fyzikální veličiny 
rovnováha v přírodě –  společenstva v lese, na louce / v zahradě, u vody 
místo, kde žijeme – zvláštnosti přírody v místě bydliště 
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, likvidace odpadů 



člověk a jeho zdraví: 
osobní bezpečí 
návykové látky a zdraví 
průřezová témata 
EV - Enviromentální výchova: 
vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí 
základní podmínky života 
OSV - Osobnostní a sociální výchova: 
komunikace (odmítnutí škodliviny) 
rozvoj schopností poznávání 
MUV - Morální rozvoj: 
přijetí zásad chování při pobytu na chráněných územích 

 
vzdělávací oblast:                                                                                               Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                               Přírodověda 
 

ROČNÍK  5. 
výstupy 
žák zná názvy označující tělesa ve vesmíru 
vyjmenuje a popíše fáze měsíce 
umí charakterizovat společenstva tropického, mírného a polárního pásu 
v mírném pásu umí rozlišit další oblasti, např. tundru a subtropy 
v ČR chápe rozmanitost životních podmínek v závislosti na nadmořské výšce 
třídí rostliny i živočichy z hlediska vývoje na nižší a vyšší, uvádí zástupce těchto skupin 
charakterizuje ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce; uvádí pokryv těla, způsob pohybu, 
rozmnožování, dýchání a tělesnou teplotu dané skupiny 
zná původ člověka a jeho druh ( člověk rozumný vyspělý ) 
chápe způsob rozmnožování a etapy vývoje jedince 
uvědomuje si intimitu svého těla; díky modelovým situacím ví, jak odvrátit / řešit sex. Zneužívání 
chová se ohleduplně k ostatním 
zná části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci, smyslové orgány 
zná základní složky potravy člověka / základy zdravé výživy 
dokáže sestavit svůj denní režim, myslí při tom na odpočinek, dodržuje správné stravovací návyky 
a pitný i pohybový režim 
zná zásady první pomoci 
chová se bezpečně v rizikovém prostředí, uvědomuje si nutnost kázně v mimořádné situaci 
zná pojem evakuace, ovládá telefonní čísla tísňových volání 
chápe slovo závislost a její vznik 
dokáže odmítnout legální i nelegální návykové látky ( cigareta, bonbón od cizího člověka ) 
uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholu, drog 
zná jednoduché stroje a jejich praktické využití 
popíše jednoduše výrobu některého materiálu – sklo, železo, papír¨ 
chápe pojem energie 
chápe klady a zápory technického pokroku 
má základní poznatky o typech a využití energie 
umí popsat jednoduchý elektrický obvod a uvést příklady z praxe 
stručně vysvětlí jeden typ výroby elektřiny a vliv dané výroby na životní prostředí 
pracuje dle pravidel bezpečnosti práce s elektrickými spotřebiči 
učivo 
Rozmanitost přírody: 
vesmír, naše sluneční soustava, Měsíc, Země 
životní podmínky u nás, v Evropě, ve světě 
třídění rostlin, zástupci nižších a vyšších rostlin 
třídění živočichů - způsob života bezobratlých 
zástupci bezobratlých, charakteristické znaky tříd obratlovců a jejich zástupci 
Člověk: 
původ  a vývoj, lidské rasy 
lidské tělo - orgánové soustavy 
péče o zdraví - zdravá životospráva, zdravá výživa, prevence nemocí, první pomoc  
základy sexuální výchovy 



návykové látky a zdraví 
Člověk a technika: 
jednoduché stroje 
zjednodušené postupy výroby papíru, skla, železa a cukru 
elektřina, energie 
osobní bezpečí – manipulace s elektrickými spotřebiči, hry na nevhodných místech 
první pomoc při zasažení elektrickým proudem 
průřezová témata 
EV - Enviromentální výchova: 

ekosystémy ve světě 
llidské aktivity a problémy životního prostředí 
vztah člověka k prostředí – prostředí a zdraví 
OSV - Osobnostní a sociální výchova: 
rozvoj schopností poznávání 
rozvoj komunikace – modelové situace 
sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace 
MUV - Multikulturní výchova: 
lidské vztahy – etnický původ, kulturní diference 
princip sociálního smíru a solidarity 
 
 
 

vzdělávací oblast:                                                             Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                   Výchova ke zdraví 
zpracovatel:                                                                                                       Bc. Šárka Hudeová 
 

 Charakteristika vzdělávací oblasti na 1. stupni 

 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby 
pochopili na jedné straně hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i rizika úrazů a nemocí, na 
druhé straně nutnost posilování tělesné zdatnosti k získání odolnosti. Žáci se nejen seznamují m.j. 
s nejrůznějšími situacemi, které zdraví ohrožují, ale osvojují si dovednosti a chování jak v takových 
případech jednat. Postupně si uvědomují svou odpovědnost za zdraví vlastní i jiných.  
Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví je na 1. stupni integrován zejména do předmětů Prvouka a 
Přírodověda;  prolíná však do všech ostatních vzdělávacích oblastí, které ji obohacují a rozšiřují. 
 
 
 
 
 
 
 
 

vzdělávací oblast:                                                             Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                                 Vlastivěda 
zpracovatel:                                                                                                   Mgr. Dana Kadlčíková 
 
 
 Charakteristika vyučovacího oboru Vlastivěda: 

 

obsahové, časové a organizační vymezení 
vyučuje se ve čtvrtém a pátém ročníku dvě hodiny týdně 
výchovně-vzdělávací cíle 
rozvoj povědomí o organizaci života v rodině, ve škole, v obci i ve společnosti 
praktické poznávání místních i regionálních skutečností 
upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi 
formování pozitivní hodnotové orientace založené na toleranci, pomoci a solidaritě,  vzájemné úctě 
a snášenlivosti 
postupné překonávání stereotypů v pohledu na postavení ženy a muže ve společnosti 
rozpoznávání názorů a postojů, které ohrožují lidskou důstojnost a odporují demokratickým principům 

orientace v základních právech a povinnostech 



rozvoj poznatků a dovedností budoucího občana demokratického státu 

posilování úcty k vlastnímu národu i k národům jiným 

znalost základních zeměpisných reálií 

orientace v základních dějinných událostech našeho národa 

úsilí získávat informace z dostupných zdrojů 

schopnost propojovat časové a místní informace historické, zeměpisné a kulturní 

rozvoj komunikačních dovedností, které vedou ke schopnosti vyjádřit své myšlenky a       pocity a obhájit své názory a postoje 

upevnění základů slušného a vhodného chování 

formy práce 
výklad 
práce s učebnicí a pracovním sešitem 
diskuse 
dramatizace 
práce s dostupnými informačními zdroji, audiovizuální technikou, počítačovými prezentacemi 
soutěže, hry, kvizy 
pomůcky 
učebnice a pracovní sešit 
audiovizuální technika 
obrazový materiál 
PC 
mezipředmětové vztahy 
český jazyk – komunikační dovednosti 
hudební výchova – folklór 
výtvarná díla – vizuální umělecká díla 
přírodověda – ekologická výchova 
 
 Klíčové kompetence:  
 
Kompetence k učení 
žák učí se volit a využívat vhodné způsoby, metody a strategie efektivního učení 
vyhledává a třídí informace, které dále využívá v procesech učení a v praxi 
užívá správnou terminologii a symboliku 
propojuje poznatky získané z různých vzdělávacích oblastí a uvádí je do souvislostí 
zhodnotí svůj postup v daném předmětu a navrhne možné způsoby překonávání eventuálních 
překážek a problémů 
 
Kompetence k řešení problémů 
žák využívá získané znalosti a dovednosti k řešení problémů 
je cílevědomý, ctižádostivý a houževnatý 
rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti 
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí s využitím příkladů významných postav našich dějin 
 
Kompetence komunikativní 
žák vyjadřuje se logicky, výstižně, souvisle a kultivovaně 
využívá své komunikační schopnosti a dovednosti k plnohodnotnému soužití s okolím, k prosazení 
sebe sama a ke spolupráci 
prezentuje výsledky své práce před spolužáky 
aktivně se účastní diskuse, naslouchá argumentům druhých a sám dokáže obhájit své názory 
 
Kompetence sociální a personální 
žák pracuje v týmu a respektuje pravidla týmové spolupráce 
podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry v týmu 
toleruje názory druhých 
obhájí své vlastní názory 
pomáhá druhým 
chápe spolupráci jako prostředek svého vlastního obohacení 
pracuje tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebedůvěry 
 
Kompetence občanské 



žák podílí se na formování vlastních volních a charakterových rysů¨ 
respektuje přesvědčení druhých 
odmítá útlak a hrubé zacházení a uvědomuje si povinnost postavit se psychickému i fyzickému 
násilí 
uvědomuje si svá práva i povinnosti 
poskytne dle svých možností účinnou pomoc 
respektuje, chrání a ocení naše kulturní tradice i historické dědictví 
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 
při návštěvě kulturní či vzdělávací akce nebo instituce se chová adekvátně  
chápe ekologické souvislosti a respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 

 
Kompetence pracovní 
žák dodržuje stanovená pravidla a plní si zodpovědně své povinnosti 
přizpůsobí se změněným pracovním podmínkám 
využívá získané poznatky v praxi 
uvědomuje si význam své školní práce pro svou budoucnost 
 
vzdělávací oblast:                                                                                               Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                   Vlastivěda 
 

ROČNÍK  4. 
výstupy 
žák vyjmenuje a popíše základní typy krajiny 
objasní hlavní pojmy související s ovzduším, počasím a podnebím, vodstvem 
uvědomuje si vliv krajiny na život lidí 
orientuje se na mapě ( měřítko, legenda, symbolika barev na mapě ) 
ukáže hlavní i vedlejší světové strany 
popíše geografické postavení ČR  v Evropě 
definuje politické zřízení ČR  
vyjmenuje hlavní složky státní moci i samosprávy 
uvědomuje si obsah pojmů právo a povinnost 
popíše stručně státní symboly ČR 
zná hlavní státní svátky 
vyjmenuje a stručně popíše hlavní památná místa ČR  
pracuje s mapou světa i s globusem 
objasní pojem světadíl a oceán  
stručně popíše jednotlivé světadíly 
charakterizuje stručně jednotlivé státy Evropy 
uvede hlavní údaje o státech sousedících s ČR 
zprostředkuje ostatním své zkušenosti z návštěvy cizí země 
zná základní způsoby měření času a jeho členění 
orientuje se v kalendáři, zná letopočty 
zná pojem lidská generace 
uvědomuje si rozdíl mezi krajinou přírodní a kulturní a chápe význam jejich ochrany 
stručně popíše naše země v pravěku 
povypráví některou z národních pověstí a zná autory jejich literárního zpracování 
charakterizuje Velkou Moravu a uvědomuje si význam byzantské misie 
vyjmenuje hlavní světová náboženství a uvede jejich hlavní znaky 
povypráví o prvních Přemyslovcích a uvědomuje si význam sv. Václava pro náš národ 
orientuje se v nejdůležitějších událostech v období vlády posledních Přemyslovců 
povypráví o životě Karla IV. a rozkvětu českého státu za jeho vlády 
učivo 
zemský povrch a jeho tvary 
ovzduší, počasí, podnebí a voda 
vliv krajiny na život lidí 
mapa – světové strany, měřítko map, barvy na mapách, legenda mapy 
postavení ČR v Evropě 
ČR – demokratický stát 
státní zřízení / prezident, vláda a parlament / státní symboly 
státní svátky 



památná místa 
světadíly a oceány 
Evropa, její státy a města 
sousední státy ČR / EU 
měření času a kalendář 
lidské generace 
pravěké osídlení našich zemí 
staré české pověsti 
Velká Morava 
náboženství 
počátky přemyslovského státu 
poslední Přemyslovci 
Lucemburkové 
průřezová témata 
OSV – Osobnostní a sociální výchova: 
rozvoj schopnosti poznávání, komunikace 
VDO – Výchova demokratického občana: 
občan, občanská společnost a stát 
formy participace občanů v politickém životě 
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
EGS – Výchova k myšlení v evr. a globálních souvislostech: 
Evropa a svět nás zajímá 
objevujeme Evropu a svět 
MKV – Multikulturní výchova“ 
multikulturalita 
Environmentální výchova: 
vztah člověka k prostředí 
 
vzdělávací oblast:                                                                                               Člověk a jeho svět 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                   Vlastivěda 
 

ROČNÍK  5. 
výstupy 
žák zná základní údaje o Praze a Brně 
vyjmenuje nejvýznamnější pražské a brněnské památky 
uvede základní údaje o jednotlivých krajích a významných regionech ČR 
orientuje se na mapě ČR 
povypráví některou z pověstí, které se vážou k jeho regionu 
zprostředkuje ostatním své zkušenosti z návštěvy některého z českých regionů 
uvědomuje si význam odkazu mistra Jana Husa 
stručně popíše husitskou revoluci a její důsledky 
definuje význam nástupu Habsburků na český trůn 
stručně povypráví o bitvě na Bílé hoře a jejích důsledcích 
uvědomuje si význam odkazu Jana Amose Komenského 
popíše hlavní tereziánské a josefínské reformy 
povypráví stručně o příčinách a cílech národního obrození 
zná hlavní představitele národního obrození 
zná hlavní české vědce a vynálezce 19. století  
orientuje se v událostech roku 1848 
zná dějiny Národního divadla 
zná základní informace o 1. světové válce 
chápe vznik ČSR jako důsledek dlouhého národního zápasu  
uvede příčiny zániku první ČSR 
zná hlavní životopisné údaje o T. G. Masarykovi 
orientuje se v hlavních událostech 2. světové války 
stručně popíše protektorát 
uvědomuje si důsledky intolerance, násilí a diskriminace 
stručně pohovoří o poválečném vývoji naší země 
učivo 
Praha – hlavní město ČR 



kraje a regiony ČR 
Brno a okolí 
tereziánské a josefínské reformy 
národní obrození 
průmyslová revoluce 
revoluce 1848 
kulturní život ve 2. polovině 19. století 
1. světová válka 
vznik a zánik první ČSR 
2. světová válka 
okupace 
poválečný vývoj 
průřezová témata 
OSV – Osobnostní a sociální výchova: 
mezilidské vztahy 
komunikace 
hodnoty, postoje a praktická etika 
MUV – Multikulturní výchova: 
lidské vztahy 
princip sociálního smíru a solidarity 
EV - Environmentální výchova: 
lidské aktivity a problémy životního prostředí 
MEV – Mediální výchova: 
fungování a vliv médií ve společnosti 

 

vzdělávací oblast:                                                                 Umění a kultura 
zpracovatel:                                                                                                      Mgr. Jiří Krumpholc 

 
 Charakteristika vzdělávací oblasti na 1. stupni: 
 
Oblast Umění a kultura je ve vzdělávacím programu základního vzdělání zastoupena obory 
Hudební výchova a Výtvarná výchova. Oba obory jsou na 1. stupni zařazeny do učebního plánu 
všech ročníků s časovou dotací: Hudební výchova: 1 hodina, Výtvarná výchova: 1. – 3. ročník 1 
hodina, 4. – 5. ročník 2 hodiny. 
Doplňkovým vzdělávacím oborem je Dramatická výchova a Sborový zpěv, které realizujeme 
spíše na 2. stupni formou zájmového útvaru dramatický kroužek s cílem každoročně nastudovat 
školní divadelní představení a pěvecký kroužek s cílem připravit program k zahájení výstavy 
Vánoce ve škole, tradiční Tříkrálové koledy ( pořádané v místním kostele ) a vystoupení na 
pravidelné Akademii ke Dni matek. 
Program na Akademie na 1. stupni připravují jednak třídní učitelé, velmi výrazně přispívá školní 
družina.  
 
Vzdělávací oblast má několik zásadních cílů:  
- vysvětlit žákům vůbec podstatu vzniku umění jako logický důsledek vývoje inteligence 

pradávného člověka, v souvislosti s rozvojem citů, jeho schopností vnímat a uvědomovat si 
krásy okolo a snažení se je napodobovat 

- probudit v žácích onu citovou oblast; rozvíjet jejich vlastní vnímání, cítění, fantazii a estetické 
cítění všeobecně 

- přivést žáky k přesvědčení o nezbytnosti umění a ke spontánním snahám umělecky projevovat 
své pocity, nálady a dojmy v různých uměleckých oblastech a žánrech a jejich prostřednictvím 
dávat radost nejen sobě, ale i okolí 

- umožnit žákům experimentování a v této souvislosti podporovat jejich důvtip a vynalézavost  
 
Na 1. stupni se žáci prakticky seznamují s výrazovými prostředky hudebního, výtvarného, dále 
dramatického i literárního umění. Učí se s nimi tvořivě pracovat a užívat jich jako prostředků 
k vyjádření svých emocí. Seznamují si s vybranými uměleckými díly a snaží se je rozpoznávat a 
interpretovat. 
 
Hudební výchova vede žáky zejména ke správným pěveckým návykům, ke kultivovanému zpěvu 
a pohybu se smyslem pro intonaci a rytmus; obor podporuje jejich cítění pro melodii a harmonii, 



hudební paměť i představivost. Prostředkem je zejména sólový a sborový zpěv, hra na jednoduché 
a improvizované hudební nástroje a hudebně pohybové aktivity, realizované nejen v rámci 
vyučovací hodiny, ale především na pravidelných kulturních školních akcích (vystoupení na 
vernisáži výstavy Vánoce ve škole, koncert Tříkrálová koleda, vystoupení na Akademii, zřídka 
vystoupení na společenských projektech obce).  
V návaznosti na folklór se žáci seznamují s lidovými písněmi zejména moravského regionu 
prostřednictvím folklórních oblastí a jejich výrazných znaků.  
Třetí složkou hudební výchovy je poznání, porozumění a pochopení smyslu hudby, její podstaty a 
vzniku, vývoje jednotlivých uměleckých slohů v souvislosti s vývojem společnosti a světa. 
Prostředkem je poslech nejznámějších skladeb představitelů slohových období, seznámení s nimi 
a podle typických znaků slohů rozpoznávání období vzniku; (poslech skladeb v rámci vyučování a 
návštěva koncertů, organizovaných ve škole, zřídka návštěva koncertu v koncertním sále); 
podrobněji jsou žáci seznamováni s vývojem české hudby a to v tématech zakladatelé české 
národní hudby a čeští skladatelé nové doby.   
 
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět prostřednictvím výtvarných činností a 
postupně se formujícího výtvarného myšlení. Výtvarná výchova se zaměřuje zejména na tvůrčí 
činnosti žáků a to jak v kategorii kresby a malby, tak grafiky a keramiky. Jejich prostřednictvím jsou 
žáci vedeni k estetickému vnímání okolí. Určitá volnost při volbě tématu práce a možnost 
experimentování vede žáky k odvaze uplatnit své pocity a prožitky, rozvíjí jejich celkové est. 
myšlení a cítění, představivost, fantazii, důvtip i vynalézavost (invence). Paralelně s tímto 
procesem poznávají žáci nejrůznější techniky, materiály i základní technické zásady (např. 
podstata perspektivy), aby při vlastním výtvarném vyjadřování nebyli deprimováni tech. problémy; 
získávají tedy dovednosti, které eliminují trému při vlastní seberealizaci výtvarného vyjádření.   
Žákům je umožněno podílet se svými pracemi na výzdobě interiéru školy (výtvarné nástěnky, 
obrazová výzdoba, plastiky aj. vč. výstav žákovských prací, vzniklých v souvislosti s různými 
projekty).   
Druhou složkou výtvarné výchovy je poznání, porozumění a pochopení smyslu výtvarného umění, 
jeho podstaty a vzniku jednotlivých uměleckých slohů v souvislosti s vývojem společnosti a světa. 
Prostředkem jsou tzv. besedy o umění s využitím audioviz. programů a návštěvy výstavy obrazů 
(pravidelně A. Mucha: Slovanská epopej aj.); žáci se seznamují s nejznámějšími obrazy a s 
představiteli slohových období i s galeriemi; podrobněji jsou žáci seznamováni s vývojem českého 
výtvarného umění.   
V devátém ročníku, jako součást zeměpisu, se žáci, prostřednictvím učiva o UNESCU seznamují i 
s kulturními hodnotami a památkami nejen ČR, ale rámcově i světa.  
 
 Klíčové kompetence na 1. stupni 
 
Kompetence k učení 
žáci jsou vedeni k poznání a pochopení vzniku umění 
využívají informace při tvůrčí činnosti 
samostatně pozorují a tvoří 
operují s obecně používanými termíny 
Kompetence k řešení problémů 
žák je schopen obhájit svou práci i vhodně komentovat výsledky širšího hodnocení  
Kompetence komunikativní 
žák prezentuje svůj vokální / pohybový projev 
využívá své znalosti ke komunikaci s okolím; zapojuje se do diskuse 
dokáže kriticky zhodnotit jiný výkon a porovnat jej se svým 
Kompetence sociální a personální 
žák má možnost projevit se individuelně i ve skupině 
čerpá poučení od jiných 
Kompetence občanské 
žák je veden k poznání uměleckých hodnot všeobecně; dále poznání kulturních tradic jiných 
národů / skupin a k jejich toleranci a respektování 
Kompetence pracovní 
vede žáka k obohacování emocionálního života 
žák se naučí používat nové nástroje a pomůcky 
žák se adaptuje na pracovní prostředí 
 



vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Hudební výchova 

 
ROČNÍK  1. 

výstupy 
žák zpívá jednohlasé písně sólově i ve skupině 
rozliší mluvní a zpěvní projev 
rytmizuje říkadla 
dotváří rytmus písně hrou na jednoduchý, příp. improvizovaný hudební nástroj 
pohybově ztvární melodii 
rozliší různé tóny 
pozná některé hudební nástroje   
učivo 
dechová a hlasová, jednoduchá intonační a rytmická cvičení 
umí minimálně 6 písní (další 4 částečně) / projev mluvený / zpívaný 
hudebně pohybové hry 
zvuk / tón; rozpoznání základních vlastností tónů (výška, délka síla) 
seznámení s pojmy nota, notová osnova, notový klíč 
hudební nástroje: klavír, housle, flétna, buben 
použití Orffových hudebních nástrojů 
poslechové skladby 
průřezová témata 

OSV - osobnostní a sociální výchova 
- rozvoj citové oblasti 
- psychohygiena 
- začátky chápání a uvědomování si estetiky v chování, jednání a vystupování 

mediální výchova 
- podporuje snahu využít vlastních schopností v týmové práci a vzbuzuje pocit odpovědnosti ke 

kolektivní činnosti (navštěvování pěveckého kroužku)    
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: hlasová, dechová a artikulační cvičení // lidové zvyky a tradice 
- Prv: roční období 
- M: popěvky, říkadla 
- Tv: pochod, taneční krok 
- Vv: relaxace, pocity z poslechu hudební skladby 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Hudební výchova 

 
ROČNÍK  2. 

 
výstupy 
žák dbá při zpěvu na správné sezení / správný postoj 
uvědomuje si zásady správného dýchání a tvoření tónu    
zpívá tempově různé jednohlasé písně sólově i ve skupině 
pozná některé písně formou hudebních hádanek nebo počátečních úryvků 
pozná a s pomocí učitele zazpívá kánon 
správně rytmizuje text 
jednoduchým způsobem melodizuje a rytmizuje (příp. i vytváří) říkadla 
dovede podle odposlechu vytleskat krátký rytmický úsek / model 
intonuje melodii klesavou a vzestupnou 
dokáže melodii vyjádřit jednoduchým pohybem 
dotváří rytmus písně hrou na jednoduchý, příp. improvizovaný hudební nástroj (Hra na tělo) 
pozná některé hudební nástroje   
učivo 
dechová a hlasová, jednoduchá intonační a rytmická cvičení 
umí minimálně 6 písní (další 4 částečně) 
hudebně pohybové hry 
projev mluvený / zpívaný 
pohybové improvizace 
zvuk / tón; rozpoznání základních vlastností tónů (výška, délka síla) 



seznámení s pojmy nota, notová osnova, notový klíč 
hudební nástroje: klavír, housle, flétna, buben 
použití Orffových hudebních nástrojů 
poslechové skladby 
průřezová témata 

OSV - osobnostní a sociální výchova 
- kooperace a kompetice 
- psychohygiena 
- rozvoj citové oblasti 
- začátky chápání a uvědomování si estetiky v chování, jednání a vystupování 
- umění jako prostředek vzájemné komunikace  

MEV - mediální výchova 
- rozvoj komunikační schopnosti (při veřejném vystupování) 
- podporuje snahu využít vlastních schopností v týmové práci a vzbuzuje pocit odpovědnosti ke 

kolektivní činnosti (navštěvování pěveckého kroužku)    
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: Lidové zvyky a tradice 
- M: rozpočitadla, říkadla 
- Prv: roční období 
- Tv: chůze, pochod, taneční krok 
- Vv: tématické práce 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Hudební výchova 

 
ROČNÍK  3. 

 
výstupy 
dodržuje zásady správného dýchání a tvoření tónu    
zpívá rytmicky přesně a ve správném tempu 
rozpozná, zarecituje a zazpívá dvojhlasý kánon 
dokáže přejít ze sólového zpěvu do sborového 
pozná některé písně formou hudebních hádanek nebo počátečních úryvků 
s pomocí učitele zpívá hymnu ČR 
zřetelně vyslovuje a rytmizuje text 
na námět učitele dovede vytvořit a melodizovat jednoduché říkadlo 
dovede podle odposlechu vytleskat krátký rytmický úsek / model 
intonuje melodii klesavou a vzestupnou 
dokáže melodii vyjádřit jednoduchým pohybem 
dodržuje rytmus pochodu 
dovede pohybově improvizovat  
orientuje se v používání Orffových hud. nástrojů 
improvizuje rondo 
rozlišuje skupiny hudebních nástrojů; podle zvuku pozná hlavní zástupce    
taktuje 2/4, 3/4 takt 
orientuje se v základních vlastnostech tónů 
zvládá základy hudební nauky: not. osnova, klíč, noty a pomlky, takt (c1 – c2) 
určí charakter skladby (rychlá, pomalá, taneční, pochodová) 
z nabídky rozpozná ukolébavku, pochod, polku  
rozumí pojmům: autor textu / skladatel 
rozlišuje lidovou a umělou píseň 
rozlišuje hudbu vokální a instrumentální 
chápe lidský hlas jako hudební nástroj 
učivo 
vokální činnosti (rozdílná dynamika) 
hlasová hygiena 
rozšiřování hlasového rozsahu 
instrumentální činnosti (hra na Orffovy hudební nástroje) 
hudebně pohybové činnosti (pohybová improvizace) 
rytmizace a improvizace 



umí minimálně 6 písní (další 4 částečně) 
poslechové skladby 
průřezová témata 

OSV - osobnostní a sociální výchova 
- kooperace a kompetice 
- psachohygiena 
- rozvoj citové oblasti 
- začátky chápání a uvědomování si estetiky v chování, jednání a vystupování 
- umění jako prostředek vzájemné komunikace  

MV - mediální výchova 
- rozvoj komunikační schopnosti (při veřejném vystupování) 
- podporuje snahu využít vlastních schopností v týmové práci a vzbuzuje pocit odpovědnosti ke 

kolektivní činnosti (navštěvování pěveckého kroužku)    
EV – environmentální výchova 
- základní podmínky života 
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: lidové zvyky a tradice 
- Prv: domov, náš region, roční období 
- Vv: výtvarný doprovod písně 
- Tv: pochod, tanec 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Hudební výchova 

 
ROČNÍK  4. 

 
výstupy 
dodržuje zásady správného dýchání a tvoření tónu    
chápe účel rozezpívání 
zpívá rytmicky přesně a ve správném tempu 
rozpozná durovou a mollovou tóninu 
dokáže přejít ze sólového zpěvu do sborového 
pozná některé písně formou hudebních hádanek nebo počátečních úryvků 
s pomocí učitele zpívá hymnu ČR 
detailněji se orientuje v hudební nauce (stupnice C-dur) 
zřetelně vyslovuje a rytmizuje jednoduchý text 
je schopen dokončit melodii 
intonuje melodii klesavou a vzestupnou 
dokáže melodii vyjádřit jednoduchým pohybem 
dodržuje rytmus pochodu 
dovede pohybově improvizovat  
orientuje se v používání Orffových hud. nástrojů 
improvizuje rondo 
rozlišuje skupiny hudebních nástrojů; podle zvuku pozná hlavní zástupce    
taktuje 2/4, 3/4 takt 
orientuje se v základních vlastnostech tónů 
zvládá základy hudební nauky: not. osnova, klíč, noty a pomlky, takt (c1 – c2) 
určí charakter skladby (rychlá, pomalá, taneční, pochodová) 
rozlišuje hudbu vokální a instrumentální 
rozpozná základní hudební formy: AB / ABA / rondo 
seznámí se vybranými hudebními skladateli a jejich skladbami 
podle individ. nadání vyjádří hudbu pohybem 
učivo 
vokální činnosti (rozdílná dynamika) 
pěvecký a mluvní projev 
hlasová hygiena 
rozšiřování hlasového rozsahu 
2/4, 3/4, 4/4 takt 
lidový dvojhlas 
instrumentální činnosti (hra na Orffovy hudební nástroje) 



pokusy se o jednoduchý doprovod 
hudebně pohybové činnosti (pohybová improvizace) 
pamatuje si figury a je schopen je cyklicky opakovat 
orientuje se v prostoru 
rytmizace a improvizace 
umí minimálně 6 písní (další 4 částečně) 
orientuje se v notovém zápisu / dokáže zapsat jednoduchý úryvek 
poslechové skladby 
průřezová témata 

OSV - osobnostní a sociální výchova 
- kooperace, kompetice 
- psychohygiena 
- rozvoj citové oblasti 
- začátky chápání a uvědomování si estetiky v chování, jednání a vystupování 
- umění jako prostředek vzájemné komunikace  

MEV - mediální výchova 
- rozvoj komunikační schopnosti (při veřejném vystupování) 
- podporuje snahu využít vlastních schopností v týmové práci a vzbuzuje pocit odpovědnosti ke 

kolektivní činnosti (navštěvování pěveckého kroužku)    
EGS – myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- objevujeme Evropu a svět 
MUV – multikulturní výchova 
- etnický původ 
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: lidové zvyky a tradice 
- Vl: region, Česká republika, foklórní oblasti Moravy 
- Vv: ilustrace písně, tématické práce 
- Tv: pochod, chůze, taneční kroky 
 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Hudební výchova 

 
ROČNÍK  5. 

 
výstupy 
dodržuje zásady správného dýchání a tvoření tónu    
dokáže zadržet dech 
užívá jednoduché metody rozezpívání 
zpívá rytmicky přesně a ve správném tempu 
rozpozná durovou a mollovou tóninu 
dokáže přejít ze sólového zpěvu do sborového 
pozná některé písně formou hudebních hádanek nebo počátečních úryvků 
zpívá hymnu ČR a zná její původ 
detailněji se orientuje v hudební nauce (stupnice C-dur / posuvky) 
zřetelně vyslovuje a rytmizuje jednoduchý text 
je schopen dokončit melodii 
intonuje melodii sestupnou a vzestupnou 
dokáže melodii vyjádřit jednoduchým pohybem 
dodržuje rytmus pochodu 
dovede pohybově improvizovat  
orientuje se v používání Orffových hud. nástrojů 
improvizuje rondo 
rozlišuje skupiny hudebních nástrojů; podle zvuku pozná hlavní zástupce    
taktuje 2/4, 3/4 takt 
orientuje se v základních vlastnostech tónů 
zvládá základy hudební nauky: not. osnova, klíč, noty a pomlky, takt (c1 – c2) 
určí charakter skladby (rychlá, pomalá, taneční, pochodová) 



rozlišuje hudbu vokální a instrumentální 
rozpozná základní hudební formy: AB / ABA / rondo 
rozpozná různé základní žánry (h. vážnou / populární / lidovou)  
seznámí se vybranými hudebními skladateli a jejich skladbami 
podle individ. nadání vyjádří hudbu pohybem 
učivo 
vokální činnosti (rozdílná dynamika) 
pěvecký a mluvní projev 
hlasová hygiena 
rozšiřování hlasového rozsahu 
2/4, 3/4, 4/4 takt 
lidový dvojhlas 
instrumentální činnosti (hra na Orffovy hudební nástroje) 
pokusy se o jednoduchý doprovod 
hudebně pohybové činnosti (pohybová improvizace) 
pamatuje si figury a je schopen je cyklicky opakovat 
orientuje se v prostoru 
rytmizace a improvizace 
umí minimálně 6 písní (další 4 částečně) 
hudební nauka 
hudební formy 
orientuje se v notovém zápisu / dokáže zapsat jednoduchý úryvek 
intervaly 
poslechové skladby 
průřezová témata 

OSV - osobnostní a sociální výchova 
- psychohygiena 
- rozvoj citové oblasti 
- začátky chápání a uvědomování si estetiky v chování, jednání a vystupování 
- umění jako prostředek vzájemné komunikace  

MEV - mediální výchova 
- rozvoj komunikační schopnosti (při veřejném vystupování) 
podporuje snahu využít vlastních schopností v týmové práci a vzbuzuje pocit odpovědnosti ke 
kolektivní činnosti (navštěvování pěveckého kroužku)    
MUV – multikulturní výchova 
- etnický původ 
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: lidové zvyky a lidové tradice 
- Vl: region, Národní obrození 
- Tv: pochod, chůze, rytmus chůze, tanec 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Výtvarná výchova 

 
ROČNÍK  1. 

výstupy 
žák se seznamuje se základními návyky a postupy při práci 
osvojuje si základy bezpečné práce 
poznává vlastnosti různých výtvarných materiálů 
rozliší a pojmenuje základní a doplňkové barvy 
přiměřeně technicky vyjádří výtvarně vlastní prožitky 
barevně vyjádří své pocity vnímané různými smysly 
pracuje s modelovací hmotou 
ve výtvarném projevu využívá svoji fantazii a představivost 
učivo 
základní technické dovednosti při práci s výtvarnými pomůckami a materiálem 
základní a doplňkové barvy / barvy světlé – tmavé, řídké husté 
hry s barvou (zapouštění, rozpíjení, rozfoukávání; bar. skvrny) 



vlastní prožitek vyjadřuje kresbou, malbou, kombinovanými technikami 
výtvarné osvojování okolního světa: krajina, lidé, zvířata, věci atd. 
modelování: stlačování, hnětení, válení 
modelování jednoduchých předmětů denní potřeby, dále ovoce, zelenina, pečivo aj. 
dekorativní práce – střídání barev, barevný rytmus   
ilustrace pohádky / prožitého příběhu  
výtvarné vyprávění 
beseda o knížkách – pojmy ilustrace, ilustrátor 
rozvoj fantazie a představivosti ve výtvarném projevu 
tématické práce 
průřezová témata 
EV - environmentální výchova 
- vztah člověka k životnímu prostředí 
- odpovědnost za ochranu životního prostředí 
- projekt Týden pro přírodu 
OSV - osobnostní a sociální výchova 
- psychohygiena, kreativity, kooperace a kompetice 
- osobnostní rozvoj; schopnost vidět věci jinak 
- rozvoj tvořivosti 
EGS – myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- objevujeme Evropu a svět 
VDO – výchova demokratického člověka 
- denní režim / desatero prvňáčka 
mezipředmětové vztahy 
- Prv: barvy ročních období, ovoce, zelenina, stromy 
 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Výtvarná výchova 

 
ROČNÍK  2. 

 
výstupy 
žák se řídí základními návyky a postupy při práci 
využívá vlastností výtvarných materiálů 
ztvárňuje vlastní prožitky a představy 
rozvíjí své pozorovací schopnosti 
pokouší se o výtvarné zpracování konkrétního děje / události 
rozlišuje tvary a funkce předmětů 
rozumí pojmům barvy základní, teplé, studené, řídké, husté, světlé, tmavé 
je schopen sestavit odstínovou řadu 
pomocí hry si osvojuje dovednosti při práci s linií 
rozvíjí cit pro barvu, proporce a prostor (rozvržení a využití plochy – umístění předmětu) 
rozvíjí své znalosti v oblasti modelování 
aktivně pracuje s ilustracemi – popisuje ilustrace 
rozlišuje pojmy hračka, loutka, maňášek 
učivo 
výtvarné vyjádření skutečnosti 
dekorativní a prostorové práce 
výtvarné umění a společnost 
průřezová témata 
EV - environmentální výchova 
- vztah člověka k životnímu prostředí / naše obec a okolní krajina 
- lidské aktivity a problémy životního prostředí 
- odpovědnost za ochranu životního prostředí 
- projekt Týden pro přírodu 
OSV - osobnostní a sociální výchova 
- psychohygiena, kreativity, kooperace a kompetice 



- osobnostní rozvoj; schopnost vidět věci jinak 
- rozvoj tvořivosti 
- individualita člověka jako výtvarníka 
EGS – myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- projekt Den Evropy 
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: ilustrace příběhu / popis a porovnávání obrázků 
- Prv: počasí (déšť, sněžení, vítr) / stopy ve sněhu 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Výtvarná výchova 

 
ROČNÍK  3. 

 
výstupy 
žák se řídí základními návyky a postupy při práci 
využívá vlastností výtvarných materiálů 
ztvárňuje vlastní prožitky a představy 
rozvíjí své pozorovací schopnosti 
pokouší se o výtvarné zpracování konkrétního děje / události 
rozlišuje tvary a funkce předmětů 
poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti 
pomocí hry si osvojuje dovednosti při práci s linií 
seznamuje se s proporcemi lidské postavy 
vyhledává a třídí přírodniny 
rozvíjí cit pro barvu, proporce a prostor (rozvržení a využití plochy – umístění předmětu) 
chápe elementární zásady perspektivy (řazení předmětů za sebe / překrývání) 
rozvíjí své znalosti v oblasti modelování 
aktivně pracuje s ilustracemi – popisuje ilustrace 
seznamuje se s různými druhy výtvarného umění 
učivo 
výtvarné vyjádření skutečnosti 
dekorativní a prostorové práce 
výtvarné umění a společnost 
průřezová témata 
EV - environmentální výchova 
- vztah člověka k životnímu prostředí / naše obec a okolní krajina 
- lidské aktivity a problémy životního prostředí 
- odpovědnost za ochranu životního prostředí 
- projekt Týden pro přírodu 
MEV – mediální výchova 
- práce v realizačním týmu / almanach k projektu Týden pro přírodu 
MUV – multikulturní výchova 
- multikulturalita 
OSV - osobnostní a sociální výchova 
- psychohygiena, kreativity, kooperace a kompetice 
- osobnostní rozvoj; schopnost vidět věci jinak 
- rozvoj tvořivosti 
- individualita člověka jako výtvarníka 
EGS – myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- projekt Den Evropy 
- zážitky z prázdnin 
VDO – výchova demokratického občana 
- slabikář dětských práv 
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: tradice a lidové zvyky a obyčeje 

- Prv: postava, části těla – proporce / přírodniny a výtvory člověka 



 

 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Výtvarná výchova 

 
ROČNÍK  4. 

 
výstupy 
žák se řídí základními návyky a postupy při práci 
využívá vlastností výtvarných materiálů 
ztvárňuje vlastní prožitky a představy 
rozvíjí své pozorovací schopnosti 
pokouší se o výtvarné zpracování konkrétního děje / události 
rozlišuje tvary a funkce předmětů 
využívá vlastností barev a dokáže míchat různé odstíny 
pomocí hry si osvojuje dovednosti při práci s linií 
přesněji vyjadřuje proporce lidské postavy 
vyhledává a dotváří přírodniny 
pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů 
různými technikami je zpodobňuje 
rozvíjí cit pro barvu, proporce a prostor (rozvržení a využití plochy – umístění předmětu) 
chápe elementární zásady perspektivy (řazení předmětů za sebe / překrývání) 
rozvíjí své znalosti v oblasti modelování 
aktivně pracuje s ilustracemi – rozezná práce J. Trnky aj. 
seznamuje se s různými druhy výtvarného umění 
učivo 
výtvarné vyjádření skutečnosti 
dekorativní a prostorové práce 
výtvarné umění a společnost 
průřezová témata 
EV - environmentální výchova 
- vztah člověka k životnímu prostředí / naše obec a okolní krajina 
- lidské aktivity a problémy životního prostředí 
- ekosystémy / ekoles 
- projekt Týden pro přírodu 
MEV – mediální výchova 
- práce v realizačním týmu / almanach k projektu Týden pro přírodu 
MUV – multikulturní výchova 
- etnický původ 
OSV - osobnostní a sociální výchova 
- psychohygiena, kreativity, kooperace a kompetice 
- osobnostní rozvoj; schopnost vidět věci jinak 
- rozvoj tvořivosti 
- individualita člověka jako výtvarníka 
EGS – myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- projekt Den Evropy 
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: tradice a lidové zvyky a obyčeje regionu 

- Př: studie květu 
- Vl: památky kolem nás 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Výtvarná výchova 

 
ROČNÍK  5. 

 
výstupy 
žák se řídí základními návyky a postupy při práci 



využívá vlastností výtvarných materiálů 
ztvárňuje vlastní prožitky a představy 
rozvíjí své pozorovací schopnosti 
pokouší se o výtvarné zpracování konkrétního děje / události 
rozlišuje tvary a funkce předmětů 
využívá vlastností barev a dokáže míchat různé odstíny 
pomocí hry si osvojuje dovednosti při práci s linií 
rozvíjí svou fantazii a představivost 
přesněji vyjadřuje proporce lidské postavy / porovnává se skutečností (autoportrét) 
základní prvky schématického zachycení postavy v pohybu 
rozvíjí své prostorové vidění 
pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů 
různými technikami je zpodobňuje 
rozvíjí cit pro barvu, proporce a prostor (rozvržení a využití plochy – umístění předmětu) 
chápe elementární zásady perspektivy (řazení předmětů za sebe / překrývání) 
řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrie / asymetrie) 
seznamuje se s funkcí písma 
poznává písmo jako dekorativní prvek 
rozvíjí své znalosti v oblasti modelování 
aktivně pracuje s ilustracemi  
seznamuje se s různými druhy výtvarného umění 
rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus 
učivo 
výtvarné vyjádření skutečnosti 
dekorativní a prostorové práce 
výtvarné umění a společnost 
průřezová témata 
EV - environmentální výchova 
- vztah člověka k životnímu prostředí / naše obec a okolní krajina 
- lidské aktivity a problémy životního prostředí 
- projekt Týden pro přírodu 
MEV – mediální výchova 
- práce v realizačním týmu / almanach k projektu Týden pro přírodu 
MUV – multikulturní výchova 
- etnický původ 
- multikulturalita / my a náš svět 
OSV - osobnostní a sociální výchova 
- psychohygiena, kreativity, kooperace a kompetice 
- osobnostní rozvoj; schopnost vidět věci jinak 
- rozvoj tvořivosti 
- individualita člověka jako výtvarníka 
EGS – myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- objevujeme Evropu a svět  
- projekt Den Evropy 
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: tradice a lidové zvyky a obyčeje regionu 
- M: ornamenty z kružnic (a jiných geom. obrazců) 

- Vl: významní výtvarníci regionu a j. (A.Mucha) 
- Tv: zimní sporty 
 

vzdělávací oblast :                                                               Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                      Tělesná výchova 
zpracovatel pro 1. – 5. ročník:                                                                         Bc.  Šárka Hudeová 

 
 Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň 

 
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a 
ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských 
vztahů, životního prostředí, bezpečí člověka aj. Protože je zdraví základním předpokladem pro 



aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické 
ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. 
Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových 
možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků pohybových činností na tělesnou zdatnost, 
duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků 
k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své 
zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových 
potřeb i zájmů a pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti. 
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznání pohybového nadání, které předpokládá 
diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité j odhalování zdravotních oslabení 
žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné 
výchově. 
 
vzdělávací cíle na 1. stupni 
 
Vzdělávání je zaměřeno na: 
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže při pohybu ve škole 
- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 
- poznání vlastních pohybových možností a zájmů 
- poznávaní zdraví jako důležité životní hodnoty 
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví 
- rozvoj komunikace v TV, organizace v TV, zásady jednání a chování, pravidla pohybových 

činností 
- žák podle určité sportovní aktivity cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo                   
      v plaveckém bazénu 
- v úvodu hodiny všichni žáci provedou nástup, rozcvičku 
- v hlavní části hodiny se věnují danému typu sportování, cvikům nebo hrám 
- v závěrečné části dochází k relaxaci, zklidnění 
- žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi 
- učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce, využívá veškerá dostupná náčiní a 

nářadí 
 

organizační vymezení 

 
- časová dotace: 2 hodiny týdně 
- k výuce je užívána tělocvična (s nevyhovujícím zázemím) a školní hřiště 
- plavecký výcvik probíhá v Plavecké škole v Blučině 
- organizujeme jej na přání rodičů pro celý 1. stupeň 
- plavecký výcvik probíhá jednou týdně střídavě v 1. nebo 2. pololetí s časovou dotací 20 lekcí 
 
 Klíčové kompetence na 1. stupni 
  
Kompetence k učení 
- žák je veden k osvojování základního tělocvičného názvosloví- 
- učí se cvičit podle popisu cvičení – 
- učí se názvy tělocvičného nářadí a sportovních pomůcek. 
Kompetence k řešení problémů 
- žák uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí 
- reaguje v situaci při úrazu svém i spolužáka 
- řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, podvodem 
Kompetence komunikativní 
- žák je veden ke spolupráci v týmových  pohybových činnostech 
- učí se reagovat na základní povely a pokyny 
- umí zadat spolužákům základní povely a pokyny 
- organizuje pohybové soutěže a činnosti 
Kompetence sociální a personální 
- žák je veden v duchu fair-play, dodržuje daná pravidla 
- umí označit přestupky ve hře 
- respektuje opačné pohlaví  
- zvládá pohybové činnosti ve skupině 



Kompetence občanská 
- žák projevuje přiměřenou samostatnost a vůli zlepšit se 
- spojuje svou pohybovou činnost se zdravím 
- zařazuje si do svého režimu korektivní cvičení 
- hodnotí cvičení, učí se být ohleduplný a taktní 
Kompetence pracovní 
- žák uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě 
- učí se užívat jednotlivá nářadí a náčiní 
 

vzdělávací oblast :                                                                                        
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                   Tělesná výchova 
 

ROČNÍK  1. 
výstupy 
žák: 

-přípravu organismu před pohybovou aktivitou 
-zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 
-spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 
-dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků  
-dbá na správné dýchání 
-zná kompenzační a relaxační cviky 
-zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu  
-zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 
-zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  
-dodržuje pravidla bezpečnosti  a hlavní zásady hygieny při sportování  
-zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti 
-používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 
-spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích 
-jedná v duchu fair-play 
-zvládne přihrávku jednoruč, obouruč 
-zná a dodržuje základní pravidla her ,přípravu organismu před pohybovou aktivitou 
-je schopen soutěžit v družstvu 
-je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo  
-zná techniku hodu kriketovým míčkem  
-zná nízký start 
-zná princip štafetového běhu 
-nacvičí skok do dálky 
-účastní se atletických závodů 
-zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. 
-jednoduchá cvičení na žebřinách 
-umí skákat přes švihadlo 
-dokáže podbíhat dlouhé lano 
-provádí cvičení na lavičkách 
-projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení 
pohybové dovednosti 
-učí se respektovat zdravotní handicap 
-zná význam sportování pro zdraví 
učivo 
-příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti 
-cvičení během  dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy  
estetického pohybu 
-tělocvičné pojmy-komunikace v TV 
-bezpečnost při sportování 
-základy sportovních her: míčové hry a pohybové hry ,pohybová tvořivost a využití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při TV,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností –
her a soutěží, zásady jednání a chování 
-základy atletiky: rychlý běh,skok do dálky,hod míčkem,rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, 
síly, pohyblivosti a koordinace pohybu 



-základy gymnastiky¨: cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná 
cvičení a úpoly 
-vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play 
průřezová témata 
VDO – výchova demokratického člověka 
občanská společnost a škola - rozvíjíme smysl pro spravedlnost a odpovědnost 
EV – environmentální výchova 
vztah člověka k životnímu prostředí 
mezipředmětové vztahy 
- Prv: režim dne, chování žáka, hygienické návyky 

- Hv: dýchání, chůze, taneční kroky 
 

vzdělávací oblast :                                                                                        
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                   Tělesná výchova 
 

ROČNÍK  2. 
 

výstupy 
žák 
-zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 
-zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 
-spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 
-dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků  
-dbá na správné dýchání 
-zná kompenzační a relaxační cviky 
-zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu  
-zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 
-zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  
-dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě 
-zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti 
-používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 
-jedná v duchu fair-play 
-spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích 
-zvládne přihrávku jednoruč, obouruč 
-zná a dodržuje základní pravidla her 
-je schopen soutěžit v družstvu 
-je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo  
-zná techniku hodu kriketovým míčkem  
-zná nízký start 
-zná princip štafetového běhu 
-nacvičí skok do dálky 
-účastní se atletických závodů 
-zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. 
-jednoduchá cvičení na žebřinách 
-umí skákat přes švihadlo 
-dokáže podbíhat dlouhé lano 
-provádí cvičení na lavičkách 
-provádí přetahy a přetlaky 
-projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení 
pohybové dovednosti 
-učí se respektovat zdravotní handicap 
-zná význam sportování pro zdraví 
učivo 
-příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti 
-cvičení během  dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu 
-tělocvičné pojmy / komunikace v TV 
-bezpečnost při sportování 
-základy sportovních her: míčové hry a pohybové hry 



-pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
-organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her a soutěží, 
zásady jednání a chování 
-základy atletiky: rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu 
-základy gymnastiky: cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající  velikosti a hmotnosti 
-průpravná cvičení a úpoly 
-vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play 
průřezová témata 
VDO – výchova demokratického člověka   
dodržování pravidel, smysl pro čistou a bezkonfliktní hru 
MKV – multikulturní výchova 
lidské vztahy (ohleduplnost, spolupráce) 
EV – environmentální výchova 
vztah člověka k životnímu prostředí 
mezipředmětové vztahy 
- Prv: režim dne, chování žáka, hygienické návyky 

- Hv: dýchání, chůze, taneční kroky 
 
 
 
 
 
 
 
 

vzdělávací oblast :                                                                                        
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                   Tělesná výchova 
 

ROČNÍK  3. 
výstupy 
žák: 
-zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 
-zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 
-spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 
-dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků  
-dbá na správné dýchání 
-zná kompenzační a relaxační cviky  
-uplatňuje zásady pohybové hygieny 
-zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 
-zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  
-rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje 
-dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 
-zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti 
-používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 
-jedná v duchu fair-play 
-spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích 
-rozlišují míč na basketbal a volejbal 
-učí se ovládat hru s basketbalovým míčem, umí přihrávky jednoruč a obouruč, dribling 
-.nacvičuje přehazovanou 
-zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 
-je schopen soutěžit v družstvu 
-umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat ji 
-je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo  
-pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje 
-zná techniku hodu kriketovým míčkem  
-zná princip štafetového běhu 
-uběhne 60 m 
-zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem s překážkami 



-umí skákat do dálky 
-nacvičí správnou techniku skoku z místa  
-účastní se atletických závodů 
-umí šplhat na tyči 
-zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na hlavě apod. 
-provádí přitahování do výše čela na hrazdě  
-naučí se správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze 
-projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli zlepšit se 
-respektuje zdravotní handicap 
-zná význam sportování pro zdraví 
-zvládne základní kroky některých lidových tanců 
-seznámí se s dětských aerobikem  
- seznámí se s  kondičním cvičení s hudbou 
-zvládne techniku jednoho plaveckého stylu 
-provádí skoky do vody 
učivo 

- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu 

-zdravotně zaměřené činnosti 
-cvičení během  dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – jednoduché tanečky 
-základy estetického pohybu 
-tělocvičné pojmy - komunikace v TV 
-bezpečnost při sportování 
-základy sportovních her: míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při TV 
-pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností: her a soutěží, zásady jednání a 
chování 
-základy atletiky: rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti,  
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu 
-základy gymnastiky: rytmická gymnastika, cvičení s hudbou 
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající  velikosti a hmotnosti 
-průpravná cvičení a úpoly 
-základní plavecká výuka: základní plavecké dovednosti, jeden plavecký styl, hygiena plavání a 
adaptace na vodní prostředí  
-vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play 
průřezová témata 
VDO – výchova demokratického člověka   
občan, obč. spol. a stát - respekt k identitám, zdroje konfliktů 
MKV – multikulturní výchova 
lidské vztahy (ohleduplnost, spolupráce) 
EV – environmentální výchova  
vztah člověka k životnímu prostředí 
mezipředmětové vztahy 
- Prv: držení těla, bezpečnost, komunikace lidí, význam pravidel, zdraví  
- ČJ: přesné vyjadřování 
- M: měření délky, bodové hodnocení 
- Vv: sportovní nářadí 
- Hv: rytmus melodie 
 

vzdělávací oblast :                                                                                        
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                   Tělesná výchova 
 

ROČNÍK  4. 
 

výstupy 
žák: 
-zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 
-zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 
-zná kompenzační a relaxační cviky 
-dbá na správné držení těla 



-dbá na správné dýchání 
-projevuje přiměřenou samostatnost a odvahu i vůli 
-podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 
-zvládne základní kroky lidových tanců 
-seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou 
-uplatňuje zásady pohybové hygieny 
-zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 
-zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  
-rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje  
-adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 
-zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti 
-používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 
-jedná v duchu fair-play 
-spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích  
-umí přihrávky jednoruč a obouruč, dribling 
-rozlišuje míč na basketbal a volejbal 
-učí se ovládat hru s basketbalovým míčem nacvičuje střelbu na koš 
--zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se jimi  
-zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 
-je schopen soutěžit v družstvu 
-umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat ji 
-je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo  
-zná techniku hodu kriketovým míčkem  
-zná princip štafetového běhu 
-uběhne 300 m 
-zná taktiku při běhu: k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, při běhu terénem s překážkami 
-umí skákat do dálky 
-nacvičí správnou techniku skoku z místa  
-umí šplhat na tyči 
-zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na hlavě apod. 
-provádí přitahování do výše čela na hrazdě  
-umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze,roznožku,výskok do kleku a dřepu 
-provádí cvičení na švédské bedně 
-respektuje zdravotní handicap 
-zná význam sportování pro zdraví 
-zvládne techniku 2 plaveckých stylů – prsa a kraul,osvojí si techniku dalšího plaveckého stylu 
-provádí skoky do vody 
-zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti 
-zná jednoduchá pravidla silničního provozu 
-dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 
učivo 
-výchova ke zdraví 
-zdravotně zaměřené činnosti 
-příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu 
-cvičení během  dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky 
-tělocvičné pojmy - komunikace v TV 
-bezpečnost při sportování 
-základy sportovních her: míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při TV 
-pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností –her a soutěží 
-zásady jednání a chování 
-základy atletiky: rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace pohybu 
-základy gymnastiky: cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti 
-průpravná cvičení a úpoly 
-vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play 
-základní plavecká výuka: základní plavecké dovednosti, 2 plavecké styly, hygiena plavání a 
adaptace na vodní prostředí 
-výchova cyklisty - dopravní hřiště / soutěž mladých cyklistů 
průřezová témata 



MKV – multikulturní výchova 
lidské vztahy (ohleduplnost, spolupráce) 
EV – environmentální výchova  
vztah člověka k životnímu prostředí / lidské aktivity a problémy živ. prostředí 
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: slavní sportovci / komentář sportovního utkání / referát / aktualita 
- Př: člověk a zdraví / ochrana zdraví / první pomoc /   
- M: tabulka / jednotky měření 
- Vl: folklórní oblasti Moravy – Valašsko – skanzen – slavní sportovci (E. Zátopek) 
- Hv: rytmus melodie 
 
 

vzdělávací oblast :                                                                                        
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                   Tělesná výchova 
 

ROČNÍK  5. 
výstupy 
žák: 

-zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 
-zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 
-podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 
-zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení 
-zvládne základní kroky lidových tanců,  
-seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou 
-dbá na správné držení těla při různých činnostech  
-dbá na správné dýchání 
-zná kompenzační a relaxační cviky  
-uplatňuje zásady pohybové hygieny 
-zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 
-zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  
-rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje  
-cvičí podle jednoduchého nákresu,popisu cvičení 
-dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 
-adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 
-zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti 
-používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 
-jedná v duchu fair-play 
-respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 
-spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích třídy 
-umí přihrávky jednoruč a obouruč,dribling 
- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem, nacvičuje střelbu na koš 
-nacvičuje přehazovanou 
-zná pravidla přehazované,malé kopané,florbalu a řídí se jimi  
-zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 
-je schopen soutěžit v družstvu 
-umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat ji 
-je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo  
-pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje 
-zná techniku hodu kriketovým míčkem  
-zná princip štafetového běhu 
-uběhne 400 m  a 800 m 
-zná taktiku při běhu –k metě,sprintu,vytrvalostního běhu, při běhu terénem s překážkami 
-umí skákat do dálky 
-nacvičí správnou techniku skoku z místa  
-účastní se atletických závodů. 
-umí šplhat na tyči 
-zvládne cvičení na žíněnce: napojované kotouly, kotouly vpřed a vzad s různým zakončením, stoj 
na hlavě apod. 
-na hrazdě provádí výmyk a přitahování do výše čela  



-umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu 
-provádí cvičení na švédské bedně 
-zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí: kruhy, žebřiny, lavičky apod. 
-provádí kondiční cvičení s plnými míči 
učivo 
-příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti 
-cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky 
-základy estetického pohybu 
-tělocvičné pojmy - komunikace v TV 
-bezpečnost při sportování 
-základy sportovních her: míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při TV 
-základy atletiky: rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti 
síly a pohyblivosti a koordinace pohybu 
-základy gymnastiky: cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající  velikosti a hmotnosti 
-průpravná cvičení a úpoly  
-vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play 
průřezová témata 
MKV – multikulturní výchova 
lidské vztahy / multikulturalita 
EV – environmentální výchova 
vztah člověka k prostředí (prostředí a zdraví) / problémy životního prostředí 
mezipředmětové vztahy 
- ČJ: slavní sportovci / komentář sportovního utkání / referát / aktualita 
- Př: člověk a zdraví / ochrana zdraví / první pomoc /   
- M: tabulka / graf / jednotky měření 
- Vl: folklórní oblasti Moravy – Valašsko – skanzen – slavní sportovci (E. Zátopek) 
- Hv: rytmus melodie 

 

vzdělávací oblast :                                                          Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                    Pracovní činnosti 
zpracovatel pro 1. – 5. ročník:                                                                        Mgr. Jiří Krumpholc 

 
 Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru Pracovní 
činnosti. V souladu s RVP je obor na 1. stupni členěn na čtyři tématické okruhy: 
 Práce s drobným materiálem 
 Konstrukční činnosti 
 Pěstitelské práce 
 Příprava pokrmů 
 
Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti, důležité pro jejich další život. Činnosti 
podporují samostatnost a spolupráci žáků, podporují vlastní aktivitu a tvořivost, vedou je 
k vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů, k utřídění informací 
a hledání souvislostí. 
 
vzdělávací cíle na 1. stupni 
 
- pozitivní vztah k práci a odpovědnost za kvalitu a výsledky práce 
- osvojení základních pracovních činností, návyků a dovedností, účinné plánování a organizování  
   práce, k vytrvalosti a soustavnosti při plnění úkolu 
- pochopení techniky jako významné součásti vyspělé společnosti, chápání vztahu techniky a 
  životního prostředí a nutnosti trvale udržitelného rozvoje společnosti 
- chápání práce jako prostředku seberealizace 
- orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a vhodné volbě  
  budoucího povolání 
 
organizace práce na 1. stupni 



 
- předmět je vyučován od prvního do pátého ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně 
- výuka probíhá v kmenových učebnách, částečně v keramické dílně 
- vzhledem k nedostatku prostor se okruhy Pěstitelské práce a Příprava pokrmů improvizují 
- základní výstupy okruhu Příprava pokrmů (viz 1. ročník – stolování) realizujeme aktuálně ve  
  školní jídelně při běžném obědě 
 
 Klíčové kompetence na 1. stupni 
 
Kompetence k učení 
- učíme žáky základním pracovním dovednostem a návykům z různých pracovních oblastí 
- žáci se naučí používat vhodné pracovní nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžných 

situacích 
- vedeme žáky k osvojování praktických pracovních dovedností a návyků 
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných 

pracovních výsledků 
 
Kompetence k řešení problémů 
- vedeme žáky k řešení pracovních postupů 
- k uplatňování vlastních nápadů 
- předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému řešení problému i zpracování: výběr 

techniky, materiálů, pomůcek 
 
 
Kompetence komunikativní 
- žák je veden ke spolupráci s ostatními spolužáky / sám poradí / požádá o radu 
 
Kompetence sociální a personální 
- vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci ve skupině 
- učíme žáky respektovat nápady jiných a ke snaze o dosažení kvalitního výsledku 
 
Kompetence občanská 
- žák projevuje přiměřenou samostatnost a vůli zlepšit se 
 
Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny, včetně používání 

vhodných ochranných prostředků 
- vedeme žáky ke správnému používání pracovních nástrojů 
- vedeme žáky k pochopení vlastností, specifických pro daný materiál a následně pro správnou 

volbu materiálu 
- podporujeme u žáků snahy o kvalitu, funkčnost a hospodárnost 
- společně se žáky posuzujeme dopad různých pracovních činností na zdraví, životní prostředí a 

na kulturní a společenské hodnoty 
- vedeme žáky k efektivnímu využití pracovního postupu, k čistotě a pořádku na pracovišti 
 

vzdělávací oblast :                                                                                
Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                  Pracovní činnosti 
 

ROČNÍK  1. 
Práce s drobným materiálem 
výstupy 
žák: 

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 
- dovede navlékat / aranžovat / třídit přírodniny 
- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír 
- vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru / z modelovací hmoty 
- stříhá textil a dovede s ním pracovat (textilní koláže) 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
- provádí základní úklid pracoviště 



učivo 
- práce s papírem / textilem / modelovací hmotou / s přírodninami (šípky, bobule aj.) 
- organizace práce 
- bezpečnost práce 
mezipředmětové vztahy 
Vv: skládanky z papíru, koláže  / Prv: plody podzimu   
 
Konstrukční činnosti 
výstupy 
žák: 

- sestavuje stavebnicové prvky 
- montuje a demontuje stavebnici 
učivo 
- práce se stavebnicemi 
mezipředmětové vztahy 
M: rozvoj prostorové představivosti  
 
Pěstitelské práce 
výstupy 
žák: 

- pěstuje vytypované plodiny (řeřicha, obilí) 
- ošetřuje květiny ve třídě (zalévá, rosí) 
- pozoruje růst a vývoj 
učivo 
- růst a vývoj rostlin 
- pokojové květiny / rostliny 
mezipředmětové vztahy 
Prv: rostliny 
 
Příprava pokrmů 
výstupy 
žák: 

- prostře tabuli pro jednoduché stolování  
- užívá zásad správného stolování a společenského chování 
učivo 
- stolování 
mezipředmětové vztahy 
Prv: zásady správného stolování 
 

vzdělávací oblast :                                                                                
Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                  Pracovní činnosti 
 

ROČNÍK  2. 
Práce s drobným materiálem 
výstupy 
žák: 

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 
- dovede navlékat / aranžovat / třídit přírodniny 
- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír 
- vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru / z modelovací hmoty 
- stříhá textil a dovede s ním pracovat (textilní koláže) 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
- provádí základní úklid pracoviště 
učivo 
- práce s papírem / textilem / modelovací hmotou / s přírodninami (šípky, bobule aj.) 
- organizace práce 
- práce ve skupinách 
- bezpečnost práce 



mezipředmětové vztahy 
Vv: skládanky z kartonu / výrobky z modelovací hmoty  / Prv: plody podzimu   
 
Konstrukční činnosti 
výstupy 
žák: 

- sestavuje stavebnicové prvky 
- montuje a demontuje stavebnici 
učivo 
- práce se stavebnicemi 
mezipředmětové vztahy 
M: rozvoj prostorové představivosti  
 
Pěstitelské práce 
výstupy 
žák: 

- se seznamuje se základními podmínkami pro pěstování rostlin 
- pěstuje vytypované plodiny (řeřicha, obilí) 
- ošetřuje květiny ve třídě (zalévá, rosí) 
- pozoruje růst a vývoj 
učivo 
- zásady pěstování rostlin 
- růst a vývoj rostlin 
- pokojové květiny / rostliny 
mezipředmětové vztahy 
Prv: rostliny 
 
Příprava pokrmů 
výstupy 
žák: 

- prostře tabuli pro jednoduché stolování  
- užívá zásad správného stolování a společenského chování 
- připraví jednoduchou snídani / přesnídávku 
učivo 
- stolování 
- příprava pokrmů 
- organizace práce 
mezipředmětové vztahy 
Prv: zásady správného stolování 
 

vzdělávací oblast :                                                                                
Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                  Pracovní činnosti 
 

ROČNÍK  3. 
Práce s drobným materiálem 
výstupy 
žák: 

- seznamuje se s vlastnostmi materiálů, funkcí a využitím pracovních pomůcek a nástrojů 
- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 
- dovede navlékat / aranžovat / třídit přírodniny 
- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír 
- vytváří jednoduché prostorové tvary z kartonu 
- dovede pracovat s modelovací hmotou (hnětení / válení / stlačování / ohýbání / dělení na části) 
- stříhá textil a dovede s ním pracovat (textilní koláže) 
- navlékne jehlu / stříhá textil / přišije knoflík / ušije jednoduchý textilní výrobek 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
- provádí základní úklid pracoviště 
učivo 



- práce s papírem / textilem / modelovací hmotou / s přírodninami (šípky, bobule aj.) 
- organizace práce 
- práce ve skupinách 
- bezpečnost práce 
mezipředmětové vztahy 
Vv: výrobky z modelovací hmoty = keramika  / Prv: plody podzimu   
 
Konstrukční činnosti 
výstupy 
žák: 

- sestavuje stavebnicové prvky 
- montuje a demontuje stavebnici 
- spolupracuje ve skupině 
učivo 
- práce se stavebnicemi / skupinové práce 
mezipředmětové vztahy 
M: rozvoj prostorové představivosti / krychle 
 
Pěstitelské práce 
výstupy 
žák: 

- pěstuje vytypované plodiny (řeřicha, obilí) 
- ošetřuje květiny ve třídě (zalévá, rosí) 
- pozoruje růst a vývoj 
učivo 
- zásady pěstování rostlin 
- růst a vývoj rostlin 
- pokojové květiny / rostliny 
mezipředmětové vztahy 
Prv: rostliny 
 
Příprava pokrmů 
výstupy 
žák: 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně 
- prostře tabuli pro jednoduché stolování  
- užívá zásad správného stolování a společenského chování 
- připraví jednoduchý pokrm studené kuchyně 
- udržuje pořádek a čisto na pracovní ploše 
učivo 
- stolování 
- příprava pokrmů 
- organizace práce 
mezipředmětové vztahy 
Č: popis místnosti se zaměřením na květinovou výzdobu / Prv: zásady správného stolování 
 

vzdělávací oblast :                                                                                
Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                  Pracovní činnosti 
 

ROČNÍK  4. 
Práce s drobným materiálem 
výstupy 
žák: 

- seznamuje se s vlastnostmi materiálů, funkcí a využitím pracovních pomůcek a nástrojů 
- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 
- dovede navlékat / aranžovat / třídit přírodniny 
- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír 
- vytváří jednoduché prostorové tvary z kartonu 



- dovede pracovat s modelovací hmotou (hnětení / válení / stlačování / ohýbání / dělení na části) 
- stříhá textil a dovede s ním pracovat (textilní koláže) 
- navlékne jehlu / stříhá textil / přišije knoflík / ušije jednoduchý textilní výrobek 
- pokouší se pracovat s vlnou (rozčesávání / drhnutí = element. art protis = = nalepování) 
- dovede tvarovat drát a fólii (rytí / kroucení / vytlačování / vyhlazování) = = šperk 
- pokouší se vyšívat (včetně vlastní jednoduché předlohy / šablony) 
- uvědomuje si různé prvky folklóru  
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
- provádí základní úklid pracoviště 
učivo 
- práce s různými materiály 
- lidové tradice – folklór 
- organizace práce 
- práce ve skupinách 
- hygiena a bezpečnost práce 
mezipředmětové vztahy 
M: sítě geometrických těles / Prv: lidové zvyky a tradice   
 
Konstrukční činnosti 
výstupy 
žák: 

- sestavuje stavebnicové prvky 
- montuje a demontuje stavebnici 
- podle předlohy sestaví ze stavebnicových prvků (i s použitím jiného materiálu) jednoduchý 

model 
- spolupracuje ve skupině 
- udržuje pořádek na pracovním místě 
- dodržuje zásady bezpečnosti 
- dovede poskytnout první pomoc 
učivo 
- práce se stavebnicemi / skupinové práce 
- práce s papírovými modely 
- slepovací modely 
mezipředmětové vztahy 
M: rozvoj prostorové představivosti / krychle / sítě geometrických těles / Př: první pomoc 
 
Pěstitelské práce 
výstupy 
žák: 

- dokáže v místnosti pěstovat rostliny ze semen / provádí jejich pozorování 
- získává základní informace o chráněných a vzácných rostlinách 
- získává základní informace o jedovatých a škodlivých rostlinách 
- dovede správně posoudit škodlivé (plevele)  
- ošetřuje květiny ve třídě (zalévá, rosí) 
- pozoruje růst a vývoj 
učivo 
- zásady pěstování rostlin 
- růst a vývoj rostlin 
- pokojové květiny / rostliny 
mezipředmětové vztahy 
ČJ: popis pracovního postupu  /  Prv: rostliny 
 
Příprava pokrmů 
výstupy 
žák: 

- seznamuje se s kuchyňským nádobím a kuchyňskými stroji 
- dokáže vybrat a nakoupit potraviny pro přípravu jednoduchého pokrmu 
- dovede dodržovat pracovní postup 
- zorganizuje si práci ve skupině 
- prostře tabuli pro jednoduché stolování  



- užívá zásad správného stolování a společenského chování 
- připraví jednoduchý pokrm studené kuchyně 
- udržuje pořádek a čisto na pracovní ploše 
učivo 
- vybavení kuchyně 
- příprava pokrmu 
- stolování 
- organizace práce 
- hygiena a bezpečnost při práci 
mezipředmětové vztahy 
Č: popis pracovního postupu  
 

vzdělávací oblast :                                                                                
Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                  Pracovní činnosti 
 

ROČNÍK  5. 
Práce s drobným materiálem 
výstupy 
žák: 

- dovede pracovat s papírem a kartonem 
- obkresluje šablony / vytváří jednoduché prostorové konstrukce 
- dovede pracovat s modelovací hmotou 
- vytvoří dekorativní kachel 
- dovede pracovat s různými textiliemi 
- seznámí se s technikou batikování 
- dovede pracovat s jinými materiály (kov. folie, drát, přírodniny) 
- kombinuje různé techniky / materiály 
- uvědomuje si různé prvky folklóru  
- dokáže zvolit správné nástroje i postup 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
- provádí základní úklid pracoviště 
učivo 
- práce s různými materiály 
- lidové tradice – folklór 
- pracovní pomůcky / nástroje 
- organizace práce 
- práce ve skupinách 
- hygiena a bezpečnost práce 
mezipředmětové vztahy 
M: sítě geometrických těles / Prv: lidové zvyky a tradice   
 
Konstrukční činnosti 
výstupy 
žák: 

- sestavuje stavebnicové prvky 
- montuje a demontuje stavebnici 
- podle obrazové předlohy jednoduchého předmětu / objektu narýsuje potřebné díly 
- z nich sestaví dotyčný model (použije i jiné materiály) 
- spolupracuje ve skupině 
- udržuje pořádek na pracovním místě 
- dodržuje zásady bezpečnosti 
- dovede poskytnout první pomoc 
učivo 
- práce se stavebnicemi / skupinové práce 
- práce s papírovými modely 
- slepovací modely (trojrozměrné modely) 
mezipředmětové vztahy 
M: rozvoj prostorové představivosti / krychle / sítě geometrických těles / Př: první pomoc 



 
Pěstitelské práce 
výstupy 
žák: 

- dokáže v místnosti pěstovat rostliny ze semen / provádí jejich pozorování 
- provede množení rostlin odnožemi / řízkováním 
- získává základní informace o chráněných a vzácných rostlinách 
- získává základní informace o jedovatých a škodlivých rostlinách = drogy 
- dovede správně posoudit škodlivé (plevele)  
- ošetřuje květiny ve třídě (zalévá, rosí, přesazuje) 
- pozoruje růst a vývoj 
učivo 
- zásady pěstování rostlin 
- růst a vývoj rostlin 
- pokojové květiny / rostliny 
mezipředmětové vztahy 
Př: rostliny  /  ČJ: práce s odbornou literaturou (Pěstování rostlin) 
 
Příprava pokrmů 
výstupy 
žák: 

- orientuje se ve vybavení kuchyně 
- používá vhodné kuchyňské nádobí a kuchyňské stroje 
- dokáže vybrat a nakoupit potraviny pro přípravu jednoduchého pokrmu 
- dovede stanovit pracovní postup 
- zorganizuje si práci ve skupině 
- prostře tabuli pro jednoduché stolování  
- užívá zásad správného stolování a společenského chování 
- připraví jednoduchý pokrm studené kuchyně 
- připraví nealkoholický nápoj 
- chápe podstatu pitného režimu a jeho význam pro organizmus 
- seznamuje se se zásadami zdravé výživy 
- připraví míchaný salát z čerstvé zeleniny 
- udržuje pořádek a čisto na pracovní ploše 
učivo 
- vybavení kuchyně 
- příprava pokrmů a nápojů s ohledem na zdravou výživu 
- stolování 
- organizace práce 
- hygiena a bezpečnost při práci 
mezipředmětové vztahy 
Č: popis pracovního postupu / zásady správného společenského chování  
  
konec 2. části 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.                                                                                                                                                                                           3. část 
 
( F - 2 ) učební osnovy pro 2. stupeň 
vzdělávací oblasti / obory – výstupy 
 

vzdělávací oblast :                                       Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                           Český jazyk a literatura 
zpracovatel pro 6. – 7. ročník:                                                                     Mgr. Dana Kadlčíková 
zpracovatel pro 8. – 9. ročník:                                                                                 Irena Brabcová 

 
 Charakteristika vyučovacího  předmětu – 2. stupeň: 
 
obsahové, časové a organizační vymezení 
časová dotace: 5 hodin týdně v každém ročníku 
předmět je rozdělen na 3 tematické okruhy: 
komunikační a slohová výchova 
jazyková výchova 
literární výchova 
výchovně - vzdělávací cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí se prolínají 
 
komunikační a slohová výchova: 
schopnost rozlišit v textu objektivní fakta od subjektivních názvů a hodnocení 
dovednost rozpoznat manipulativní komunikaci a kriticky ji zhodnotit 
schopnost vyjadřovat se v písemném i mluveném projevu kultivovaně, výstižně a s logickou 
návazností 
orientace v různých stylistických prostředcích a schopnost vhodně a účelně je využít 
získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti 
vnímání kultivovaného projevu jako prostředku k prosazení sebe sama 
 
jazyková výchova: 
rozvoj pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho přijímání jako možného zdroje pro rozvoj 
osobního i kulturního bohatství 
osvojení si spisovné podoby českého jazyka a orientace v jeho nespisovných formách 
rozvoj kultivovaného a gramaticky správného ústního i písemného projevu  
rozvoj logického myšlení 
využití různých informačních zdrojů jako prostředku k dalšímu sebevzdělávání  
 
literární výchova: 
posilování dovednosti číst 
schopnost prožívat a sdílet čtenářské zážitky 
povědomí o základních literárních druzích a žánrech a pojmech z oblasti literární teorie 
schopnost reprodukovat a produkovat literární text 
orientace v hlavních obdobích literární historie a povědomí o hlavních představitelích české i 
světové literatury 
 
formy práce: 
výklad, práce s učebnicí, pracovním sešitem, slovníky a jazykovými příručkami, dramatizace, 
diskuse, práce s internetem, multimediálními vzdělávacími programy, počítačovými prezentacemi, 
audiovizuální technikou, obrazovým materiálem 
 
pomůcky: 
učebnice a pracovní sešity, slovníky a jazykové příručky, audiovizuální technika, obrazový 
materiál, počítače – výukové a procvičovací programy / internet 
 
mezipředmětové vztahy: 
dějepis 
orientace v historických souvislostech 
výtvarná a hudební výchova 



umělecké slohy a jejich představitelé 
cizí jazyk 
gramatické jevy v cizím jazyce 
občanská výchova 
zásady komunikace a tolerance 
tělesná výchova 
pohyb jako prostředek ztvárnění textu 
 
 Klíčové kompetence na  2. stupni: 
 
Kompetence k učení  
žák volí a využívá vhodné způsoby, metody a strategie efektivního učení 
vyhledává a třídí informace, které dále využívá v procesech učení a v praxi 
užívá správnou terminologii a symboliku 
propojuje poznatky získané z různých vzdělávacích oblastí a uvádí je do souvislostí 
dochází k vlastním závěrům na základě pozorování a experimentu 
kriticky zhodnotí svůj postup v daném předmětu a navrhne možné způsoby překonávání 
eventuálních překážek a problémů 
 
Kompetence k řešení problémů 
žák přemýšlí o problému a navrhuje způsoby jeho řešení 
využívá získané znalosti a dovednosti k řešení problémů 
vyhledává informace vhodné k řešení problému a kriticky je srovnává 
je cílevědomý, ctižádostivý a houževnatý, poučí se z chyb 
rozhoduje se na základě kritické úvahy a svá rozhodnutí obhájí 
 
Kompetence komunikativní 
žák se vyjadřuje logicky, výstižně, souvisle a kultivovaně 
zapojí se do diskuzí a své názory obhájí 
orientuje se ve významu různých typů sdělení 
využívá své komunikační schopnosti a dovednosti k plnohodnotnému soužití s okolím, k prosazení 
sebe sama a ke spolupráci 
prezentuje výsledky své práce před spolužáky 
 
Kompetence sociální a personální 
žák pracuje v týmu a respektuje pravidla týmové spolupráce 
podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry v týmu 
toleruje názory druhých a obhájí své vlastní názory 
pomáhá druhým 
chápe spolupráci jako prostředek svého vlastního obohacení 
pracuje tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebedůvěry 
 
Kompetence občanské 
žák podílí se na formování vlastních volních a charakterových rysů 
respektuje přesvědčení druhých 
odmítá útlak a hrubé zacházení 
uvědomuje si svá práva i povinnosti; povinnost postavit se psychickému i fyzickému násilí 
poskytne dle svých možností účinnou pomoc 
respektuje, chrání a ocení naše kulturní tradice i historické dědictví 
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 
při návštěvě kulturní či vzdělávací akce nebo instituce se chová adekvátně 
 
Kompetence pracovní 
žák dodržuje stanovená pravidla a plní si zodpovědně své povinnosti 
přizpůsobí se změněným pracovním podmínkám 
využívá získané poznatky v praxi 
uvědomuje si význam své školní práce pro svou budoucnost 
přebírá zodpovědnost za své pracovní výsledky 



vzdělávací oblast :                                                                          Jazyk a 
jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                             Český jazyk a literatura 
 

ROČNÍK  6. 
 
komunikační a slohová výchova    
                                                                                                                                    
výstupy 
žák: 
vyplňuje jednoduché tiskopisy, napíše inzerát zprávu a objednávku  
komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných komunikačních situacích  
osvojuje si normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel  
využívá jazykové prostředky vhodné pro popis  
reprodukuje odborný text  
najde hlavní myšlenky textu  
rozlišuje spisovný a nespisovný projev  
využívá vhodné jazykové prostředky vzhledem ke komunikačnímu záměru  
využívá přímou a nepřímou řeč  
vyjádří jasně a výstižně své pocity 
učivo 
jednoduché tiskopisy  
používání jednoduchých komunikačních žánrů 
dopis osobní a úřední, popis, výtah a výpisek  
vypravování 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopností poznávání, komunikace  
MUV 
kritické čtení a vnímání mediální skutečnosti 
 
jazyková výchova                                                                                                                                       
 
výstupy 
žák: 
rozlišuje jednotlivé slovní druhy 
zná mluvnické kategorie 
rozlišuje podstatná jména konkrétní, abstraktní, hromadná, látková a pomnožná 
správně skloňuje podstatná jména a tvoří spisovné tvary slov 
rozliší druhy zájmen a užívá je v praxi 
rozlišuje druhy číslovek a uplatňuje pravopisná pravidla 
časuje správně slovesa a tvoří jejich spisovné tvary 
rozpozná základní a rozvíjející větné členy 
zvládá syntaktický pravopis v písemném projevu 
rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 
vyslovuje spisovně česká běžně užívaná slova 
využívá znalosti jazykových norem při tvorbě vlastního textu 
vysvětlí pojem mateřský jazyk a zařadí ho do skupiny slovanských jazyků 
rozliší spisovný jazyk od nářečí, slangu, argotu a obecné češtiny 
učivo 
tvarosloví 
skladba 
zvuková stránka jazyka 
rozvrstvení národního jazyka 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopností poznávání, kooperace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
EGS 
objevujeme Evropu a svět 



 
literární výchova 
 
výstupy 
žák: 
rozlišuje vyjádření v próze a ve verších 
přednáší zpaměti literární text přiměřený věku 
čte s porozuměním 
vyjádří pocity z přečteného textu 
volně přečtený text reprodukuje 
ilustruje přečtený text 
zná základní druhy literatury 
orientuje se v literárních žánrech a základních pojmech z literární teorie 
učivo 
literární druhy, literární žánry, literární pojmy 
pověst 
ústní lidová slovesnost 
literatura faktu a životopisná literatura 
dobrodružná literatura 
literatura s přírodní tematikou 
příběhy s dětským hrdinou 
fantasy 
průřezová témata 
OSV 
kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, hodnoty, postoje a praktická etika 
EGS 
jsme Evropané 
MUV 
lidské vztahy 
EV 
ekosystémy, vztah člověka k prostředí 
 

vzdělávací oblast :                                                                           Jazyk a 
jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                             Český jazyk a literatura 
 

ROČNÍK  7. 
 
komunikační a slohová výchova 
                                                                                                                                      
výstupy 
žák: 
reprodukuje odborný text  
výstižně formuluje myšlenky 
vytváří gramaticky i věcně správný projev 
rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení 
vystihne povahu, vhled, zájmy a schopnosti popisovaného člověka 
vhodně využívá specifické prostředky charakteristiky 
rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby 
formuluje emocionálně své dojmy a prožitky 
formuluje hlavní myšlenky textu 
vyhledává klíčová slova 
zpracuje výtah textu 
sestaví žádost 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel  
zpracuje vlastní životopis 
uvědomí si význam životopisu v praxi 
dodržuje dějovou posloupnost 
vytváří si svůj osobitý styl 
učivo 



popis 
charakteristika 
líčení 
výtah 
žádost 
životopis  
vypravování 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopností poznávání, komunikace, sebepoznání a sebepojetí, kreativita 
MEV 
kritické čtení a vnímání mediální skutečnosti 
EV 
vztah člověka k prostředí 
 
jazyková výchova                                                                                                                                       
 
výstupy 
žák: 
vědomě využívá spisovné tvary slov v různých komunikačních situacích 
určuje věcné a mluvnické významy slov, rozlišuje jednoznačná a mnohoznačná slova 
volí vhodně synonyma, citově zabarvená slova a termíny 
používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu slov (SSČ, SCS) 
využívá termíny z ostatních vyučovacích předmětů 
rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a hledá v textu jejich doklady 

samostatně pracuje se SSČ, SMČ, SCS 
tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodných komunikačních situacích 
třídí správně slovní druhy a zná mluvnické kategorie 
samostatně pracuje s PČP a SSČ 
vytváří gramaticky i věcně správný projev 
rozlišuje věty podle postoje mluvčího 
určuje větné členy 
rozlišuje větu hlavní a vedlejší 
určuje druhy vět vedlejších 
využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vlastních jazykových projevů 
v písemném projevu zvládá pravopis morfologický, slovotvorný, lexikální a syntaktický 
učivo 
nauka o významu slov 
slovotvorba 
tvarosloví 
skladba 
pravopis 
průřezová témata 
OSV 
komunikace 
MDV 
kritické čtení mediálního sdělení 
 
literární výchova 
 
výstupy 
žák: 
orientuje se v literárních druzích, žánrech a pojmech 
formuluje výstižně své názory na přečtený text 
reprodukuje přečtený text 
pokouší se o vlastní literární tvorbu 
zná základní fakta o starší české literatuře 
učivo 
výtah 
charakteristika literárního hrdiny 



výklad 
líčení 
úvaha 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopností poznávání, komunikace, sebepoznání a sebepojetí, kreativita 
MEV 
kritické čtení a vnímání mediální skutečnosti, vnímání autora mediálních sdělení, interpretace 
vztahu mediálního sdělení a reality 
EV 
vztah člověka k prostředí 
 

vzdělávací oblast :                                                                          Jazyk a 
jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                             Český jazyk a literatura 
 

ROČNÍK  8. 
 
komunikační a slohová výchova  
                                                                                                                                      
výstupy 
žák: 
čte s porozuměním 
vypracuje si výpisky z textu (osnova) 
vytvoří souvislý výtah 
formuluje hlavní myšlenky textu 
interpretuje charakteristiku literárního hrdiny 
tvoří vlastní charakteristiku 
vytvoří vlastní výkladový text 
vytváří gramaticky i věcně správný projev 
rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení 
formuluje emocionálně, výstižně a kultivovaně své dojmy a prožitky 
prostřednictvím vlastního tvořivého psaní se pokouší o vyjádření vlastního postoje ke sdělovanému 
obsahu 
účastní se diskuze, obhajuje své názory a věcně argumentuje 
naslouchá druhým a toleruje jejich názory 
odlišuje fakta od názorů a hodnocení 
vyjadřuje se věcně a kultivovaně 
učivo 
výtah 
charakteristika literárního hrdiny 
výklad 
líčení 
úvaha 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopností poznávání, komunikace, sebepoznání a sebepojetí, kreativita 
MEV 
kritické čtení a vnímání mediální skutečnosti, vnímání autora mediálních sdělení, 
interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 
EV 
vztah člověka k prostředí 
 
jazyková výchova    
                                                                                                                                    
výstupy 
žák: 
čte s porozuměním a rozhoduje se na základě textu 
píše a mluví kultivovaně 
prohlubuje si znalost spisovného jazyka 



rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 
rozpoznává přenesená pojmenování (zvláště ve frazémech) 
rozšiřuje si aktivní slovní zásobu 
spisovně vyslovuje běžná cizí slova a zvládá jejich pravopis 
samostatně pracuje se SCS 
skloňuje správně běžná cizí slova a vědomě je používá ve vhodných komunikačních situacích 
samostatně používá SSČ 
využívá znalosti z tvarosloví při tvorbě jazykových projevů 
využívá získané poznatky ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu 
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů 
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný a morfologický 
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí 
určuje významové poměry mezi větami hlavními 
rozvíjí svou znalost syntaktického pravopisu 
zvyšuje svou jazykovou kulturu 
odlišuje spisovný a nespisovný jazyk 
rozlišuje spisovnou češtinu, nářečí, obecnou češtinu a zdůvodňuje jejich užití 
má přehled o slovanských jazycích 
učivo 
obohacování slovní zásoby 
tvarosloví 
pravopis 
skladba 
obecné výklady o českém jazyce 
průřezová témata 
OSV 
mezilidské vztahy 
EGS 
jsme Evropané 
VDO 
občan, občanská společnost a stát 
MEV 
kritické čtení mediálního sdělení, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 
 
literární výchova 
 
výstupy 
žák: 
se orientuje v probraných obdobích dějin literatury 
povypráví o hlavních představitelích české i světové literatury probraných období 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 
formuluje své vlastní názory na literární dílo 
reprodukuje přečtený text a pokouší se jej interpretovat 
výstižně formuluje své dojmy z literárního díla 
vyhledává informace v dostupných informačních zdrojích 
rozvíjí svůj smysl pro jazykový humor 
učivo 
antická literatura 
středověká literatura 
humanismus a renesance 
baroko  
klasicismus 
Národní obrození 
romantismus 
literatura 2. poloviny 19. století 
holokaust v literatuře 
literatura s dospívajícím hrdinou 
fantasy 
jazykový humor v literatuře 
průřezová témata 



OSV 
sebepoznání a sebepojetí, kreativita, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje a praktická etika 
EGS 
jsme Evropané 
MKV 
lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita 
 

vzdělávací oblast :                                                                          Jazyk a 
jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                             Český jazyk a literatura 
 

ROČNÍK  9. 
 
komunikační a slohová výchova                                                                                                                                       
 
výstupy 
žák: 
rozliší spisovný a nespisovný projev 
využívá vhodné jazykové prostředky vzhledem ke komunikačnímu záměru 
zapojuje se do diskuze, řídí ji a respektuje pravidla dialogu 
využívá prvky verbální i nonverbální komunikace v psaném i mluveném projevu 
formuluje své myšlenky v logickém sledu 
vyjadřuje se kultivovaně, gramaticky správně a stylisticky přiměřeně 
umí vhodně graficky členit text 
dokáže výstižně vyjádřit své postoje a pocity 
učivo 
výklad, popis, charakteristika, vypravování, úvaha, proslov 
diskuze  
fejeton 
funkční styly 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopností poznávání , komunikace, sebepoznání a sebepojetí, kreativita 
MEV 
kritické čtení a vnímání mediální skutečnosti, vnímání autora mediálních sdělení 
interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 
 
jazyková výchova                                                                                                                                       
 
výstupy 
žák: 
rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a hledá v textu jejich doklady 
rozpoznává přenesená pojmenování  
spisovně vyslovuje česká a běžná cizí slova 
chápe rozdíl a podstatu synonym, homonym a antonym 
pracuje se SCS, významu běžných cizích slov rozumí 
třídí správně slovní druhy a zná všechny mluvnické kategorie 
tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodných komunikačních situacích 
zvládá morfologický pravopis 
rozlišuje druhy souvětí 
zvládá syntaktický pravopis 
orientuje se ve složitých souvětích 
rozlišuje gramatické vztahy jednotek ve větě i v souvětí 
správně aplikuje poznané pravopisné zásady při tvorbě vlastního jazykového projevu 
správně intonuje a člení řeč 
rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka 
orientuje se v dělení jazyků 
uvědomuje si důležitost jazykové kultury 
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
učivo 



slovní zásoba a význam slova 
nauka o tvoření slov 
tvarosloví, skladba, pravopis  
zvuková stránka jazyka 
obecné výklady o jazyce 
průřezová témata 
EV 
vliv lidské činnosti na životní prostředí 
MUV 
etnický původ, multikulturalita 
MEV 
kritické čtení mediálního sdělení, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 
 
literární výchova 
 
výstupy 
žák: 
interpretuje význam textu a výstižně formuluje své dojmy a názory na literární dílo 
rozvíjí své emocionální a estetické vnímání a hodnocení textu 
vnímá názory druhých a rozvíjí diskusi přečteném textu 
porovná různé ztvárnění téhož tématu v různých literárních druzích, žánrech či filmu 
orientuje se v probraných obdobích dějin literatury 
povypráví o hlavních představitelích české i světové literatury probraných období 
uvědomuje si sepětí námětů literárních děl a jejich žánrového rozvrstvení s dobou, v níž  
tato díla vznikala 
vyhledává informace v dostupných informačních zdrojích 
pokouší se o vlastní literární tvorbu 
učivo 
literatura 1. poloviny 20. století 
divadlo a dramatická tvorba 
literatura 2. poloviny 20. století 
současná literatura 
humor v literatuře 
láska v literatuře 
průřezová témata 
OSV 
mezilidské vztahy, hodnoty, postoje a praktická etika 
VDO 
občan, občanská společnost a stát 
EGS 
jsme Evropané 
MUV 
lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita 
MEV 
vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vzdělávací oblast:                                          Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                          Anglický jazyk 
zpracovatel:                                                                                                              Irena Brabcová 



 
 Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň: 
 
časová dotace  
4 hodiny týdně ve všech ročnících  

 
výchovně vzdělávací cíle 

 nácvik porozumění ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí 

 osvojení zvukové podoby angličtiny a anglické gramatiky 

 schopnost napodobit správnou výslovnost rodilých mluvčích 

 rozvoj čtení s porozuměním 

 formování dovedností, které směřují k využití získaných poznatků v praxi 

 orientace v základní slovní zásobě 

 rozvoj povědomí o základních reáliích anglicky hovořícího světa 

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

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život 

 formování vzájemného porozumění mezi zeměmi 

 posilování respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů 
 
formy práce 
 výklad 
 práce s učebnicí a se slovníkem 
 práce s mapami, obrazovým materiálem, audiovizuální technikou, multimediálními výukovými 

programy na PC a internetem 
 dramatizace, skupinové vyučování, dialogy, poslech, četba, písemná i ústní reprodukce textu, 

krátkodobé projekty 
 vyhledávání informací z dostupných zdrojů 
 
pomůcky 
 obrazový materiál a další názorné pomůcky 
 audiokazety 
 písně 
 kopírovatelný materiál 
 pracovní sešit a učebnice, slovník 
 počítač a multimediální výukové programy 

 
mezipředmětové vztahy 
zeměpis 
orientace na mapě anglicky hovořících zemí, základní informace o jednotlivých anglicky mluvících 
státech, základní geografické údaje, podnebné pásy na Zemi a počasí 
přírodopis 
názvy rostlin, zvířat a částí lidského těla, nemoci 
fyzika 
vesmír, fyzikální jednotky a veličiny 
dějepis 
historie anglicky hovořících zemí 
český jazyk 
jednoduché slohové útvary, příběhy, významní představitelé anglické literatury 
občanská výchova 
rasismus, státní zřízení v anglicky hovořících zemích  
matematika 
složité číslovky a desetinná čísla 
tělesná výchova 
sport  
 
 Klíčové kompetence na  2. stupni: 
 
Kompetence k učení  
Žák se orientuje v předkládaných informacích, které je schopen efektivně využívat 
používá obecně užívané termíny 



je schopný jak individuálně, tak v týmu zpracovávat zadané úkoly, a to s pomocí daných instrukcí 
propojuje do širších souvislostí poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
poznává smysl a cíl učení, dokáže zhodnotit vlastní pokrok a navrhnout postup  
zdokonalení se 
vyhledává a třídí informace, které efektivně využívá v praktickém životě 
využívá k učení vlastní zkušenosti a poznatky 
systematicky pozoruje, popisuje a hledá souvislosti mezi jevy 
poučí se ze svých chyb 
 
Kompetence k řešení problémů 
žák vyhledává informace, které potřebuje k řešení daných problémů 
informace dokáže srovnat a získaných znalostí a dovedností dovede využít 
zhodnotí výsledky svých činů a překonává problémy 
zapojí se do týmové spolupráce při řešení problémových situací 
 
Kompetence komunikativní 
žák se v ústním i písemném projevu vyjadřuje kultivovaně, výstižně,  přesně a logicky  
orientuje se v různých typech textů, obrazovém materiálu a jiných informačních zdrojích 
využívá různé komunikační a informační zdroje  
na základě dialogu obhajuje svá stanoviska 
prezentuje výsledky své práce před spolužáky 
 
Kompetence sociální a personální 
žák je schopen účinně pracovat ve skupině 
podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry v týmu 
chápe potřebu spolupracovat s ostatními při řešení daného problému 
pracuje tak, aby přirozenou cestou posiloval svoji sebedůvěru a sebeúctu 
 
Kompetence občanské 
žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen se vcítit do jejich situace 
uvědomí si nutnost respektovat názory druhých 
spolupracuje při formování svých volních a charakterových rysů 
umí se zodpovědně rozhodnout v dané situaci 
uvědomuje si důležitost sebeúcty a úcty k ostatním 
uvědomuje si propojení kulturních tradic 
seznámí se s pravidly poskytování první pomoci 
odmítá násilí a útlak a uvědomuje si povinnost postavit se fyzickému a psychickému násilí   
a útlaku 
chápe základní principy, na nichž jsou postaveny základní společenské normy   
 
Kompetence pracovní 
žák dodržuje stanovená pravidla a plní si své povinnosti 
je schopen se přizpůsobit změněným pracovním podmínkám 
využívá své poznatky v praxi 
utváří si základní pracovní návyky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                            Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                            Anglický jazyk 
 

ROČNÍK 6. 
výstupy 
žák: 



rozumí jednotlivým pokynům učitele a reaguje na ně 
naučí se jednoduchý rozhovor a umí ho obměnit 
umí napsat pohlednici z dovolené 
orientuje se v dialogu jiných osob 
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 
ústně i písemně se vyjádří na téma rodina, můj přítel, náš dům 
napíše krátký dopis o sobě, rodině a svých zájmech 
orientuje se v textu jednoduchého dopisu 
podá informaci o svém rozvrhu hodin ve škole 
utvoří otázku i odpověď se slovesem can/can’t 
popíše jednoduchý plánek města nebo vesnice 
podává instrukce v rozkazovacím způsobu a návrhy k činnostem 
rozumí obsahu jednoduchých textů s využitím vizuální opory 
zeptá se na čas a odpoví 
popíše svůj denní program 
formuluje otázky týkající se volného času 
vytvoří monolog na zmíněné téma 
popíše pracovní činnost svých rodičů (zaměstnání) 
rozumí zákazům a umí zákaz použít 
učivo 
sloveso to be v přítomném čase  
číslovky 0 – 20 
osobní a přivlastňovací zájmena 
slovosled v oznamovací větě 
množné číslo podstatných jmen (-s/-es) 
this – these 
číslovky 20 – 100 
abeceda 
have/has got – otázka a zápor 
dny v týdnu – time table 
can/can’t 
vazba there is/there are (i zápor) 
předložky in, between, next, to 
rozkazovací způsob Let’s....! 
sloveso must v přítomném čase 
What’s the time? 
otázka a zápor v přítomném čase prostém (do/does/don’t/doesn’t) 
záporný rozkaz – Don’t....! 
průřezová témata 
EV – ekosystémy 
OSV – mezilidské vztahy 
EGS – Evropa a svět nás zajímají 
MUV – kulturní diference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                            Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                            Anglický jazyk 
 

ROČNÍK 7. 
výstupy 
žák: 
umí jednoduchým způsobem popsat konkrétního člověka 



rozliší činnost právě probíhající od činnosti opakované a použije správný čas 
rozšíří si slovní zásobu o další části oděvů a popíše, co lidé nosí 
odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu 
popíše člověka nebo zvíře 
vyjádří kvantitu 
vyjádří, čeho se bojí a proč 
popíše zvyky a způsob života určitého zvířete v souvislém projevu 
vytvoří otázku a vyjádří svůj názor v minulém čase 
orientuje se v textu psaném/mluveném (v minulém čase) 
stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného text  
používá správné předložky v datech 
vyjádří se o plánech do budoucna 
rozumí přiměřenému textu v budoucím čase 
učivo 
saský genitiv 
barvy a postavení přídavných jmen ve větě 
přítomný čas průběhový a prostý v otázce i záporu 
tvoření příslovcí z přídavných jmen 
some/any 
osobní zájmena v předmětovém pádě 
minulý čas slovesa to be a to have 
minulý čas pravidelných a některých nepravidelných sloves 
otázka a zápor (did/didn’t) 
řadové číslovky 
psaní a čtení dat s příslušnými předložkami 
budoucí čas – will/won’t, shall/shan’t 
průřezová témata 
OSV 
sebepojetí a sebepoznání, kreativita, komunikace, mezilidské vztahy, poznávání lidí 
VDO 
občan, občanská společnost a stát 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
MUV 
mezilidské vztahy a kulturní diference 
EV 
ekosystémy a základní podmínky života 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                            Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                            Anglický jazyk 
 

ROČNÍK 8. 
 
výstupy 
žák: 
se orientuje v textu a aktivně používá společenské fráze 
podá základní informace o sobě a rodině 
rozšíří daný rozhovor o sobě a svých přátelích 
vyhledává v psaném i slyšeném textu podstatné informace 
vyjadřuje své zážitky, dojmy a přání; domluví si setkání 
popíše počasí 
stupňuje přídavná jména a využívá je při srovnávání 
vysvětlí některé přírodní a zeměpisné jevy 
zajímá se o reálie anglicky mluvících zemí 
reprodukuje slyšený / čtený text v minulém čase 
řídí se danými instrukcemi a popíše pracovní postup 
jednoduchým způsobem se domluví v každodenních situacích 
učivo 



opakování společenských frází (be good at) 
saský genitiv (’s) 
minulý čas prostý 
minulý čas průběhový a jeho srovnání s minulým časem prostým 
rozkazovací způsob 
otázka a zápor v minulém čase prostém i průběhovém 
časové předložky 
stupňování přídavných jmen  
číslovky 100 – 1000 
srovnání vlastností pomocí less – the least, as – as 
předložky časové a místní 
vyjádření množství v souvislosti s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény 
How much is/are...? 
There aren’t any.../There are no... 
nepravidelné množné číslo 
some/any, a bit of/a few, a lot of 
průřezová témata 
OSV 
sebepojetí a sebepoznání, kreativita, komunikace, mezilidské vztahy, poznávání lidí, kooperace 
VDO 
občan, občanská společnost a stát 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
MUV 
mezilidské vztahy a kulturní diference, etnický původ 
MEV 
práce v realizačním týmu 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                            Jazyk a jazyková komunikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                            Anglický jazyk 
 

ROČNÍK 9. 
 
výstupy 
žák: 
vyjadřuje se v čase minulém a předpřítomném 
správně formuluje otázky a odpovídá na ně 
rozumí souvislému projevu s neznámými výrazy odhadnutelnými z kontextu 
popíše směry a pozice, orientuje se na mapě a plánu města 
informuje se o výši ceny 
povypráví o historických, zeměpisných a kulturních reáliích cizí země 
poskytuje informace a vyhledá je v textu  
vyhledává fakta související s reáliemi cizích zemí 
orientuje se v dialogických situacích 
používá slovníky a jazykové příručky 
sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se života v rodině a ve škole a souvi-sející 
s probíranými tématy 
popíše činnost v některých zaměstnáních 
popíše události týkající se minulosti a zasahující přítomnost 
souvisle pohovoří na známá témata 
napíše krátký článek na aktuální téma 
učivo 
předpřítomný čas 
předpřítomný čas ve srovnání s minulým časem prostým 
otázka a zápor v předpřítomném čase 
časové předložky since/for 
předložky in, on, at, by, in front of, towards, along, away from, over..... 
London, orientace na mapě 
vyjádření blízké budoucnosti (going to....) 



řadové číslovky 
opis sloves must a can (have to/be able to) 
trpný rod v přítomném a minulém čase prostém a v předpřítomném čase 
otázka v trpném rodě 
průřezová témata 
OSV 
sebepojetí a sebepoznání, kreativita, komunikace, mezilidské vztahy, poznávání lidí 
VDO 
občan, občanská společnost a stát 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
MUV 
mezilidské vztahy a kulturní diference 
EV 
ekosystémy a základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí 
MEV 
práce v realizačním týmu, tvorba mediálního sdělení 
 
 

vzdělávací oblast:                                                 Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                               Matematika 
zpracovatel pro 6. – 9. ročník:                                                                          Ing. Milica Srnková 
 
 Charakteristika vyučovacího předmětu -  2. stupeň: 
 

Druhý stupeň navazuje ve výuce na stupeň první; rozlišují se matematické obory a geometrické 
poznatky.  Počítačová učebna je využívána častěji. Předmět Matematika je v 6. – 9. ročníku 
vyučován 5 hodin týdně; v praxi je však časová dotace posílena formou volitelného předmětu 
matematický seminář nebo zájmového útvaru kroužek matematiky. 
 
výchovně - vzdělávací cíle v matematice: 

 užití matematiky v reálných situacích 

 osvojování  pojmů, matematických postupů 

 rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 

 logické a kritické usuzování 

 využívání zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich 

 prostor pro aktivní projev žáka – vymýšlení úloh žáky 

 aplikace vzorců a početních výkonů při řešení slovních úloh v praktickém životě 

 poskytnutí poznatků a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem k poznávání 
ekonomiky, techniky, přírodních jevů a využití počítačů 

 formování volných vlastností (důslednost, vynalézavost, přesnost, schopnost sebekontroly) 
 
mezipředmětové vztahy: 
fyzika 
převody jednotek, rovnice, výpočty obsahu a objemu, trojčlenka 
zeměpis 
měřítko plánů a map, výpočty 
chemie 
řešení rovnic, převody jednotek 
dějepis 
časová osa, grafy 
tělesná výchova 
výpočet rychlosti, vzdálenosti 
výtvarná výchova 
perspektiva  
 
 Klíčové kompetence na 2. stupni: 
 
Kompetence k učení 



žák si osvojí základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných 
jevů 
vytvoří si zásobu matematických nástrojů (pojmů, vztahů, algoritmů a metod řešení úloh) 
používá správnou terminologii 
volí a využívá vhodné metody efektivního učení 
získané poznatky využívá jak v procesu učení, tak v praktickém životě  
hledá, popisuje a vysvětluje souvislosti mezi jevy  
dospívá k řešení a závěrům sám 
plánuje postup řešení zadaných úkolů a volí z několika možných variant postupů 
 
Kompetence k řešení problémů  
žák si uvědomuje si, že realita je složitější než její matematický model 
provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledek 
volí  správný  postup při řešení slovních úloh a reálných problémů  
používá kritické myšlení a obhájí vlastní rozhodnutí 
ověřuje si výsledky 
 
Kompetence komunikativní 
žák zdůvodňuje matematické postupy 
vytváří hypotézy 
komunikuje na odpovídající úrovni 
užívá správnou terminologii a symboliku 
podle potřeby pomáhá ostatním žákům 
odpovědi, myšlenky a názory formuluje souvisle a v logickém sledu 
 
Kompetence sociální a personální 
žák se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu 
učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 
spolupracuje v týmu a respektuje názory druhých 
dodržuje pravidla slušného chování 
pracuje tak, aby byla soustavně posilována jeho sebedůvěra, sebeúcta a sebeuspokojení 
uvědomuje si, že spolupráce může vést k lepšímu naplnění osobních i společných cílů 
 
Kompetence občanské 
žák respektuje názory ostatních 
formuje si volní a charakterové rysy 
zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 
na základě jasných kritérií hodnotí svoji činnost nebo její výsledky 
učí se vžít do rolí v různých životních situací a řešit je 
učí se myslet v souvislostech 
 
Kompetence pracovní 
žák si zdokonaluje si grafický projev 
dokáže si efektivně zorganizovat vlastní práci 
dodržuje dohodnuté termíny a kvalitu zadaných prací  
je schopen přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám 
využívá své poznatky v praxi 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                   Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                 Matematika 
 

ROČNÍK  6. 
 

výstupy 
žák: 
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 
provádí početní operace s  přirozenými čísly zpaměti a písemně 
provádí odhady a kontrolu výpočtů 
umí zobrazit přirozené číslo na číselné ose 



užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka, kružnice 
převádí jednotky délky, hmotnosti, času 
umí vypočítat obvod a obsah čtverce, obdélníku, obvod trojúhelníku 
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
používá desetinná čísla při řešení a tvoření jednoduchých úloh  
provádí početní operace s desetinnými čísly 
umí vypočítat aritmetický průměr 
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 
zná pojem násobek, dělitel; umí použít znaky dělitelnosti 
určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího společného násobku a největšího společného 
dělitele 
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v N 
rozumí pojmu úhel, rozezná a pojmenuje úhly, narýsuje a změří daný úhel 
provádí početní operace s velikostmi úhlů ( ve stupních i minutách ) 
pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových úhlů, umí využít jejich vlastností 
pozná útvary osově souměrné a shodné útvary 
využívá znalostí ( obsah čtverce, obdélníku ) při výpočtech obsahů obrazců 
charakterizuj jednotlivá tělesa ( kvádr,  krychle ) 
umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat 
vypočítá povrch a objem krychle, kvádru 
užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí 
určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastnosti 
učivo 
rozšířené opakování 
- přirozená čísla 
- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě 
- zobrazení na číselné ose 
- početní operace 
geometrické útvary v rovině 
- rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, kruh 
- převody jednotek 
- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
desetinná čísla 
- čtení a zápis v desítkové soustavě 
- zobrazení na číselné ose 
- porovnávání 
- zaokrouhlování 
- početní operace 
- aritmetický průměr 
- převody jednotek 
dělitelnost přirozených čísel 
- dělitel, znaky dělitelnosti 
- prvočíslo, číslo složené 
- společný násobek, společný dělitel 
úhel a jeho velikost 
- pojem, rýsování a přenášení úhlu 
- osa úhlu 
- jednotky velikosti úhlu a měření velikosti úhlu 
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel 
- početní operace s velikostmi úhlů 
- vrcholové, vedlejší, střídavé, souhlasné úhly 
osová souměrnost 
-    osová souměrnost 
-    shodné útvary 
-    osově souměrné útvary 

povrch a objem krychle a kvádru 

-    jednotky obsahu 
- obsah čtverce a obdélníku 
- obsah složitějších obrazců (s využitím znalostí obsahu čtverce a obdélníku) 



- kvádr, krychle, sítě těles 
- zobrazování těles 
- povrch krychle, kvádru 
- jednotky objemu 
- objem krychle, kvádru 
trojúhelník 
- pojem, druhy  
- těžnice, střední příčky, výšky  
- kružnice opsaná, vepsaná 
 
průřezová témata 
OSV 
určení obvodu pozemku, místnosti; přiměřený odhad rozlohy; odhad a určení hodnot (např. ceny 
nákupu aj.); praktický odhad a určení obsahu plochy ( v návaznosti na cenové relace – nákup 
koberce / nátěrové hmoty).  
 
vzdělávací oblast:                                                                                   Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                 Matematika 
 

ROČNÍK  7. 
 

výstupy 
žák: 
modeluje a zapisuje zlomkem část celku 
zobrazí  zlomky na číselné ose, sčítá, odčítá, násobí a dělí,porovnává zlomky 
analyzuje a řeší jednoduché problémy z praxe s využitím zlomků 
rozlišuje kladná a záporná čísla umí zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné 
ose chápe pojem opačné číslo 
určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její geometrický význam 
provádí početní operace s celými čísly analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní 
situace  
pozná shodné útvary 
užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách 
umí sestrojit trojúhelník z daných prvků  
rozlišuje a umí sestrojit různé čtyřúhelníky 
charakterizuje a umí sestrojit  rovnoběžník; odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku 
charakterizuje a sestrojí lichoběžník; vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 
dbá na kvalitu a přesnost rýsování 
umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami 
zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru 
dělí celek na části v daném poměru pracuje s měřítky map a  plánů 
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem 
rozumí a využívá pojmu úměra 
využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 
určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti 
rozezná a pojmenuje hranol; odhaduje  a vypočítá povrch a objem hranolu 
načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti 
chápe pojem 1% 
užívá základní pojmy procentového počtu 
řeší aplikační úlohy na procenta ( i pro případ, že procentová část je větší než celek ) 
učivo 
racionální čísla 
-    čtení a zápis zlomku 
-    vztah mezi zlomky a desetinnými čísly 
-    zobrazení na číselné ose 
-    převrácený zlomek 
-    smíšené číslo 
-    početní operace 



celá čísla 

-    čtení a zápis čísla 
- zobrazení na číselné ose 
- opačné číslo 
- absolutní hodnota 
- početní operace 
trojúhelník 
-    shodnost trojúhelníků 
-    trojúhelníková nerovnost 
- konstrukce trojúhelníků 
- obsah trojúhelníku  
středová souměrnost 
-    sestrojení obrazu obrazce ve středové souměrnosti 
rovnoběžníky 
-    pojem, vlastnosti, rozdělení, konstrukce 
-    obsah trojúhelníku 
-    obvod a obsah rovnoběžníků 

lichoběžník 

-    pojem, vlastnosti, rozdělení, konstrukce 
-    obvod a obsah 
poměr / přímá a nepřímá úměrnost 
-    pojem 
-    zvětšení a zmenšení v daném poměru 
-    rozdělení dané hodnoty v daném poměru 
-    měřítko map  
- úměra / přímá a nepřímá úměrnost 
- trojčlenka  

povrch a objem hranolů 

-    pojem hranol 
-    povrch a objem hranolu 
procenta 
-    pojem 
-    základ, procentová část, počet procent, promile 
průřezová témata 
OSV 
práce s mapou, měřítko plánu, mapy 
využití poměru v domácnosti (vaření, míchání barev,..) vztahy mezi veličinami 
slevy - výpočet 
EV: 
stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek; výpočet objemu pro hustotu 
 
 
 
 
 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                   Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                 Matematika 
 

ROČNÍK  8. 
výstupy 
žák: 
rozumí pojmu výraz 
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných 
určí hodnotu číselného výrazu 
zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text 



umí dosadit do výrazu s proměnnou 
provádí početní operace s výrazy 
určí druhou mocninu a odmocninu, pomocí tabulek, pomocí kalkulačky 
užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech 
chápe pojem reálné číslo 
rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty 
využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého trojúhelníku 
umí využít poznatky ve slovních úlohách 
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 
zapíše číslo ve tvaru a . 10n  pro 1 < a < 10, n je celé číslo 
provádí početní operace s mocninami  s přirozeným mocnitelem  
vypočítá obvod a obsah kruhu 
charakterizuje válec, vypočítá povrch a objem válce  
umí sestrojit jednoduché konstrukce 
rozumí pojmu množiny všech bodů dané vlastnosti 
využívá poznatků ( výška, těžnice, Thaletova kružnice )  
v konstrukčních úlohách určí vzájemnou polohu přímky a kružnice  
určí vzájemnou polohu dvou kružnic 
užívá a zapisuje vztah rovnosti 
řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav 
provádí zkoušku řešení 
matematizuje jednoduché reálné situace 
vyřeší daný problém aplikací získaných matematických poznatků a dovedností 
řeší slovní úlohy ( pomocí lineárních rovnic, úvahou ); zdůvodní zvolený postup řešení 
ověří výsledek řešení 
užívá logickou úvahu a kombinační  úsudek, nalézá různá řešení 
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 
učivo 
výrazy 
-    číselné výrazy 
-    proměnná 
-    výrazy s proměnnou 
-    úpravy výrazů 
druhá mocnina a odmocnina 
-    pojem 
-    čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin 
-    určení druhých mocnin a odmocnin 
-    pojem reálného čísla 

Pythagorova věta 

-    pojem 
-    výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku 
-    užití Pythagorovy věty 
mocniny s přirozeným mocnitelem 
- čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem 
- zápis čísla pomocí mocnin deseti 
početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem 
válec 
- pojem 
- povrch a objem válce  
kruh, kružnice 
- vzájemná poloha přímky a kružnice 
- vzájemná poloha dvou kružnic 
- délka kružnice 
- obsah kruhu 
konstrukční úlohy 
- jednoduché konstrukce 
- množiny všech bodů dané vlastnosti 
- Thaletova kružnice 
- konstrukční úlohy 



lineární rovnice 
-    rovnost 
-    lineární rovnice 
slovní úlohy 
shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů 
 
průřezová témata 
EGS 
srovnání států – HDP 
počet obyvatelstva, hustota osídlení 
poměrné hodnoty ve zdravotnictví, průmyslu aj. 
EV 
ochrana život. prostředí / stav ovzduší 
OSV 
zavlažování pozemku, objem a povrch nádrže, bazénu 
 
vzdělávací oblast:                                                                                   Matematika a její aplikace 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                 Matematika 
 

ROČNÍK  9. 
výstupy 
žák: 

rozkládá výraz na součin (vytýkáním, pomocí vzorců) 

provádí početní operace s lomenými výrazy 
řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o lomených výrazech 
řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda sčítací a dosazovací ) 
řeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic 
zakreslí bod v PSS 
chápe pojem funkce 
rozlišuje lineární a kvadratickou funkci 
sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce 
užívá funkční vztahy při řešení úloh 
řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování 
rozliší shodné a podobné útvary 
užívá věty o podobnosti  trojúhelníků  v početních a konstrukčních úlohách 
rozumí pojmu goniometrická funkce 
umí použít goniometrické funkce při výpočtech ve slovních úlohách 
charakterizuje jednotlivá tělesa jehlan, kužel, kouli 
umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat 
vypočítá povrch a objem těles 
zná základní pojmy z finanční matematiky 
řeší náročnější příklady z praxe 
 
učivo 
výrazy 
- úpravy výrazů pomocí vzorců 
- rozklad výrazů na součin 
- pojem lomený výraz 
- početní operace s lomenými výrazy 
rovnice s neznámou ve jmenovateli 
soustavy rovnic 
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 
- slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic 
nerovnice, soustavy nerovnic 
- nerovnost 
- lineární nerovnice 
- soustava lineárních nerovnic 

funkce 

-    pojem funkce 



- pravoúhlá soustava souřadnic 
- lineární funkce ( přímá úměrnost) 
- podobnost, věty o podobnosti trojúhelníků 
- goniometrické funkce 
tělesa 
- jehlan, kužel, koule; povrch a objem těles  
finanční matematika 
- základní pojmy finanční matematiky 
průřezová témata 
OSV 
čtení z grafu, jízdní řády, spotřeba benzínu 
plat, srážky, úroky 
plány / spotřeba materiálu stavebnictví 
 
 

vzdělávací oblast:                           Informační a komunikační technologie 
zpracovatel:                                                                                                      Mgr. Jiří Krumpholc 
 
 Charakteristika vzdělávací oblasti - 2. stupeň: 
 
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje žákům získat základní 
dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, tyto informace 
zpracovávat a využívat je v dalším vzdělávání i v praktickém životě.  
Získané dovednosti jsou navíc (spolu s cizím jazykem) nezbytným předpokladem uplatnění na trhu 
práce a podmínkou profesního růstu i rozvoje zájmové činnosti. 
Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování umožňuje 
realizovat metodu „učit se kdekoliv a kdykoliv“; umožňuje využití mnohonásobně většího objemu 
dat a informací bez zatížení paměti a vhodně, v neposlední řadě také poutavě a zajímavě doplňuje 
běžné učební texty a pomůcky. 
Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve 
všech oblastech celého základního vzdělávání a stávají se jejich součástí. 
 
vzdělávací cíle: 
- poznání úlohy informací 
- porozumění práci s informací: vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití 
- využívat moderních informačních a komunikačních technologií 
- schopnost ověřit věrohodnost získané informace porovnání s jinými zdroji 
- schopnost formulovat svůj požadavek (otázku) 
- výpočetní techniku a výukový software využívat ke zvýšení efektivity učení 
- dokázat prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru 
- schopnost zaujmout odpovědný přístup k nevhodným informacím na internetu 
- šetrná práce s výpočetní technikou 
 
organizace předmětu: 
- časová dotace: 1 hodina týdně od 6. do 9. ročníku 
- výuka probíhá v počítačové učebně / k dispozici mají 14 počítačových míst 
- každý žák má k dispozici své místo 
- každý počítač je připojen k internetu 
 
 Klíčové kompetence na 2. stupni: 
 
Kompetence k učení 
 zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních 

a komunikačních technologií 
 učíme žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat potřebné informace 
 vedeme žáky k pořizování takových poznámek, které jim pak pomohou při praktické činnosti 

s technikou 
 



Kompetence k řešení problémů 
 zadáváním úloh a projektů jsou žáci vedeni k tvořivému přístupu při jejich řešení; učí se 

chápat, že při práci s informačními a komunikačními technologiemi se budou často setkávat 
s možností několika řešení a je na nich, které vyberou 

 vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do 
konce 

 
Kompetence komunikativní 
 rozvíjíme schopnost žáků při komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 

odevzdávají elektronickou poštou 
 učíme žáky spolupracovat v týmu, role v týmu, řešení konfliktů 
 
Kompetence sociální a personální 
 při práci vedeme žáky ke kolegialitě – vzájemně si pomáhat 
 při projektech se žáci učí pracovat v týmu: naplánovat práci a rozdělit úkoly, dodržovat časový 

harmonogram atd. 
 
Kompetence občanské 
 seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (sw pirátství, autorský 

zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla) 
 při zpracování informací vedeme žáky ke kritickému myšlení = v souvislosti s obsahem sdělení, 

ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami 
 
Kompetence pracovní 
 učíme žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla 
 rozvíjíme schopnost žáků vyhledávat informace, důležité pro jejich další profesní růst 
 
vzdělávací oblast:                                                             Informační a komunikační technologie 
 

ROČNÍK  6. 
výstupy 
žák: 
- objasní význam pojmu Hartware / Software 
- posoudí možnosti správné ochrany a uložení dat 
- dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor / přejmenovat je / zkopírovat / odstranit 
- používá www jako zdroj informací 
- posoudí vhodnost vyhledání informací pomocí nejvhodnějšího zdroje 
- dokáže s použitím nástrojů nakreslit obrázek a uložit jej / znovu otevřít a pozměnit 
- užívá el. poštu pro komunikaci, pro odeslání a přijetí souborů 
- dokáže napsat krátký text a dodržuje základní typografická pravidla 
- dokáže otevřít existující soubor a provést změny v úpravě (vč. písma) 
- dokáže vložit obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístění v textu 
učivo 
- Hardware / procesor / pevný disk (HDD) / operační paměť (RAM) / mechaniky 
- periferie: klávesnice / myš / monitor / tiskárna / skener / reproduktory (sluchátka) 
- Software / operační systémy / aplikované programy / licence 
- práce se složkami a soubory 
- uložení souborů na datová media / zálohování 
- postupy vytvoření / přejmenování / kopírování / přesun a odstranění 
- www (world wide web) 
- pojmy: hypertext / URL (hypertextové odkazy) / HTML 
- pohyb po webu 
- vyhledávání a ukládání z webu 
- pojmy portál / databáze / encyklopedie / knihovny  
- práce s informací 
- el. pošta – e-mail / přístup k poště 
- textové editory (T 602 / Write / Word) 
- uložení / otevření souboru (klávesnice / myš) 
- označení části textu do bloku 
- psaní / oprava textu (velká písmena / diakritická znaménka / další znaky) 



- panel nástrojů (základní typografická pravidla -mezery / interpunkce / písmo / zarovnání) 
mezipředmětové vztahy  
- ČJ: pozvánka  /  F: slavní čeští vynálezci   
 
 
vzdělávací oblast:                                                             Informační a komunikační technologie 
 

ROČNÍK  7. 
výstupy 
žák: 
- objasní význam pojmu Hartware / Software 
- posoudí možnosti správné ochrany a uložení dat 
- dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor / přejmenovat je / zkopírovat / odstranit 
- používá www jako zdroj informací 
- posoudí vhodnost vyhledání informací pomocí nejvhodnějšího zdroje 
- dokáže s použitím nástrojů nakreslit obrázek a uložit jej / znovu otevřít a pozměnit 
- užívá el. poštu pro komunikaci, pro odeslání a přijetí souborů 
- dokáže napsat krátký text a dodržuje základní typografická pravidla 
- dokáže otevřít existující soubor a provést změny v úpravě (vč. písma) 
- dokáže vložit obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístění v textu 
učivo 
- základní činnosti spojené s ovládáním počítače 
- Hardware / procesor / pevný disk (HDD) / operační paměť (RAM) / mechaniky 
- periferie: klávesnice / myš / monitor / tiskárna / skener / reproduktory (sluchátka) 
- Software / operační systémy / aplikované programy / licence 
- práce se složkami a soubory 
- uložení souborů na datová media / zálohování 
- postupy vytvoření / přejmenování / kopírování / přesun a odstranění 
- www (world wide web) 
- pojmy: hypertext / URL (hypertextové odkazy) / HTML 
- pohyb po webu 
- vyhledávání a ukládání z webu 
- pojmy portál / databáze / encyklopedie / knihovny  
- práce s informací 
- el. pošta – e-mail / přístup k poště 
- textové editory (T 602 / Write / Word) 
- uložení / otevření souboru (klávesnice / myš) 
- označení části textu do bloku 
- psaní / oprava textu (velká písmena / diakritická znaménka / další znaky) 
- panel nástrojů (základní typografická pravidla -mezery / interpunkce / písmo / zarovnání) 
- programy na tvorbu obrázků 
- uložení obrázku / změny / možnosti nastavení (tvary / štětec / barvy) 
mezipředmětové vztahy  
- nastavení podle činností, aktuálně nastavených v souvislosti s procvičováním webu 
 
   
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                             Informační a komunikační technologie 
 

ROČNÍK  8. 
výstupy 
žák: 
- má přehled o vývoji informačních technologií 
- používá www jako zdroj informací 
- dokáže vytvořit vlastní dokument / upravit existující / uložit 
- umí měnit písmo a úpravu 
- do stávajícího textu dokáže vložit / vybrat obrázek, příp. jiný text a upravit vlastnosti 
- ve wordu dokáže vytvořit jednoduchou tabulku / naplnit údaji / upravit vzhled / umístit do textu 



- posoudí možnosti správné ochrany a uložení dat 
učivo 
- novinky v oblasti IT / vyhledání informací na www / časopisy / referáty 
- ovládání int. prohlížeče www 
- ovládá manipulaci s textovými editory word: (uložení jinam / pod jiným názvem) 
- pohyby v dokumentu (klávesnice / myš) 
- panel nástrojů: změny písma / formátu / vložení symbolů (znaků, které nejsou na klávesnici) 
- panel nástrojů: formátování / klipard 
- myš – funkce pravého tlačítka 
mezipředmětové vztahy  
- nastavení podle činností, aktuálně nastavených v souvislosti s procvičováním webu 
 
vzdělávací oblast:                                                             Informační a komunikační technologie 
 

ROČNÍK  9. 
výstupy 
žák: 
- má přehled o vývoji informačních technologií 
- používá www jako zdroj informací 
- dokáže vytvořit vlastní dokument / upravit existující / uložit 
- orientuje se v excelu 
- v xls dokáže vytvořit komplikovanější přehledovou tabulku (statistika) 
- dokáže upravit její vzhled / vkládat / ubírat / měnit velikost řádků / sloupců / formátovat 
- dokáže vytvořit základní vzorce a provádět početní operace 
- používá bitmapový graf. editor 
učivo 
- novinky v oblasti IT / vyhledání informací na www / časopisy / referáty 
- ovládání int. prohlížeče www 
- ovládá manipulaci s textovými editory word: (uložení jinam / pod jiným názvem) 
- tabulkový procesor Excel: 

-  význam a účel 
-  pojmy: sešit / list / řada / sloupec / buňka 
-  pohyb mezi sešity / listy / buňkami 
-  označení buňky / sloupce / řádku (řady) 
-  vzhled tabulky / formát / buňky / čáry / zvýraznění / ohraničení / stínování 
-  vložení řádku / sloupce 
-  sloučení buněk / rozdělení buněk 
-  jednoduché vzorce (základní početní úkony) 
-  pojem graf / vytvoření grafu 

- bitmapový editor GIMP: 
-   úvod do grafických editorů 
-   popis prostředí 
-   jednoduché kreslící nástroje  
-   geometrické tvary 
-   psaní textů 
-   úpravy obrázků / výřezy / operace s nimi 
-   přenos obrázku do textového editoru  

-    Wysiyg editor – základní nástroje 
mezipředmětové vztahy  
- nastavení podle činností, aktuálně nastavených v souvislosti s procvičováním webu 
- M: výpočet slovních úloh na procenta / statistiky / vyhodnocení soutěží  
 

 

vzdělávací oblast:                                                          Člověk a společnost 
 
 Charakteristika vzdělávací oblasti – 2. stupeň: 
 
obsahové, časové a organizační vymezení 
vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory: 
Dějepis 



Výchova k občanství 
vyučuje se na II. stupni; Dějepis dvě hodiny týdně, Výchova k občanství 1 hodinu týdně 
oblast seznamuje žáky především s historií, zaměřenou na významné činy předků, které ovlivnily 
vývoj společnosti 
národní dějiny zařazuje do souvislostí s dějinami světa 
nastavuje hodnotový systém žáků, jejich morálku a postoje 
prostřednictvím osobností podporuje nejen chápání vlastenectví, jehož správná míra je potřebná 
zejména v současné globalizaci světa, ale zejména utváří osobnostní rysy (hrdost) v souvislosti 
s motivací ke vzdělávání 
učí žáky vážit si demokracie a působí i preventivně proti extrémizmu.  
 

vzdělávací oblast:                                                          Člověk a společnost 
obor vzdělávací oblasti:                                                                      Dějepis 
zpracovatel:                                                                                                   Mgr. Dana Kadlčíková 
 
 Charakteristika vzdělávacího oboru – 2. stupeň: 
 
obsahové, časové a organizační vymezení 
vyučuje se na II. stupni dvě hodiny týdně 
rozvoj povědomí o hlavních obdobích vývoje lidstva a našeho národa 
orientace v historickém čase a v hlavních vývojových liniích 
pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů, které vede ke snazší orientace v současnosti  
rozvoj tolerantního postoje k politickým, náboženským, kulturním, etnickým, ekonomickým a 
sociálním odlišnostem světa 
utváření pozitivního hodnotového systému 
poznání, jak a proč se měnil a mění způsob života lidí 
orientace v národních a světových dějinách  
zařazení události do chronologické následnosti 
pochopení souvislosti dění regionálního s děním národním, evropským, světovým 
povědomí o vztazích a vzájemné závislosti mezi hospodářskou, politickou, společenskou a kulturní 
oblastí života člověka 
schopnost vysvětlit příčiny a následky jevů 

schopnost a potřeba zaujímat k minulým i současným událostem vlastní postoj a rozeznávat 
pozitivní hodnoty od negativních 
racionální i emocionální přijímání historických fakt 
povědomí jak o obecných jevech, tendencích, obdobích, tak o konkrétních reáliích všedního dne 
našich předků 
 
formy práce 
výklad 
práce s učebnicí a s historickými mapami 
práce s přístupnějšími historickými dokumenty, odbornou literaturou, internetem, ukázkami 
uměleckých děl, dobovými reáliemi 
 
mezipředmětové vztahy 
zeměpis  
orientace na mapě, základní informace o jednotlivých kontinentech a státech 
fyzika, matematika, chemie a přírodopis 
vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky 
výtvarná, hudební a literární výchova 
umělecké slohy, jejich charakteristické rysy a jejich představitelé 
občanská výchova – člověk a společnost 
stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systémy 
tělesná výchova 
odkaz řecké kultury, olympijské hry 

 
 Klíčové kompetence na 2. stupni: 
 
Kompetence k učení  
žák volí a využívá vhodné způsoby, metody a strategie efektivního učení 



vyhledává a třídí informace, které dále využívá v procesech učení a v praxi 
užívá správnou terminologii a symboliku 
propojuje poznatky získané z různých vzdělávacích oblastí a uvádí je do souvislostí 
zamýšlí se nad příčinami, průběhem i důsledky historických událostí 
je schopný jak individuálně, tak v týmu zpracovávat zadané referáty, a to s pomocí nabídnutých 
informačních zdrojů 
kriticky zhodnotí svůj postup v daném předmětu a navrhne možné způsoby překonávání 
eventuálních překážek a problémů 
 
Kompetence k řešení problémů 
žák přemýšlí o problému a navrhuje způsoby jeho řešení 
využívá získané znalosti a dovednosti k řešení problémů 
vyhledává informace vhodné k řešení problému a kriticky je srovnává  
na základě kritického myšlení je schopen si utvářet úsudek o historické skutečnosti a je schopen 
svůj názor obhájit  
chápe možnost různé interpretace historických fakt a nutnost kritického přístupu k interpretacím 
je cílevědomý, ctižádostivý a houževnatý, poučí se z chyb 
rozhoduje se na základě kritické úvahy a svá rozhodnutí obhájí 
 
Kompetence komunikativní 
žák se vyjadřuje logicky, výstižně, souvisle a kultivovaně 
zapojí se do diskusí a své názory obhájí 
orientuje se ve významu různých typů sdělení 
využívá své komunikační schopnosti a dovednosti k plnohodnotnému soužití s okolím, k prosazení 
sebe sama a ke spolupráci 
prezentuje výsledky své práce před spolužáky 
 
Kompetence sociální a personální 
žák pracuje v týmu a respektuje pravidla týmové spolupráce 
podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry v týmu 
toleruje názory druhých 
obhájí své vlastní názory 
pomáhá druhým 
chápe spolupráci jako prostředek svého vlastního obohacení 
pracuje tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebedůvěry 
vnímá sociální princip dějin 

 
Kompetence občanské 
žák se podílí na formování vlastních volních a charakterových rysů 
respektuje přesvědčení druhých, je schopen se vcítit do jejich situace 
odmítá útlak a hrubé zacházení a uvědomuje si povinnost postavit se psychickému i fyzickému 
násilí 
chápe základní principy, na nichž jsou postaveny zákony a společenské normy, chápe důležitost a 
smysl právních norem 
uvědomuje si svá práva i povinnosti 
poskytne dle svých možností účinnou pomoc 
respektuje, chrání a ocení naše kulturní tradice i historické dědictví 
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 
při návštěvě kulturní či vzdělávací akce nebo instituce se chová adekvátně 
 
Kompetence pracovní 
žák dodržuje stanovená pravidla a plní si zodpovědně své povinnosti 
přizpůsobí se změněným pracovním podmínkám 
využívá získané poznatky v praxi 
uvědomuje si význam své školní práce pro svou budoucnost 
přebírá zodpovědnost za své pracovní výsledky 

 
 
vzdělávací oblast:                                                                                            Člověk a společnost 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                        Dějepis 



 

ROČNÍK  6. 
výstupy 
žák: 
chápe význam poznávání minulosti 
orientuje se v základních pomocných vědách historických 
osvojí si práci s časovou přímkou 
rozdělí dějiny na základní období (pravěk, starověk, novověk, středověk, moderní doba) 
definuje základní historické prameny a ví, kde jsou ukládány  
vysvětlí základní podstatu mytologického a vědeckého výkladu vzniku a vývoje světa  
orientuje se v jednotlivých vývojových stádiích člověka a uvědomuje si vzájemné souvislosti mezi 
změnami fyzickými, psychickými, společenskými a ekonomickými 
uvede základní způsoby obživy a principy soužití lidí v paleolitu 
na mapě ukáže významná archeologická naleziště z období paleolitu  
chápe význam přechodu člověka k zemědělské obživě a následný rozvoj řemesel a obchodu  
objasní přednosti kovu 
posoudí význam vozu a oradla pro rozvoj eneolitické civilizace 
objasní rozdíly mezi mědí, bronzem a železem a zná základní formy jejich zpracování 
chápe význam oddělení zemědělství, řemesla a obchodu  
vysvětlí význam keltské civilizace 
uvědomuje si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa 
vyjmenuje období, během nichž civilizace v naší oblasti významně ovlivnila dějinný vývoj 
vyhledá na mapě významná naleziště pravěké civilizace   
uvede hlavní mezníky pravěkého vývoje 
učivo 
úvod do studia dějepisu 
význam zkoumání dějin a pomocné vědy historické  
časová přímka a rozdělení dějin na hlavní období  
historické prameny a instituce, které je uchovávají 
pravěk 
vznik a vývoj světa / vývojová stádia člověka / doba kamenná, bronzová, železná  
naše země v období pravěku 
význam pravěkých dějin 
starověké orientální státy  
Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína 
Řecko / kořeny řecké civilizace a život v Řecku / řecká kolonizace, městské státy (Sparta a Atény) 
řecko-perské války 
říše Alexandra Makedonského 
kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku 
Řím / osídlení Apeninského poloostrova a život ve starověkém Římě / římské království, římská 
republika, římské císařství, křesťanství v římském státě, krize římského impéria, stěhování národů 
římská kultura 
 
 
průřezová témata 
OSV 
mezilidské vztahy  
EV 
ekosystémy a základní podmínky života 
EGS 
jsme Evropané / Evropa a svět nás zajímá 
MKV 
multikulturalita / etnický původ / princip sociálního smíru a solidarity  
VDO 
formy participace občanů v politickém životě  

 
vzdělávací oblast:                                                                                            Člověk a společnost 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                        Dějepis 
 

ROČNÍK  7. 



výstupy 
žák: 
popíše vznik nových evropských států v raném středověku včetně prvních státních útvarů na 
našem území 
vysvětlí pojem feudalismus a charakterizuje jednotlivé společenské vrstvy  
uvědomuje si význam christianizace pro vývoj evropské civilizace 
chápe úlohu víry a církve v životě středověkých lidí 
popíše vliv byzantské a arabské kultury na evropskou civilizaci 
vymezí hlavní mezníky v dějinách prvních státních útvarů na našem území  
určí základní prvky románského slohu 
chápe význam politických, hospodářských, sociálních i kulturních změn v období vrcholného 
středověku  
popíše český stát a jeho význam v Evropě za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků 
definuje křížové výpravy a jejich význam pro evropskou civilizaci 
charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitských válek pro české země 
chápe historický rozměr pojmů tolerance a intolerance 
vymezí základní znaky gotického slohu 
popíše nejvýznamnější hospodářské a společenské změny na počátku novověku 
objasní příčiny, předpoklady a význam zámořských objevů a s pomocí mapy popíše nejdůležitější 
objevné cesty 
charakterizuje základní znaky renesance a humanismu  
definuje příčiny vzniku reformace, vymezí základní rozdíly mezi katolickým a evangelickým 
křesťanstvím 
zná základní mezníky ve vývoji hlavních evropských států  
popíše vývoj vztahů mezi Habsburky a Čechy 
popíše příčiny, průběh a důsledky třicetileté války 
učivo 
vznik raně středověkých států 
christianizace Evropy 
Arabové a jejich vliv na vývoj evropské civilizace 
Sámova říše, Velká Morava a počátky českého státu 
románský sloh 
proměny středověké vesnice 
rozvoj měst 
gotický sloh a středověká vzdělanost 
křížové výpravy 
Čechy za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků 
husitské války 
vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonců 
stoletá válka 
hospodářské a společenské změny v 15. a 16. století 
objevné plavby a jejich důsledky 
renesance a humanismus 
reformace 
vývoj raně novověkých států v Evropě 
české země jako součást habsburské monarchie 
hospodářské a společenské změny v 15. a 16. století 
objevné plavby a jejich důsledky 
renesance a humanismus 
reformace 
vývoj raně novověkých států v Evropě 
české země jako součást habsburské monarchie 
třicetiletá válka 
průřezová témata 
EGS 
jsme Evropané / objevujeme Evropu a svět 
MKV 
etnický původ / lidské vztahy / multikulturalita 
EV 
ekosystémy a lidské aktivity a problémy životního prostředí 



OSV 
mezilidské vztahy 
VDO 
formy participace občanů v politickém životě / občan, občanská společnost a stát 
 
vzdělávací oblast:                                                                                            Člověk a společnost 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                        Dějepis 

 
ROČNÍK  8. 

 
výstupy 
žák chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti 
osvojí si pojmy absolutní a konstituční monarchie a porovná oba základní způsoby řízení a 
organizace společnosti v novověku na konkrétních případech 
popíše situaci v habsburské monarchii po třicetileté válce 
vymezí základní znaky barokní kultury 
chápe osvícenství jako významný myšlenkový předěl, který ovlivnil politický vývoj u nás v Evropě i 
na americkém kontinentu 
uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a snahami nastupující buržoazie 
objasní si pojem osvícenský absolutismus 
chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu 
popíše hlavní reformy Marie Terezie a Josefa II. 
objasní souvislost mezi událostmi velké francouzské revoluce a rozbitím středověkých politických, 
hospodářských a společenských struktur na straně druhé 
vysvětlí záměry Napoleona I., ozřejmí vliv jeho dobyvačných válek na Evropu, představí je na 
mapě 
objasní výsledky vídeňského kongresu 
chápe prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad společenských změn, popíše vliv průmyslové 
revoluce na rozvoj dopravy, obchodu, vědy a techniky, dělnického hnutí a měst, nastíní pozitivní 
očekávání společnosti 
uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek změn ve vývoji společnosti 
chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehož výsledkem je utváření novodobých národů 
seznámí se s příčinami a průběhem českého národního obrození a vyjmenuje jeho čelné 
představitele 
popíše události roku 1848 v jednotlivých evropských státech, zejména v habsburské monarchii  
popíše nejdůležitější světové události 2. poloviny 19. století  
seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních celků 
charakterizuje jednotlivé etapy českého politického a kulturního života 2. poloviny 19. století v 
rámci habsburské monarchie 
chápe emancipační hnutí českého národa jako výrazný projev dané doby  
rozumí historickému rozměru pojmu rasismus 
uvede základní umělecké slohy 19. století a zná jejich hlavní znaky a představitele 
popíše události roku 1848 v jednotlivých evropských státech, zejména v habsburské monarchii  
popíše nejdůležitější světové události 2. poloviny 19. století  
seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních celků 
charakterizuje jednotlivé etapy českého politického a kulturního života 2. poloviny 19. století v 
rámci habsburské monarchie 
chápe emancipační hnutí českého národa jako výrazný projev dané doby  
rozumí historickému rozměru pojmu rasismus 
uvede základní umělecké slohy 19. století a zná jejich hlavní znaky a představitele 
vymezí příčiny 1. světové války 
popíše klíčové momenty 1. světové války, objasní jejich význam, popíše nové způsoby boje a 
zneužití techniky ve válce   
charakterizuje postavení českých zemí během 1. světové války 
uvědomuje si důsledky 1. světové války 
učivo 
vývoj hlavních evropských států po třicetileté válce 
habsburská monarchie po třicetileté válce 
barokní kultura 
osvícenská věda a filozofie 



vznik USA 
mocenský vzestup Pruska 
vláda Marie Terezie a Josefa II. 
Rusko za vlády Kateřiny II. 
velká francouzská revoluce 
napoleonské války 
vídeňský kongres 
průmyslová revoluce 
evropské revoluce ve 20. a 30. letech 19. století 
habsburská monarchie v období metternichovského absolutismu 
revoluční rok 1848 v evropských zemích 
revoluční rok 1848 v habsburské monarchii 
vývoj hlavních evropských států 
habsburská monarchie 
české země ve 2. polovině 19. století 
imperialismus a kolonialismus 
občanská válka v USA 
svět před 1. světovou válkou 
světová válka 
české země za 1. světové války 
průřezová témata 
VDO 
občan, občanská společnost a stát / formy participace občanů v politickém životě / principy 
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
EV 
ekosystémy / lidské aktivity a problémy životního prostředí 
OSV 
mezilidské vztahy / hodnoty, postoje a praktická etika 
EGS 
jsme Evropané / Evropa a svět nás zajímá / objevujeme Evropu a svět 
MKV 
princip sociálního smíru a solidarity / multikulturalita / lidské vztahy 
MDV 
vnímání autora mediálních sdělení / fungování a vliv médií ve společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                            Člověk a společnost 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                        Dějepis 
 

ROČNÍK  9. 
 

výstupy 
žák objasní okolnosti vzniku samostatné ČSR, její vnitřní a zahraniční situaci v období první 
republik 
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy 
vysvětlí mechanismus vzniku a trvání světové hospodářské krize, popíše její následky, nastíní 
způsoby jejího překonávání 
chápe historický rozměr pojmů nacionalismus, extremismus, agrese 
vymezí jednotlivá ohniska druhého světového válečného konfliktu 
popíše události roku 1938 v Československu a charakterizuje jejich důsledky 
určí základní principy meziválečných uměleckých směrů, posoudí podíl českých umělců na 
procesu jejich vzniku a vývoje  
seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou ČSR v období druhé republiky, protektorátu 
vystihne předválečnou situaci, vyzdvihne klíčové momenty 2. světové války, doloží její ničivost  
představí nové způsoby boje ve 2. světové válce, na jejich příkladu demonstruje zneužití techniky 



charakterizuje Protektorát Čechy a Morava 
zná hlavní představitele domácího i zahraničního odboje a chápe význam jejich boje za svobodu 
vymezí na příkladech pojmy antisemitismus a rasismus a chápe jejich nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv 
popíše poválečnou situaci ve světě a vysvětlí příčiny vzniku bipolárního světa 
definuje poválečný vývoj ČSR, který vyústil v únorové události 1948 
charakterizuje napětí mezi západním a východním blokem, zdůrazní jeho klíčové momenty 
popíše období totalitního režimu u nás po stránce politické, ekonomické, kulturní  
objasní příčiny, průběh a důsledky Pražského jara 1968 
charakterizuje postupný rozpad východního bloku rozkladem komunistických systémů 
seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce 1989 a s vývojem v 90. letech 
učivo 
poválečné uspořádání světa 
první ČSR 
komunismus a fašismus 
světová hospodářská krize 
nacistické Německo 
SSSR v éře J. V. Stalina 
ohniska nového válečného konfliktu 
1938 v ČSR 
kultura a věda meziválečného období 
fáze 2. světové války 
Protektorát Čechy a Morava 
fáze 2. světové války  
důsledky 2. světové války 
Československo 1945 – 1948 
důsledky 2. světové války 
Československo 1945 – 1948 
rozdělení poválečného světa 
Československo 1948 – 1989 
Československo po roce 1989 
průřezová témata 
VDO 
občan, občanská společnost a stát / formy participace občanů v politickém životě / principy 
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
EV 
ekosystémy / lidské aktivity a problémy životního prostředí 
OSV 
mezilidské vztahy / hodnoty, postoje a praktická etika 
EGS 
jsme Evropané / Evropa a svět nás zajímá  / objevujeme Evropu a svět 
MKV 
princip sociálního smíru a solidarity / multikulturalita / lidské vztahy / etnický původ 
MDV 
vnímání autora mediálních sdělení / fungování a vliv médií ve společnosti 
 
 
 

vzdělávací oblast:                                                          Člověk a společnost 
obor vzdělávací oblasti:                                               Výchova k občanství 
zpracovatel:                                                                                                   Mgr. Dana Kadlčíková 

 
 Charakteristika vzdělávacího oboru – 2. stupeň: 
 
výchovně-vzdělávací cíle oboru Výchova k občanství 
vyučuje se na II. stupni jednu hodinu týdně 
orientace v mnohotvárnosti fakt, která se podílejí na utváření každodenního života 
poznávání a posuzování každodenních situací a událostí v souvislostech 
posilování úcty k vlastnímu národu i k národům jiným 
orientace v dění v ČR, EU a ve světě, rozvoj zájmu o veřejné záležitosti 



vědomí vlastní identity i identity druhých 
formování pozitivní hodnotové orientace a pocitu zodpovědnosti za vlastní život 
překonávání stereotypů v pohledu na postavení ženy a muže ve společnosti 
rozpoznávání názorů a postojů, které ohrožují lidskou důstojnost a odporují demokratickým 
principům 
zvyšování odolnosti vůči manipulativnímu chování masmédií 
rozvoj komunikačních dovedností, které vedou ke schopnosti vyjádřit své myšlenky a pocity a 
obhájit své názory a postoje 
formy práce 
výklad 
práce s učebnicí a pracovním sešitem 
diskuse 
dramatizace 
práce s dostupnými informačními zdroji, audiovizuální technikou, počítačovými prezentacemi 
pomůcky 
učebnice a pracovní sešit 
audiovizuální technika 
obrazový materiál 
PC 
mezipředmětové vztahy 
dějepis – orientace v historických souvislostech 
český jazyk – komunikační dovednosti, odraz společnosti v literatuře 
tělesná výchova – hlavní myšlenky a symboly olympijských her 
výtvarná a hudební výchova – obraz společnosti v uměleckém díle 
zeměpis – orientace v geopolitických souvislostech 
přírodopis, fyzika, chemie – ekologická výchova 

 
 Klíčové kompetence na 2. stupni: 
 
Kompetence k učení  
žák volí a využívá vhodné způsoby, metody a strategie efektivního učení 
vyhledává a třídí informace, které dále využívá v procesech učení a v praxi 
užívá správnou terminologii a symboliku 
propojuje poznatky získané z různých vzdělávacích oblastí a uvádí je do souvislostí 
dochází k vlastním závěrům na základě pozorování a experimentu 
kriticky zhodnotí svůj postup v daném předmětu a navrhne možné způsoby překonávání 
eventuálních  
překážek a problémů 
 
Kompetence k řešení problémů 
žák přemýšlí o problému a navrhuje způsoby jeho řešení 
využívá získané znalosti a dovednosti k řešení problémů 
vyhledává informace vhodné k řešení problému a kriticky je srovnává 
je cílevědomý, ctižádostivý a houževnatý 
rozhoduje se na základě kritické úvahy a svá rozhodnutí obhájí 
 
Kompetence komunikativní 
žák vyjadřuje se logicky, výstižně, souvisle a kultivovaně 
zapojí se do diskusí a své názory obhájí 
orientuje se ve významu různých typů sdělení 
využívá své komunikační schopnosti a dovednosti k plnohodnotnému soužití s okolím, k prosazení 
sebe sama a ke spolupráci 
prezentuje výsledky své práce před spolužáky 
 
Kompetence sociální a personální 
žák pracuje v týmu a respektuje pravidla týmové spolupráce 
podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry v týmu 
toleruje názory druhých 
obhájí své vlastní názory 
pomáhá druhým 



chápe spolupráci jako prostředek svého vlastního obohacení 
pracuje tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebedůvěry 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                            Člověk a společnost 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                 Výchova k občanství 
 

ROČNÍK  6. 
 

výstupy 
žák: 
chápe význam času v praktickém životě člověka 
zná základní způsoby měření času a jeho členění 
vysvětlí význam a dodržování hlavních svátků 
orientuje se v kalendáři, zná letopočty 
uvádí různé pranostiky a pořekadla 
definuje různé typy rodin a jejich postavení ve společnosti 
uvědomuje si význam harmonického rodinného prostředí 
rozezná možné příčiny rodinných konfliktů a navrhne způsob jejich řešení 
popíše, do kterých důležitých oblastí rodina směřuje své výdaje 
chápe význam rodiny pro formování svého vlastního života 
orientuje se v typech náhradní rodinné péče a zná důvody, které k ní vedou 
zná základní modely chování za mimořádných událostí 
osvojuje si základy první pomoci 
chápe význam vzdělání pro život 
posoudí vliv povahových vlastností na dosažení svých i kolektivních cílů 
uvědomuje si význam dodržování pravidel a důsledky jejich porušování 
kriticky hodnotí své chování a jednání 
vysvětlí pojem domov z hlediska náležitosti k obci a regionu 
uvede příklady spolupráce občanů s obcí 
orientuje se v obecních institucích a jejich pravomocích 
pojmenuje státní symboly 
zná základní typy státní moci 
povypráví některou národní a regionální pověst 
zná významné osobnosti českých dějin 
vyjmenuje nejvýznamnější památky Prahy 
zaujímá tolerantní postoje 
uvědomuje si svá práva i povinnosti 
uplatňuje svá práva s ohledem na práva ostatních 
učivo 
člověk v rytmu života 
rodinný život 
když rozhodují vteřiny 
život ve škole 
doma je tam 
má vlast 
z historie 
miniúvod do lidských práv 
průřezová témata 
OSV 
mezilidské vztahy / komunikace / poznávání lidí 
VDO 
občanská společnost a škola 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá  
  
vzdělávací oblast:                                                                                            Člověk a společnost 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                 Výchova k občanství 
 

ROČNÍK  7. 



 
výstupy 
žák: 
vysvětlí pojem sociální skupina 
zná zásady slušné komunikace 
uvede příklady verbální a nonverbální komunikace 
kriticky přistupuje k mediálním sdělením 
charakterizuje prostředky masové komunikace  
porovnává různé podoby a projevy kultury 
respektuje odlišné projevy kultury a kulturní zvláštnosti 
orientuje s v nabídce různých kulturních institucí 
zná projevy vandalismu a zdůvodní jeho nepřijatelnost 
charakterizuje hlavní světová náboženství 
popíše základní znaky hlavních architektonických slohů 
vyjmenuje naše nejznámější přírodní památky 
uvede hlavní ekologické organizace 
zná globální problémy současnosti a popíše jejich důsledky 
objasní zásady hospodaření s penězi 
uvede různé formy vlastnictví 
charakterizuje základní typy státu 
chápe způsob řízení státu a vyjmenuje instituce a orgány, které se na něm podílejí 
vyloží smysl voleb a jejich základní znaky 
zná základní znaky EU, NATO a OSN a důvody jejich vzniku 
chápe potřebu tolerance ve společnosti  
zná základní modely chování za mimořádných událostí 
zná svá práva a povinnosti 
uplatňuje svá práva a respektuje práva jiných 
vyloží pojmy diskriminace, rasismus, xenofobie a uvědomuje si jejich negativní vliv na společnost 
charakterizuje pojmy morálka, svědomí, autorita a svoboda 
učivo 
život mezi lidmi 
člověk a kultura 
přírodní a kulturní bohatství 
majetek v našem životě 
řízení společnosti 
svět kolem nás 
lidská práva 
průřezová témata 
OSV 
hodnoty, postoje, praktická etika / poznávání lidí / mezilidské vztahy 
VDO 
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
MKV 
lidské vztahy / etnický původ / princip sociálního smíru a solidarity 
EV 
lidské aktivity a problémy životního prostředí / vztah člověka k prostředí 
MDV 
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení / fungování a vliv médií ve společnosti   
 
vzdělávací oblast:                                                                                            Člověk a společnost 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                 Výchova k občanství 

 
ROČNÍK  8. 

 
výstupy 
žák: 
popíše základní biologické, psychické a sociální změny v životě člověka 
uvědomuje si, jak může vnímání sebe sama ovlivnit rozhodování i vztahy k okolí 
objasní, jak náš život ovlivňuje vůle 
uvědomuje si kladné i záporné vlastnosti sebe i ostatních 



je schopen sebepoznání 
zná základní složky osobnosti 
vyjmenuje a stručně definuje základní psychické procesy 
uvědomuje si, jak může rozvíjet své přednosti a překonávat nedostatky 
rozvíjí svou sebedůvěru 
zamýšlí se nad smyslem života 
popíše zásady asertivního chování a osvojí si jeho základní modely 
objasní význam solidarity mezi lidmi a uvede příklady 
popíše způsoby pomoci lidem v nouzi 
osvojuje si základní pravidla překonávání stresu 
chápe pojem dělba práce a uvědomuje si důležitost spolupráce 
popíše zásady fungování tržního hospodářství 
vysvětlí pojem morální a právní norma a chápe důsledky jejich porušení 
popíše stručně právní systém 
charakterizuje jednotlivé složky státní moci 
charakterizuje český politický systém 
objasní význam Ústavy ČR i Listiny práv a svobod 
učivo 
osobnost 
psychické procesy a stavy 
člověk v sociálních vztazích 
hospodaření 
právní minimum 
průřezová témata 
OSV 
sebepoznání a sebepojetí / psychohygiena/ rozvoj schopnosti poznávání / komunikace / řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti 
VDO 
formy participace občanů v politickém životě / principy demokracie jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
EGS 
jsme Evropané 
 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                            Člověk a společnost 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                 Výchova k občanství 
 

ROČNÍK  9. 
 

výstupy 
žák: 
charakterizuje účast spoluobčanů na správě a řízení obce 
objasní význam komunálních voleb 
osvojí si základní pravidla vyřizování úředních záležitostí 
uvědomuje si svou pozici občana státu a povinnosti z toho plynoucí 
popíše důsledky začlenění ČR do EU 
orientuje se v základních pojmech českého právního systému 
dodržuje právní ustanovení a uvědomuje si důsledky jejich porušení 
definuje protiprávní jednání a uvede jeho příklady, odliší přestupek a trestný čin 
uvědomuje si svou pozici v právním systému 
objasní význam správné volby povolání  
rozvíjí svou schopnost sebepoznání 
popíše základní prvky pracovně-právního vztahu 
charakterizuje základní znaky rodinného práva 
popíše způsob pomoci státu rodinám 
uvede zdroje příjmů státu a hlavní výdajové složky 
popíše sociální politiku státu 
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby nabízejí 



vyjmenuje hlavní mezinárodní organizace a uvědomuje si význam spolupráce 
chápe pojem globalizace a jeho výhody a nevýhody 
uvede základní globální problémy lidstva a jejich možná řešení 
uvědomuje si nebezpečí fanatismu a terorismu 
učivo 
občan 
občan a právo 
právní ochrana 
v pracovním poměru 
rodina a zákony 
hospodaření 
globální svět 
průřezová témata 
OSV 
řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
VDO 
občan, občanská společnost a stát / formy participace občanů v politickém životě / principy 
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
EGS 
jsme Evropané  
MKV 
lidské vztahy / princip sociálního smíru a solidarity 
EV 
základní podmínky života / lidské aktivity a problémy životního prostředí / vztah člověka k prostředí 

 

vzdělávací oblast:                                                                Člověk a příroda 
 

 Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast zahrnuje velmi široké spektrum témat o přírodě. Cílem oblasti je poskytnout 
žákům prostředky, informace i metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich 
zákonitostem. Poskytuje žákům základ pro pochopení současných technologií a pomáhá jim lépe 
se orientovat v běžném životě. 
Žáci poznávají přírodu jako systém vzájemně propojených součástí; na takovém poznání je 
založeno pochopení jednak důležitosti přírodní rovnováhy pro existenci života, jednak příčin, které 
rovnováhu narušují. Žáci postupně poznávají souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, 
uvědomují si přímou závislost zdraví člověka na životním prostředí a spontánně jsou vedeni 
k environmentální výchově. Žáci se učí zkoumat a poznávat zákonitosti přírody, změny v přírodě, 
žáci se učí odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých ekosystémů a jsou vedeni k 
uvědomělému využívání svých přírodovědných poznatků ve prospěch ochrany životního prostředí 
a zásad udržitelného rozvoje. Příroda má pozitivní vliv i na citovou oblast člověka. A tak se přímo 
nabízí propojení celé oblasti do většiny vzdělávacích oborů.  
RVP rozděluje oblast na čtyři základní obory: Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis.  
 
 

vzdělávací oblast:                                                                Člověk a příroda 
obor vzdělávací oblasti:                                                                       Fyzika 
zpracovatel:                                                                                                       Ing. Milica Srnková 
 

 Charakteristika vyučovacího  oboru – 2. stupeň:   
 

obsahové, organizační a časové vymezení 
předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a  v 9. 
ročníku jednu hodinu týdně 
 
výchovně - vzdělávací cíle 
směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních jevů a jejich vzájemných souvislostí 
vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a 
procesy 
vede k vytváření a ověřování hypotéz 



učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 
směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 
podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 
mezipředmětové vztahy 

matematika – převody jednotek, výpočet objemu a obsahu, výpočet rychlosti, hustoty 
chemie – fyzikální vlastnosti látek, jaderné reakce, radioaktivita, atomové teorie 
přírodopis – světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos 
elektromagnetických signálů, srdce – kardiostimulátor 
zeměpis – magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 
dějepis – dějiny vědy a techniky 
 

 Klíčové kompetence na 2. stupni 
 
Kompetence k učení 
žák si osvojí základní fyzikální pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů 
si vytvoří zásobu fyzikálních nástrojů (pojmů, vztahů, algoritmů a metod řešení úloh) 
používá správnou terminologii a symboliku 
volí a využívá vhodné metody efektivního učení 
získané poznatky využívá jak v procesu učení, tak v praktickém životě  
hledá, popisuje a vysvětluje souvislosti mezi jevy; dospívá k řešení a závěrům sám 
plánuje postup řešení zadaných úkolů a volí z několika možných variant postupů 
samostatně měří, experimentuje a porovnává získané informace 
nalézá souvislosti mezi získanými daty 
k řešení využívá informační a komunikační technologie 
propojuje do širších souvislostí poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 
Kompetence k řešení problémů 
žák vyhledává informace, které potřebuje k řešení daných problémů, dokáže je srovnat a využít 
k jejich posouzení získaných znalostí a dovedností 
uvědomuje si, že realita je složitější než její fyzikální model 
provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledek 
volí  správný  postup při řešení slovních úloh a reálných problémů  
používá kritické myšlení a obhájí vlastní rozhodnutí 
ověřuje si výsledky 

 
Kompetence komunikativní  
žák zdůvodňuje postupy své práce, vytváří hypotézy 
komunikuje na odpovídající úrovni 
užívá správnou terminologii a symboliku 
podle potřeby pomáhá ostatním žákům 
odpovědi, myšlenky a názory formuluje souvisle a v logickém sledu 
prezentuje výsledky své práce před spolužáky 
 
Kompetence sociální a personální  
žák se podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 
spolupracuje v týmu a respektuje názory druhých 
dodržuje pravidla slušného chování 
pracuje tak, aby byla soustavně posilována jeho sebedůvěra, sebeúcta a sebeuspokojení 
uvědomuje si, že spolupráce může vést k lepšímu naplnění osobních i společných cílů 
 
Kompetence občanské 
žák respektuje názory ostatních 
formuje si volní a charakterové rysy 
zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 
na základě jasných kritérií hodnotí svoji činnost nebo její výsledky 
učí se vžít do rolí v různých životních situacích a řešit je 
učí se myslet v souvislostech 
zná pravidla základní pravidla chování za mimořádných situací 
uvědomuje si důležitost šetření energiemi a třídění odpadů 



 

Kompetence pracovní  
žák si zdokonaluje grafický projev 
dokáže si efektivně zorganizovat vlastní práci 
dodržuje dohodnuté termíny a kvalitu zadaných prací  
je schopen přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám 
využívá své poznatky v praxi 
 

 
vzdělávací oblast:                                                                                                  Člověk a příroda 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                         Fyzika 

 
ROČNÍK  6. 

výstupy 
žák: 
- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles 
- správně používá pojem atom, molekula, iont 
- má představu o tom, z čeho se skládá atom 
- popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými se od sebe liší 
- zjistí zda na těleso působí magnetická síla 
- ověří existenci magnetického pole; graficky znázorní indukční čáry 
- změří rozměry tělesa, výsledek zapíše a vyjádři v různých jednotkách 
- změří hmotnost pevných a kapalných těles na rovnoramenných vahách 
- změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce  
- dokáže vyjádřit fyzikální veličiny v různých jednotkách (d, V, m, t, t) 
- změří veličiny, které potřebuje pro výpočet hustoty 
- s porozuměním používá vztah ρ=m/V; pracuje s tabulkami 
- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z naměřených hodnot 
- předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty zvětší nebo zmenší 
- změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku hodin 
učivo 
látka a těleso 
částicové složení látek, složení atomu ( jádro, obal, proton, neutron a elektron ) 
rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné 
fyzikální veličiny 
magnetické vlastnosti  látek / magnetické pole 
teplotní roztažnost těles 
délka / hmotnost / objem / čas 
teplotní roztažnost těles 
průřezová témata 
EV - změny skupenství / počasí / srážky, atd. 
EGS – možnost vzniku eroze 
OSV - práce s buzolou, orientace na mapě 
mezipředmětové vztahy 
CH 8.r. – vlastnosti látek 
Ch - návaznost v 8.roč.: atomy, ionty, prvky, chemická vazba 
Z 6.r. – postavení Země ve vesmíru 
M - převody jednotek, převodní vztahy / výpočet objemu / jednoduché výpočty 

 
vzdělávací oblast:                                                                                                  Člověk a příroda 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                         Fyzika 

 
ROČNÍK  7. 

výstupy 
žák: 
- dokáže vyjádřit fyzikální veličiny v různých jednotkách (d, V, m, t, t) 
- rozpozná, zda na dané těleso působí síla  
- pomocí prodloužené pružiny porovná podle velikosti dvě působící síly 
- změří sílu siloměrem 



- užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou působící na těleso a hmotností tělesa F=m.g 
při řešení jednoduchých úloh 

- rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu 
- změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas 
- používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh 
- znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu na čase  
- změří třecí sílu 
- užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na druhu materiálu a drsnosti třecích ploch, 

ale nikoli na jejich obsahu 
- navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly 
- určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil stejných či opačných směrů 
- určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace využívá fakt, že poloha těžiště závisí na 

rozložení látky v tělese 
- využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání změn pohybu tělesa při působení sil 
- využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce a pevné kladce pro vysvětlení 

praktických situací 
- v jednoduchých případech určí velikost a směr působící tlakové síly 
- užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla působí 
- užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení 
- vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním používá vztah p=h ρ g k řešení problémů 

a úloh 
- objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr 
- porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáže předpovědět, zda se těleso potopí v kapalině, 

zda se v ní bude vznášet nebo zda bude plovat na hladině 
- vysvětlí vznik atmosférického tlaku 
- objasní pojem podtlak a přetlak 

učivo 
fyzikální veličiny 
gravitační síla 
pohyb a klid tělesa, jejich relativnost 
dráha a čas 
rovnoměrný pohyb 
síla 
třecí síla 
skládání sil 
výslednice sil 
těžiště tělesa 
Newtonovy pohybové zákony (první,druhý a třetí) 
otáčivé účinky síly 
páka 
pevná kladka 
tlaková síla 
tlak / Pascalův zákon / hydrostatický tlak 
vztlaková síla působící na tělesa v kapalině 
plování, vznášení se a potápění těles v kapalině 
atmosférický tlak 
tlak plynu v uzavřené nádobě 
průřezová témata 
OSV: 
- bezpečnost silničního provozu / setrvačnost / bezpečnostní pásy v autech 
- záchrana tonoucího 
EV: 
- silniční doprava – rozložení nákladu – škody na komunikacích 
- železniční – silniční doprava, přetěžování kamiónů – škody na komunikacích 
- předpověď počasí / znečistění ovzduší 
mezipředmětové vztahy 
Z: atmosféra Země  
M: desetinná čísla / grafické sčítání a odčítání úseček 
CH 8.r. : vlastnosti látek 
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ROČNÍK  8. 
výstupy 
žák: 
- popíše Sluneční soustavu, odliší planetu a hvězdu   
- má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci  
- objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik jednotlivých měsíčních fází 
- rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla 
- rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo pouze odráží 
- využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní vznik stínu 
- vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro vakuum a pro další optická prostředí 
- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákon odrazu 

světla při řešení úloh 
- rozhodne na základě znalostí o rychlostech světla ve dvou prostředích, zda se světlo při 

přechodu z jednoho prostředí do druhého bude lámat ke kolmici nebo od kolmice 
- rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde pokusně ohnisko tenké spojky a určí její ohniskovou 

vzdálenost 
- porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost  
- pokusně objasní rozklad bílého světla optickým hranolem, vysvětlí vznik duhy v přírodě 
- rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit, kdy těleso ve fyzice práci koná, 
- s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t 
- charakterizuje vnitřní energii jako celkovou polohovou a pohybovou energii částic 
- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu 
- vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty 
- rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé formy tepelné výměny (vedením, prouděním, 

tepelným zářením) 
- dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem 
- rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude schopen uvést praktický příklad (tání, tuhnutí, 

vypařování, var, kondenzace, sublimace a desublimace 

- určí skupenské teplo tání u některých látek 
- objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě 
- porozumí základním pojmům (atom a jeho složení, molekula, iont) 
- charakterizuje  elektrický proud ve vodiči, kapalině, v plynu 
- objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné, pohybové) 
- změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem / elektrický odpor 

ohmmetrem 
- dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními  
- používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v úlohách ( A = U/I ) 
- pochopí, že odpor vodiče je závislý na rozměrech a materiálu ze kterého je vodič vyroben  
- sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod  
- odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí výsledné elektrické napětí, 

výsledný elektrický proud a výsledný odpor spotřebičů 
- rozliší pokusně vodič od izolantu 
- uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalinách a v plynech z běžného života a 

z přírody 
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich časového průběhu 
učivo 
Sluneční soustava 
zákon odrazu 
zrcadla 
lom světla na optickém rozhraní 
optické čočky 
rozklad světla 
mechanická práce 
výkon 
polohová a pohybová energie 
vnitřní energie tělesa 
tepelná výměna 



teplo přijaté a odevzdané tělesem 
změny skupenství 
atom a jeho složení  
elektrický náboj 
ionty 
elektrický proud 
elektrické napětí 
pravidla bezpečné práce 
Ohmův zákon 
výpočty napětí, proudu, odporu v sériovém i paralelním zapojení 
odpor vodiče v závislosti na materiálu 
vedení elektrického proudu v kapalinách a v plynech 
průřezová témata 
EGS: 
- planeta Země jako část vesmíru 
- tepelná izolace - šetření energie 
- využití zrcadel v alternativních zdrojích energie - sluneční elektrárny 
- globální oteplování Země - skleníkový efekt 
- změny skupenství - předpověď počasí, voda 
mezipředmětové vztahy 
Z 6. r.: postavení Země ve vesmíru 
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ROČNÍK  9. 
výstupy 
žák: 
- ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného proudu v cívce a objasní vznik střídavého 

proudu 
- popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické energie 
- dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie 
- dokáže rozlišit vodič od polovodiče, vysvětlí podstatu polovodiče 
- popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické energie v elektrárnách na životní prostředí 
- vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová reakce a popíše, na jakém principu 

funguje jaderný reaktor 
- porozumí jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné elektrárně 
- dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a ultrafialového záření na lidský organismus 
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 

prostředí 
- charakterizuje  matematické kyvadlo 
- určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou 

látkové prostředí, médium 
- chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny 
- využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku závisí na prostředí, kterým se zvuk šíří 
- zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho kmitočet 
- rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak hlasité jsou různé zdroje zvuku v jeho okolí 
- určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitého zvuku na člověka 
učivo 
elektromagnetická indukce 
střídavý proud 
transformátor 
výroba a přenos elektrické energie 
polovodiče 
jaderná energie 
štěpení atomového jádra 
řetězová reakce  
jaderná elektrárna 
akustika 
zvuk / zdroj zvuku / šíření zvuku / odraz zvuku / hlasitost zvuku 



tón, výška tónu 
průřezová témata 
MEV: 
- informace v médiích o mikrosvětě 
OSV: 
- bezpečné zacházení s elektrospotřebiči, první pomoc při úrazu el. proudem 
EGS: 
- šetření el. energií (žárovka – zářivka) 
- alternativní zdroje energie / elektrická energie, výroba el.energie a její vliv na životní prostředí 
- jaderná energie - výhody a nevýhody, vliv na životní prostředí 
- freony - ozónová díra - škodlivý vliv UV záření 
- nadměrná hladina zvuku 
mezipředmětové vztahy 
CH 8. r.- atom, molekula, ionty / CH 9. r. galvanický článek 

 

vzdělávací oblast:                                                                Člověk a příroda 
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 Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
obsahové, organizační a časové vymezení 
časová dotace 2 hodiny týdně v 8. a 9.  ročníku 
prostory výuky: kmenová učebna, odborná učebna informatiky 
                         externě laboratoře SPŠCh Vranovská v Brně 
 
výchovně – vzdělávací cíle 
podchycení a rozvíjení zájmu o obor 
poznání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich 
reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů 
pozorování a zkoumání vlastností látek 
seznámení s nebezpečnými látkami, jejich označením a bezpečností při zacházení 
poskytnutí první pomoci při úrazu a otravě známými chemikáliemi 
porozumění chemickému jazyku (chemické značky, vzorce, rovnice) 
provádění jednoduchých pokusů – dovednost pracovat s chemickým sklem, nádobím aj. 
pomůckami 
objasňování chemických jevů, znalost praktického využití těchto jevů 
řešení chemických problémů úvahou a výpočtem 
pochopení skutečností, že jsme součástí světa látek a jejich změn, chemické výrobky nás 
provázejí každý den, chemické procesy významně ovlivňují životní prostředí, chemie jako přírodní 
věda pomáhá poznat naše okolí a děje, které v něm probíhají 
oblasti vzdělávání: 
pozorování, pokus, bezpečnost práce 
směsi 
částicové složení látek 
chemické reakce 
anorganické sloučeniny 
organické sloučeniny 
chemie a společnost 
formy a metody práce: 
frontální výklad a vysvětlování s demonstračními pomůckami 
praktická cvičení 
nácvik jednoduchých laboratorních metod a postupů 
práce ve skupinách, napodobování 
mezipředmětové vztahy 
přírodopis: 
ochrana životního prostředí – chemické znečištění, jedy, karcinogenní látky, zdroje výživy, DNA, 
fotosyntéza, vitamíny, enzymy, hormony, chem. vzorce nerostů, význam zelených rostlin, 
chemická evoluce 



fyzika: 
fotosyntéza, světelná energie, vlastnosti látek, částicové složení hmoty, pohyby částic, chemická 
vazba, elektrolýza, skupenství, fyzikální veličiny, elektrický náboj  
zeměpis: 
chemický a farmaceutický průmysl 
matematika: 
chemické výpočty 
 

 Klíčové kompetence na 2. stupni: 
 

Kompetence k učení 

žák vyhledává, třídí a propojuje informace 
samostatně pozoruje a porovnává získané informace 
správně používá odborné termíny znaky a symboly 
využívá svých znalostí z ostatních vyučovacích předmětů 
organizuje si sám učení 
 

Kompetence k řešení problémů 

žák řeší problémy různými postupy 
sám navrhuje řešení k zadaným problémům, formuluje závěry a vyhodnocuje získaná fakta 
aplikuje osvědčené postupy při řešení podobných problémových situací 
efektivně si organizuje práci, je systematický a vytrvalý 
spolupracuje 
 
Kompetence komunikativní 
žák správně formuluje obsah sdělení v rámci probíraného téma 
rozšiřuje si slovní zásobu při osvojování tématu, prezentaci svých názorů a zachycení pozorování 
oři práci ve skupinách respektuje názory druhých 
je schopen diskuse a správné argumentace 
hodnotí výsledky své práce, umí přijmout konstruktivní kritiku 
vyhledává, získává a využívá informace z celého světa 
pracuje s různě náročnými texty, tabulkami a grafy a učí se je rozklíčovat 
 
Kompetence pracovní 
žák dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při pokusech a práci s chemikáliemi 
organizuje si a navrhuje postup a časový rozvrh při plnění úkolů 
rozplánuje si samostatně celou laboratorní úlohu 
rozliší pozitivní a negativní vliv pracovního prostředí na své zdraví 
 
Kompetence občanské 
žák dodržuje stanovená pravidla a předpisy 
chápe práva a povinnosti v souvislosti s ochranou životního prostředí a ochranou zdraví svého i 
svých blízkých 
 
Kompetence sociální a personální 
žák řeší problémy za spolupráce ve skupině 
dodržuje pravidla týmové práce, je schopen diskuse 
má zdravé sebevědomí 

provádí sebekritické sebehodnocení (autoevaluace ) 
poskytne pomoc v případě potřeby, příp. o ni sám požádá 
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ROČNÍK  8. 
 
výstupy 



žák: 
- rozumí pojmu chemická látka, umí popsat a zjistit některé vlastnosti látek 
- rozliší chemický a fyzikální děj a uvede příklady 
- seznamuje se s bezpečností práce, s běžnými látkami a s první pomocí, poznává chemické 

pomůcky 
- rozumí značkám na etiketách běžně prodávaných chemikálií (např. hnojiva, čistící prostředky)  
- zná signalizaci chemického poplachu, umí si sbalit evakuační zavazadlo 
- rozumí pojmu směs, umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí 
- rozumí pojmům zředěný, koncentrovaný, nasycený, nenasycený roztok 
- dokáže vysvětlit, co ovlivňuje rychlost rozpouštění pevných látek a prakticky toho využít 
- dokáže vypočítat hmotnostní zlomek 
- zná postupy a principy oddělování složek směsí, jejich použití v praxi 
- některé dokáže sám aplikovat 
- dokáže charakterizovat různé druhy vod a zná jejich použití a výskyt 
- zná hygienické požadavky na pitnou vodu a její hlavní zněčišťovatele 
- zná procentový obsah hlavních složek vzduchu 
- umí vysvětlit význam vzduchu jako průmyslové suroviny 
- vysvětlí příčiny znečištění vzduchu, pojem smog a kyselý déšť 
- zná vlastnosti ozónu a jeho nezbytnost pro život na Zemi 
- objasní pojmy atom, jádro a obal atomu, valenční vrstva, proton, elektron, neutron, molekula, 

ion 
- zná vztahy mezi počty protonů, neutronů a elektronů v atomu 
- odvodí vznik kationu a anionu 
- chápe vznik chemické vazby a určí charakter chemické vazby pomocí elektronegativity 
- zná princip uspořádání prvků v PSP a zná znění periodického zákona 
- orientuje se v PSP, používá pojmy perioda a skupina, kovy a nekovy 
- ovládá značky a názvy nejdůležitějších prvků 
- umí popsat vlastnosti a použití vybraných prvků 
- dokáže zformulovat zákon zachování hmotnosti 
- umí číst chemické reakce, rozliší reaktanty a produkty 
- dokáže vyrovnat jednoduchou chemickou rovnici 
- vysvětlí pojem halogenid, oxid, sulfid, kyselina, zásada – hydroxid, sůl 
- ovládá názvosloví uvedených skupin látek, dokáže vytvořit název ze vzorce i vzorec z názvu 
- umí popsat vlastnosti, výskyt a praktické využití vybraných halogenidů, sulfidů, oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí 
- ví, za jakých okolností některé tyto látky vznikají 
- zná vliv zmiňovaných látek na životní prostředí 
- zvládá práci s pH stupnicí a s indikátory 
- rozumí pojmu neutralizace 
- vysvětlí vznik kyselých dešťů, skleníkového jevu 
- zná zásady bezpečné práce s žíravinami a umí poskytnout první pomoc při zasažení člověka 

žíravinou  
učivo 
vlastnosti látek 
chemický a fyzikální děj 
bezpečnost práce v laboratoři, při provádění pokusů 
nebezpečné látky a přípravky, chování v mimořádných situacích 
směsi 
směsi stejnorodé a různorodé 
roztoky 
rychlost rozpouštění 
hmotnostní zlomek 
oddělování složek směsí 
voda – rozdělení dle obsahu solí, dle znečištění, výroba pitné vody 
vzduch – složení, znečištění, ozón 
částicové složení látek 
chemická vazba a chemické prvky: 
složení látek – částice atom, molekula, ion 
chemické sloučeniny – chemická vazba 
PSP – skupiny a periody, periodický zákon, kovy nekovy 



prvky – názvy, značky 
vlastnosti a použití vybraných prvků 
chemické reakce 
zákon zachování hmotnosti 
zápis chemické rovnice 
anorganické sloučeniny 
halogenidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných látek 
oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných látek 
sulfidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných látek 
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost, názvosloví 
praktický význam vybraných látek 
soli – vznik, názvosloví, praktické využití vybraných látek 
průřezová témata 
OSV 
odpovědnost za své zdraví – NaCl v potravě 
CO z cigaretového kouře, práce  s  žíravinami, jedy, výbušninami, hořlavinami 
pomoc raněným 
osobní zodpovědnost za stav ovzduší – výfukové plyny v dopravě 
EV 
význam vody a vzduchu jako základních podmínek života, solení silnic 
zplodiny v ovzduší, nebezpečí havárií při výrobě, přepravě a skladování kyselin a hydroxidů 
EGS 
dotace a projekty EU ke snížení emisí v dopravě, k „čištění“ ovzduší, k zachování   tropických 
pralesů 
znečištění přírody jako globální problém lidstva 
MV 
kritický přístup k informacím z médií k problematice čistoty vody a vzduchu 
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ROČNÍK  9. 
výstupy 
žák: 
- zná význam hnojiv a jejich rozdělení podle původu, uvede příklady přírodních a umělých hnojiv 

/ vysvětlí pojem bio zemědělství 
- orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi, ví chemické zařazení keramiky, skla, 

sádry, vápna a cementu  
- zná schéma výroby keramiky, skla, porcelánu 
- pozná redoxní reakci mezi dalšími reakcemi, odděleně zapíše polorovnice oxidace a redukce 
- zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí 
- umí vysvětlit děje na elektrodách při elektrolýze 
- zná princip galvanického článku a jeho užití v praxi 
- vypočítá látkové množství, molární hmotnost, koncentraci [mol/l] dle slovního zadání na 

základě vzorců a hmotnost reaktantu či produktu z rovnice 
- zná základní zákonitosti výstavby uhlíkatého řetězce v uhlovodících 
- zná obecné vlastnosti uhlovodíků 

- umí vyjmenovat a napsat vzorce homologické řady uhlovodíků C1 – C8 

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky – alkany, alkeny, alkiny a uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 

- zná význam ropy, uhlí  a zemního plynu 
- uvede produkty zpracování ropy a uhlí  a jejich použití 
- vysvětlí rozdíl mezi endotermickou a exotermickou reakcí 
- zná způsoby hašení požáru, typy a vhodnost užití hasicích přístrojů, zná tel. čísla hasičů / umí 

poskytnout první pomoc při popáleninách 
- zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji 
- rozlišuje vybrané deriváty uhlovodíků podle charakteristické skupiny 
- umí vytvořit název a vzorec základních derivátů uhlovodíků 
- dokáže uvést zdroje, vlastnosti a použití vybraných derivátů uhlovodíků 



- zná význam  a nebezpečí freonů 
- zná princip výroby destilátů 
- objasní důsledky působení methanolu a ethanolu na lidský organismus 
- ví o karcinogenních účincích mnohých vybraných derivátů uhlovodíků 
- zapíše obecné schéma esterifikace 
- orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů  
- u chemického zpracování, především bílkovin, tuků  a sacharidů 
- uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů  
- zná schéma rovnice vzniku tuků a výroby mýdel 
- vysvětlí rozdíl v působení mýdel a detergentů na životní prostředí 
- rozlišuje živočišné pevné tuky a rostlinné oleje, zná způsob jejich získávání 
- zná faktory poškozující bílkoviny 
- vysvětlí zásady zdravé výživy, vyjmenuje zdravé potraviny 
- zná zdroje a působení vitaminů A, B, C, D 
- zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na 

Zemi 
- objasní význam recyklace plastů, skla  (kovů, papíru) 
- orientuje se v široké škále chemikálií užívaných v běžném životě, jako jsou plasty, insekticidy, 

herbicidy, léky (antipyretika, analgetika..), návykové látky a konzervační přísady a je schopen 
hodnotit jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka 

- zná možnosti, jak zužitkovat chemické procesy probíhající v přírodě (biotechnologie), či jak 
některým zamezit (princip antibiotik, konzervace) 

učivo 
průmyslová hnojiva 
tepelně zpracovávané materiály: sádra, cement, sklo, keramika 
chemické reakce: redoxní reakce, řada napětí kovů  
galvanický článek, akumulátor 
látkové množství, molární hmotnost, koncentrace 
chemické výpočty 
organické sloučeniny 
uhlovodíky s jednoduchou vazbou a s vazbami násobnými 
paliva 
deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, alkoholy a fenoly, karbonylové sloučeniny, karboxylové  
kyseliny, estery 
přírodní látky – sacharidy, tuky, bílkoviny, biokatalyzátory – vitaminy 
chemie a společnost: 
chemický průmysl v ČR 
plasty a syntetická vlákna 
léčiva, návykové látky 
potravinářství, jedy, hubení škůdců 
průřezová témata 
EV 
znečištění půdy nadměrným užíváním umělých hnojiv 
hospodářské ztráty způsobené korozí 
vliv spalování uhlovodíků a uhlí na životní prostředí – kyselé deště 
nebezpečí havárie při přepravě a zpracování ropy 
poškozování ozónové vrstvy freony 
znečišťování přírody organickými rozpouštědly aj. z chemických výrob 
znečištění vody saponáty 
význam recyklace – sběr surovin 

OSV 
vlastní zodpovědnost za bezpečnost práce s palivy, karcinogeny, hořlavinami 
dopady užívání drog či legálních návykových látek 
osobní zodpovědnost při používání chemikálií v domácnosti – čisticí prostředky,  hnojiva, barvy 
EGS 
porušení ozónu, globální oteplování, úbytek zelené plochy provádějící fotosyntézu 
ochrana těžebních, dopravních a zpracovatelských provozů ropy před teroristickými útoky 
likvidace chemického odpadu, plasty – globální problém lidstva 

VDO 



zákony o výrobě,  prodeji a užívání alkoholických nápojů a tabákových výrobků 

MUV 
nebezpečí zneužití přírodního bohatství zemí třetího světa 
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zpracovatel:                                                                                               Mgr. Veronika Musilová 
 

 

 Charakteristika vyučovacího předmětu  -  2. stupeň: 
 
obsahové, organizační a časové vymezení 
časová dotace:  2 hodiny týdně v 6. - 8. ročníku, 1 hodina týdně v 9. ročníku 
organizační vymezení - prostory výuky: kmenová učebna, odborná učebna informatiky 
                                                               výuka v přírodě 
výchovně – vzdělávací cíle 
podněty pro zájem o přírodu a přírodniny 
přísun informací vedoucích k hlubšímu porozumění vztahů v přírodě 
možnost pochopit přírodu jako celek z pevně propojených součástí, které na sebe stále působí 
podpora utváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 
seznamování se stavbou těl organismů a člověka 
aplikace přírodovědných poznatků v praxi 
chápání souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností 
oblasti vzdělávání: 
obecná biologie / biologie hub / biologie rostlin / biologie živočichů / biologie člověka 
genetika 
neživá příroda 
základy ekologie 
 
formy a metody práce 
frontální výklad s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 
práce s učebnicí, mapou, atlasy a klíči 
práce ve skupinách 
vyvozování – diskuse 
pozorování 
přírodovědné vycházky 
exkurze 
práce s dostupnými informačními zdroji, audiovizuální technikou, počítačovými prezentacemi 
didaktické hry, kvizy 
nácvik praktických dovedností 
 
mezipředmětové vztahy 
chemie 
ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, hnojiva 
a další chemikálie v zemědělství 
fyzika 
fotosyntéza, světelná energie, zrak, sluch, výkon 
zeměpis 
rozšíření organismů, výskyt, biotopy, chráněná území, půda 
 
 Klíčové kompetence na 2. stupni: 
 

Kompetence k učení 

žák vyhledává, třídí a propojuje informace 
samostatně pozoruje a porovnává získané informace 



správně používá odbornou terminologii 
využívá svých znalostí z ostatních vyučovacích předmětů 
 

Kompetence k řešení problémů 

žák řeší problémy různými postupy 
sám navrhuje řešení k zadaným problémům, formuluje závěry a vyhodnocuje získaná fakta 
efektivně si organizuje práci, je systematický a vytrvalý 
spolupracuje 
 
Kompetence komunikativní 
žák správně formuluje obsah sdělení v rámci probíraného téma 
rozšiřuje si slovní zásobu při osvojování tématu, prezentaci svých názorů a zachycení pozorování 
při práci ve skupinách respektuje názory druhých 
je schopen diskuse a správné argumentace 
hodnotí výsledky své práce, umí přijmout konstruktivní kritiku 
vyhledává, získává a využívá informace z celého světa 
 
Kompetence pracovní 
žák dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při pokusech a práci s přírodninami 
organizuje si a navrhuje postup a časový rozvrh při plnění úkolů 
rozliší pozitivní a negativní vliv pracovního prostředí na své zdraví 
 

Kompetence občanské 

žák dodržuje stanovená pravidla 
chápe práva a povinnosti v souvislosti s ochranou životního prostředí a ochranou zdraví svého i 
svých blízkých 
chápe rozdíly mezi lidmi, učí se toleranci a nekonfliktnímu jednání 

Kompetence sociální a personální 

žák řeší problémy za spolupráce ve skupině 
dodržuje pravidla týmové práce, je schopen diskuse 
má zdravé sebevědomí 
provádí sebekritické sebehodnocení 
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ROČNÍK  6. 
 

výstupy 
žák: 
- rozumí základním podmínkám a projevům života 
- rozliší vztahy mezi organismy, umí sestavit potravní řetězec – producent, konzument, destruent 

/ reducent, parazit, a jednoduchou potravní pyramidu, orientuje se v potravní síti 
- pozná rozdíl mezi symbiózou a parazitismem 
- chápe nutnost rovnováhy v každém ekosystému 
- rozumí pojmu globální problém, uvede příklad 
- umí vysvětlit smysl ochrany přírody 
- orientuje se v kategoriích ochrany přírody 
- vyhledá na mapě NP, CHKO, biosferické rezervace a další chráněná území 
- umí popsat základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií 
- objasní funkci základních organel 
- na příkladech vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčným organismem v kolonii a mnohobuněčným 

organismem 
- vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy 
- rozlišuje pojmy vir a bakterie 



- umí uvést příklady virů a bakterií ze života – zná rizika šíření nemocí způsobovaných viry a 
bakteriemi 

- zná funkci virů a bakterií v přírodě 
- zvládá pozorování lupou a mikroskopem 
- umí používat jednoduché klíče a atlasy 
- zná charakteristické znaky hub 
- vysvětlí význam hub v přírodě i pro člověka 
- uvede pro člověka nebezpečné zástupce hub 
- podle plodnice určí známé druhy jedlých, nejedlých a jedovatých hub 
- zvládá zásady bezpečného sběru a konzumace hub 
- chápe symbiózu ve stélce lišejníků 
- zná prostředí výskytu lišejníků a jejich význam v přírodě 
- uvede význam řas – fotosyntéza, zdroj potravy 
- odliší od sebe zástupce běžných řas podle stélky a místa výskytu 
- poznává zástupce jednotlivých skupin organismů podle charakteristických znaků dané 

taxonomické jednotky  /kmenu, třídy, řádu 
- pochopí zdokonalování částí těla vývojově mladších živočichů 
- u hmyzu rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou 
- popíše vnější a částečně i vnitřní stavbu těla daného bezobratlého živočicha 
- poukáže na odlišnosti u vizuálně podobných živočichů z různých kmenů/řádů.. 
- zná způsoby získávání potravy jednotlivých živočichů, dokáže tyto způsoby porovnat 
- objasní postavení živočicha v příslušném ekosystému 
- rozlišuje vnitřní a vnější parazity 
- objasní pozitivní a negativním vztah k člověku 
- pamatuje si epidemiologicky významné druhy 
- zvládá zásady bezpečnosti chování ve styku s živočichy 
učivo 
základy ekologie: 

projevy a podmínky života 
vzájemné vztahy organismů, vztah organismus a prostředí 
ochrana přírody  
obecná biologie: 
buňka, buněčné organely 
jednobuněčný organismus, kolonie a mnohobuněčný organismus 
biologické vědy  
bakterie (viry - nebuněčné organismy) 
praktické poznávání přírody: 
mikroskop, lupa, klíče, atlasy 
houby:  
kvasinky – jednobuněčné houby  
houby bez plodnic – plísně 
houby s plodnicemi 
lišejníky 
rostliny: 
řasy jedno a mnohobuněčné 
živočichové: 
prvoci, žahavci, ploštěnci, hlístice, kroužkovci, měkkýši, členovci 
průřezová témata 
MDV 
kritický přístup k mediálním informacím, rozpoznání zásadních sdělení v naučném textu 
EV 
znečištění životního prostředí – nutnost ochrany ohrožených druhů, ekosystém, narušení přírodní 
rovnováhy – důsledky přemnožení různých druhů hmyzu - změna v potravní síti apod., lišejník jako 
indikátor čistého ovzduší 
přijetí zásad chování při pobytu na chráněných územích 
EGS 
pandemie nemocí, očkování, problémy zemí třetího světa, objev antibiotik, problém extrémní 
přizpůsobivosti bakterií vůči těmto látkám 
OSV 
nutnost hygienických návyků jako prevence před šířením parazitů způsobujících nemoci 
VDO 



chráněné druhy organismů a chráněná území různých typů stanoví zákon 
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ROČNÍK  7. 
 

výstupy 
žák: 
- vysvětlí pravděpodobný vývoj živočichů a důvody pro vznik taxonomie  
- vysvětlí zásadní odlišení strunatců od bezobratlých – struna hřbetní, ocas 
- má představu o pláštěncích a bezlebečných, chápe jejich význam v ekosystému moří 
- charakterizuje živočichy patřící mezi obratlovce, vysvětlí slovo páteř 
- porovnává vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů 
- popíše tělo modelového zástupce dané třídy 
- rozumí postavení obratlovců v potravním řetězci, jejich významu v přírodě i pro člověka 
- pozná zástupce jednotlivých tříd, objasní způsob jejich života a přizpůsobení prostředí 
- seznámí se s našimi zástupci i s exotickými druhy – osvojí si jejich specifika 
- zná jejich zařazení do ekosystémů, význam v přírodě i pro člověka, příp. jejich chování (ptáci, 

želvy ) 
- uvědomuje si nutnost ochrany ohrožených druhů 
- uvede člověku nebezpečné či něčím nevítané druhy (např. žralok, chřestýš, holub ve městech  
- uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 
- vysvětlí rozdíl mezi nižší a vyšší rostlinou 
- vysvětlí přizpůsobení rostlin životu na souši, podle funkce rozliší druhy pletiv 
- umí popsat průběh fotosyntézy a její význam v minulosti i současnosti 
- zná příklady výtrusných rostlin, jejich význam a místa výskytu 
- dokáže popsat způsob rozmnožování mechů a kapradin 
- objasní vznik uhlí 
- rozliší jednotlivé rostlinné orgány, uvede jejich funkci a bližší popis patřičnými pojmy 
- zná význam kořenu, stonku, listu, květu i plodu pro člověka 
- zná způsoby a průběh rozmnožování semenných rostlin 
- podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce nahosemenných rostlin 
- určí podle větvičky rod i druh našich původních jehličnanů 
- zná význam lesa a způsoby jeho ochrany 
- je obeznámen s problematikou pylů – alergenů 
- charakterizuje rostliny krytosemenné, vysvětlí termín dvouděložné a jednoděložné, uvede 

hlavní znaky 
- určí základní druhy listnatých stromů a keřů, zařadí do ekosystému, uvede využití pro člověka 
- pochopí význam charakteristických znaků pro určování rostlin v klíčích či atlasech 
- rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin 
- pozná naše známé jedovaté rostliny 
- pojmenuje běžné exotické plody 
- vysvětlí pojmy užitková rostlina, chráněná rostlina a některé vyjmenuje 
- zná příklady a využití kulturních plodin, okrasných rostlin, léčivek a koření 
- vytvoří si herbář, tj. umí usušit bylinu, připevnit ji na list papíru a připsat patřičné údaje 
učivo 
živočichové:  

- vývoj živočichů a jejich třídění do systému 
- strunatci – obecná charakteristika 
- třídy obratlovců – kruhoústí, paryby, ryby, plazi, ptáci, jejich obecné znaky, způsob 

výživy, zařazení v potravním řetězci, rozmnožování, zástupci  jednotlivých tříd v ČR i v 
cizině, výskyt, význam v domovském ekosystému, přizpůsobení prostředí 

rostliny: 
- stavba těla suchozemských rostlin – pletiva 
- výtrusné rostliny – mechy, přesličky, plavuně a kapradiny (stavba, rozmnožování, výskyt, 

význam) 



- semenné rostliny – rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ, plod - semeno) 
- rozmnožování rostlin 
- nahosemenné rostliny – cykasy, jinany, jehličnany 
- ekosystém les 
- krytosemenné rostliny – listnaté dřeviny, hospodářsky významné čeledi  
- dvouděložné - pryskyřníkovité, mákovité, brukvovité, mandloňovité, růžovité, bobovité, 

miříkovité, hluchavkovité, lilkovité, hvězdnicovité  
- jednoděložné – liliovité, lipnicovité, vstavačovité 
- exotické rostliny – ovoce, koření - léčivé rostliny 
- praktické poznávání přírody - založení herbáře 
průřezová témata 
EV 
vodní strunatci – ohrožení vodními haváriemi, rostliny – producenti, potravní řetězec, les – význam, 
ochrana, léčivé rostliny – farmacie 
MDV 
kritický přístup k informacím v médiích, porozumění odbornému textu  
EGS 
mezinárodní smlouvy o rybolovu, ohrožené druhy, nezákonný lov 
OSV 
přijetí zásad chování vůči ohroženým druhům 
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ROČNÍK  8. 
 
výstupy 
žák: 
- objasní vývoj savců, vyjmenuje obecné znaky savců 
- pozná, zařadí, popíše zástupce, jeho životní prostředí, způsob života, význam, vztah k člověku 
- vysvětlí souvislost mezi podmínkami prostředí a rozšířením živočichů 
- objasní pojem domestikace, uvědomuje si její význam pro člověka 
- orientuje se v základních projevech chování živočichů 
- definuje ekologii, ekosystém, biom 
- vysvětlí na příkladech pojmy společenstvo, populace 
- uvede příklady kladného i záporného vlivu člověka na životní prostředí, možnosti udržení 

rovnováhy ekosystémů i příklady narušení rovnováhy ekosystémů 
- zná stručné znění zákona o ochraně přírody v ČR, příklady chráněných druhů a území 
- umí vysvětlit pojmy buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava 
- rozlišuje orgánové soustavy 
- rozumí funkcím orgánových soustav, zná stavbu, uložení, vady a nemoci (smrtelná 

onemocnění) 
- aplikuje zásady prevence onemocnění a předlékařskou první pomoc 
- dokáže objasnit vzájemné vztahy orgánových soustav 
- dokáže vysvětlit význam životního stylu pro život, zná složky životního stylu 
- zná vliv vnějšího prostředí na život člověka 
- má povědomí o nebezpečí návykových látek, o jejich účincích 
učivo 
- živočichové: 
savci 
charakteristické znaky, rozdělení do základních taxonomických skupin, zástupci v ČR i v cizině, 
jejich stavba těla, přizpůsobení prostředí, chování, rozmnožování, výživa, význam jednotlivých 
druhů v přírodě i pro člověka 
rozšíření druhů, domestikace,etologie  



- základy ekologie:  
organismy a prostředí 
ekologie - ochrana přírody a životního prostředí 
- člověk: 
buňky, tkáně, orgány 
orgánové soustavy lidského těla – opěrná, pohybová, trávící, dýchací, oběhová, vylučovací, kožní,  
smyslová, nervová, žláz s vnitřní sekrecí, pohlavní – stavba jednotlivých soustav, zdravotní 
hlediska,               (prevence, nemoci, první pomoc) 
zdravý životní styl 
návykové látky – vliv na zdraví člověka 
průřezová témata 
EV 
ochrana biologických druhů, životního prostředí – zachování podmínek života, zdraví člověka, chov 
domácích savců, ochrana vodních zdrojů – pitný režim 
OSV 
mezilidské vztahy, vzájemná pomoc, pomoc člověku s handicapem, sebekázeň v přístupu 
k vlastnímu zdraví, sebeorganizace 
VDO 
tolerance k odlišnostem 
EGS 
hladomor, pandemie AIDS, problémy třetího světa 

 
 
 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                  Člověk a příroda 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                  Přírodopis 
 

ROČNÍK  9. 
výstupy 
žák: 
- vysvětlí vznik a vývin lidského jedince se specifiky jednotlivých období  
- uvede příklady vlivu dědičnosti v praktickém životě 
- zná pojem gen, znak, křížení 
- časově zařadí a charakterizuje zástupce rodu Homo 
- zná hypotézu o vzniku a vývoji Země, popíše její vývoj a dnešní stavbu 
- uvede příčiny a důsledky vnějších i vnitřních geologických dějů spolu s příklady definuje nerost 

a horninu 
- rozpozná vybrané horniny a nerosty jak sám, tak s pomocí literatury 
- zná význam a běžné použití některých hornin a nerostů 
- vysvětlí pojem ložisko 
- umí popsat některé teorie vzniku života 
- dokáže vysvětlit Darwinovu teorii 
- má povědomí o teorii Gaia 
- popíše život i geologické procesy v jednotlivých geologických obdobích 
- vystihne v základních bodech geologii našeho území 
- popíše vznik půdy, odliší typy půd a zhodnotí jejich použitelnost v zemědělství 
- popíše cyklické děje vody, dusíku, uhlíku, hornin 
- objasní příčiny přílivu a odlivu 
- je si vědom vlivů slunce a dalších kosmických těles na Zemi 
- chápe nutnost ochrany životního prostředí 
- je obeznámen s principy trvale udržitelného rozvoje 
- orientuje se v globálních problémech biosféry, atmosféry i hydrosféry 
učivo 
člověk: 
vznik a vývoj lidského jedince, genetika, původ a vývoj člověka, vývojové stupně (Australopithecus, 
rod Homo) 
neživá příroda a obecná biologie: 



vznik a vývoj sluneční soustavy, stavba Země, vnější i vnitřní geologické děje – zvětrávání, eroze, 
tektonika, vulkanická činnost, zemětřesení, pohyby litosférických desek, horotvorné procesy, 
horniny a nerosty – jejich třídění, vlastnosti, použití (ložiska), vznik a vývoj života na Zemi, význam 
symbiózy pro život na Zemi,    geologické éry, geologie území ČR, pedosféra, koloběh hmoty, 
kosmické vlivy 
ekologie: 
životní prostředí v závislosti na působení lidské činnosti – globální problémy lidstva 
ochrana přírody – znečištění vody, vzduchu, půdy        
průřezová témata 
EGS 
spolupráce v otázkách ochrany životního prostředí a kulturního dědictví (UNESCO) 
EV 
principy udržitelného rozvoje, ekosystémy, základní životní podmínky – voda, vzduch, vliv člověka 
– průmysl, zásahy do ekosystémů, umělé ekosystémy, genetická úprava potravin, léčení chorob 
na základě genetického inženýrství 
MKV 
rasy, národnostní menšiny – tolerance 
OSV 
sexualita, zodpovědnost v partnerských vztazích 

 
 
 
 
 
 
 

vzdělávací oblast:                                                                Člověk a příroda 
obor vzdělávací oblasti:                                                                    Zeměpis 
zpracovatel:                                                                                             Mgr. Jarmila Ondráčková 
 
 Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň: 

 
obsahové, organizační a časové vymezení 
předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6. ročníku 2 
hodiny týdně a v 7., 8. a v 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
 
výchovně – vzdělávací cíle 
získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických 
objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod 
získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 
respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 
rozvoj trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionu světa jako nedílné součásti životního 
způsobu moderního člověka 
rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 
aplikování geografických poznatků v praktickém životě 
 
formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání 
frontální výuka s obrazovým materiálem a demonstračními pomůckami 
skupinová práce s využitím map, odborné literatury, časopisů a internetu 
zeměpisné vycházky s pozorováním 

 
mezipředmětové vztahy 
Přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky 
Fyzika: sluneční soustava, vesmír 
Chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry 
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 
Matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy a diagramy 
Dějepis: kultura národů, historie států 
Informatika: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování 



 

 Klíčové kompetence na 2. stupni: 
 

Kompetence k učení 
žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky 
do širších celků a nalézají souvislosti 
získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry 
poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení 
 
Kompetence komunikativní 
žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu. 
učí se naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat. 
učí se presentaci různých textů a obrazových materiálů. 
 
Kompetence k řešení problému 
žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech 
řešení 
učí se myslet kriticky a jsou schopni hájit svá rozhodnutí 
 
Kompetence sociální a personální 
žáci spolupracují ve skupinách, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si, jsou schopni 
požádat o pomoc; učí se vzájemnému naslouchání 
 

Kompetence občanské 
žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 
rozhodují zodpovědně podle dané situace 
chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, 
jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje 
 
Kompetence pracovní 
žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu. 
žáci jsou vedeni k efektivní práci; k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací. 
 

 Průřezová témata 
 
OSV – osobnostní a sociální rozvoj 
rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské 
vztahy; komunikace a kooperace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty a postoje 
VDO – výchova demokratického člověka 
občanská společnost a stát; formy účasti občanů v politickém životě; principy demokracie 
EV – environmentální výchova 
ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí 
MEV – mediální výchova 
kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, tvorba 
mediálního sdělení a práce v realizačním týmu 
EGS – myšlení v evropský a globálních souvislostech 
objevování Evropy a světa 
kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; principy solidarity 
 

vzdělávací oblast:                                                                                                  Člověk a příroda 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                      Zeměpis 
 

ROČNÍK  6. 
výstupy 
žák: 
dovede objasnit pojmy: Slunce, sluneční soustava, vesmír, Měsíc a jeho fáze. 
rozumí pojmům: planeta, hvězda, planetky, měsíce, komety, Galaxie, cizí galaxie 
umí se orientovat ve školním atlase – Hvězdná obloha 
dovede popsat model Země – globus 



umí vysvětlit pohyb Země okolo osy – střídání dne a noci; pohyb Země okolo Slunce – střídání 
ročních období a délka dne a noci. 
seznámí se s různými druhy map a plánů a dovede vysvětlit měřítko mapy 
umí se na mapě orientovat – světové strany 
dovede vysvětlit zeměpisnou síť a určit zeměpisnou polohu místa, časová pásma a datovou mez 
umí vysvětlit různé odstíny barev na mapě 
dovede vysvětlit pojem krajinná sféra, orientuje se v jednotlivých složkách 
objasní stavbu zemského tělesa a dna oceánů 
umí vysvětlit vývoj zemského povrchu jako výsledek působení vnitřních a vnějších přírodních 
činitelů 
vysvětlí pojmy: počasí, podnebí, meteorologické prvky 
dovede ukázat na mapě podnebné pásy a říct čím se od sebe liší 
seznámí se s rozložením vody na Zemi 
rozumí pojmům: oceán, moře, vodní toky, ledovce, jezera, rybníky, přehrady 
půda její typy a druhy; hospodářské využití 
vysvětlí význam využití a ochrana půdy 
umí rozdělit biosféru na krajinné oblasti z hlediska podnebných pásů, rozmístění rostlin a živočichů 
dovede na globusu a mapě ukázat jednotlivé světadíly a oceány 
umí porovnávat polohu a rozlohu, členitost, podnebí 
seznámí se s ekologickou problematikou moří a oceánů 
dovede určit zeměpisnou polohu, reliéf, členitost pobřeží, určit podnebná pásma, přírodní zdroje, 
obyvatelstvo a hospodářství 
provádí regionalizaci jednotlivých světadílů; zjistí společné znaky; určí čím se liší 
vyhledá a provede charakteristiku nejvýznamnějších států 
seznámí se se zeměpisnou polohou, životem a ochranou území – Antarktida / vědecký výzkum – 
život a pravidla; smlouvy o ochraně Antarktidy 
učivo 
planeta Země a její postavení ve vesmíru 
planeta Země – její tvar a pohyby 
vesmír / Slunce / sluneční soustava / Měsíc 
člověk ve vesmíru 
globus a mapa 
základy kartografie 
určování zeměpisné polohy 
krajinná sféra Země a její složky 
Litosféra / atmosféra / hydrosféra / pedosféra / biosféra 
průřezová témata 
EV 
základní podmínky života 
lidské aktivity a problémy životního prostředí 
vztah člověka a životního prostředí 
mezipředmětové vztahy 
fyzika 
gravitační síla Měsíce / magnetické pole Země / buzola / kompas 
matematika 
převody jednotek 
 
 

vzdělávací oblast:                                                                                                  Člověk a příroda 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                      Zeměpis 

 

ROČNÍK  7. 
 
výstupy 
žák: 
dovede určit zeměpisnou polohu, porovnat rozlohu s ostatními světadíly, popsat reliéf a členitost 
pobřeží, vodstvo a podnebí 
provádí regionalizaci; určí společné znaky, seznámí se se státy a jejich hlavními městy 
určuje nerostné bohatství; průmyslové a zemědělské oblasti 
vývoj Ameriky od jejího objevení; obyvatelstvo 
seznámí se s mezinárodními organizacemi 



oblasti cestovního ruchu 
dovede určit zeměpisnou polohu, porovnat rozlohu s ostatními světadíly, popsat reliéf a členitost 
pobřeží, vodstvo a podnebí 
provádí regionalizaci; porovnává státy v určitých oblastech, seznámí se se státy a hlavními městy, 
s formami vlády 
pozná nerostné bohatství, průmysl a zemědělství; cestovní ruch 
hospodářsky vyspělé a chudé státy 
obyvatelstvo a náboženství 
význam Japonska; nové industrializované země Jižní a Jihovýchodní Asie 
dovede určit zeměpisnou polohu, porovnat rozlohu s ostatními světadíly, popsat reliéf a členitost 
pobřeží, vodstvo a podnebí 
provede regionalizaci; určí společné znaky 
seznámí se s nerostným bohatstvím, průmyslem a zemědělstvím 
seznámí se se státy a hlavními městy a charakteristikou státu jednotlivých částí Evropy 
podrobněji se seznámí se státy střední Evropy 
Evropská unie a další organizace, jejímiž členy je ČR 
cestovní ruch 
poloha, rozloha a reliéf evropské a asijské části – rozdíly 
průmysl, zemědělství, nerostné bohatství 
vývoj Ruska; SNS, obyvatelstvo a životní prostředí 
zopakovat a utřídit učivo, vytvořit si náhled na učivo o světadílech. 
učivo 
zeměpis světadílů – Amerika 
zeměpis světadílů – Asie 
zeměpis světadílů – Evropa 
Rusko 
průřezová témata 
EV 
lidské aktivity a problémy životního prostředí 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
Jsme Evropané 
mezipředmětové vztahy 
občanská výchova 
základní znaky státu 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                  Člověk a příroda 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                      Zeměpis 
 

ROČNÍK  8. 
 

výstupy 
žák: 
určí zeměpisnou polohu ČR (absolutní – zeměpisná síť, relativní – podle různých kritérií) 
porovnává ČR s okolními státy nebo vybranými státy světa 
dovede popsat pomocí mapy vznik a vývoj reliéfů, určí a vyhledá horopisné celky 
charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo 
zhodnotí stav životního prostředí; vymezí CHKO, NP a vysvětlí jejich význam 
pomocí map vyhledá oblasti největšího a nejmenšího soustředění obyvatelstva a zdůvodní 
vyhledá největší a nejvýznamnější sídla 
porovná přírůstek obyvatelstva s okolními státy; pohyb obyvatelstva – migrace 
vyhledá a zjistí aktuální údaje týkající se své obce – zpracuje a vyhodnotí 
pomocí map určí nerostné bohatství a předpoklad rozmístění hospodářství 
charakteristika jednotlivých oblastí: průmysl, zemědělství, doprava a spoje a cestovní ruch, 
zahraniční obchod 
dovede ukázat jednotlivé oblasti na mapě 
charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti, kulturní zajímavosti a porovnává jejich 
hospodářskou vyspělost 



poloha, historie, statistické údaje, průmysl, zemědělství; zvláštnosti, typické znaky přírody, kultura 
a perspektiva 
systematické utřídění poznatků 
učivo 
ČR na mapě Evropy 
přírodní podmínky / podnebí, vodstvo 
geomorfologické členění povrchu 
půdy / rostlinstvo / živočišstvo // ochrana přírody a životního prostředí 
obyvatelstvo a sídla v ČR 
hospodářství ČR 
přírodní zdroje / nerostné suroviny / paliva 
průmyl / zemědělství / doprava / cestovní ruch 
oblasti ČR 
místní region ČR 
průřezová témata 
 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
jsme Evropané 
mezipředmětové vztahy 
dějepis 
Český stát 
občanská výchova 
znaky státu 
vzdělávací oblast:                                                                                                  Člověk a příroda 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                                      Zeměpis 
 

ROČNÍK  9. 
 

výstupy 
žák: 
se orientuje se na politické mapě světa 
zná aktuální počet států a dovede ukázat na mapě nově vzniklé státy 
rozlišuje státy podle rozlohy, zeměpisné polohy a počtu obyvatel 
rozlišuje druhy a typy státních hranic, státního zřízení, formy vlády a administrativní členění států 
rozlišuje systémy politické moci; lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních a 
náboženských konfliktů ve světě 
uvede příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a hospodářských seskupení 
vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje o jejích důsledcích a hledá možná řešení 
pracuje s mapami, které obsahují informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech 
v celosvětovém měřítku 
dovede určit faktory, které ovlivňují osídlení vzniku měst, průmyslu a zemědělství na světě 
popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků, náboženství, lidských sídel a nejvýznamnějších 
aglomerací 
vyhledá podle map a určí hlavní oblasti světového hospodářství 
porovnává hlavní a vedlejší oblasti světového hospodářství 
dovede vyhledat a charakterizovat příklady států podle stupně rozvoje 
rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodní a kulturní krajiny 
posuzuje působení přírodních krajinotvorných procesů a působení vzájemného vztah mezi 
přírodou a lidskou společností na krajinu a životní prostředí 
zhodnotí společenské a hospodářské vlivy lidské společnosti na krajinu a životní prostředí (kladné 
a záporné příklady) 
zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a životního prostředí místně i globálně 
navrhne možná řešení problematiky životního prostředí 
dovede vysvětlit pojmy ekologie a trvale udržitelný rozvoj 
ovládá práci s mapou, orientaci v terénu 
využívá mapy, atlasy, cestovní průvodce, práci s internetem při vyhledávání informací 
aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 
učivo 
zeměpis světadílů: Amerika / Afrika / Austrálie a Oceánie / polární oblasti 



státy světa; mezinárodní politické, bezpečnostní a hospodářské organizace a seskupení 
socioekonomický zeměpis: geografie obyvatel, sídel, hospodářství 
politická geografie 
globální problémy současného světa 
společenské, sociální a hospodářské poměry současného světa 
krajina – typy krajin, společenské a hospodářské vlivy na krajinu a životní prostředí 
cvičení a pozorování v terénu, ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelné pohromy 
průřezová témata 
EV 
lidské aktivity a problémy životního prostředí 
MEV 
etnický původ 
VDO 
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
objevujeme Evropu a svět 
jsme Evropané 
mezipředmětové vztahy 
občanská výchova 
základní znaky státu 
 
 

vzdělávací oblast:                                                                 Umění a kultura 
zpracovatel:                                                                                                      Mgr. Jiří Krumpholc 
 
 Charakteristika vzdělávací oblasti – 2. stupeň: 

 
Oblast Umění a kultura je ve vzdělávacím programu základního vzdělání zastoupena obory 
Hudební výchova a Výtvarná výchova. Oba obory jsou na 2. stupni zařazeny do učebního plánu 
všech ročníků s časovou dotací: Hv – 1 hodina, Vv v 6. a 7. ročníku 2 hodiny, v 8. a 9. ročníku 1 
hodina (resp. 2 hodiny za 14 dnů). Doplňkovým vzdělávacím oborem je Dramatická výchova a 
Sborový zpěv, které realizujeme formou zájmového útvaru dramatický   kroužek s cílem 
každoročně nastudovat školní divadelní představení a pěvecký kroužek s cílem připravit program 
k zahájení výstavy Vánoce ve škole, tradiční Tříkrálové koledy ( pořádané v místním kostele ) a 
vystoupení na pravidelné Akademii ke Dni matek. 

 
Vzdělávací oblast má několik zásadních cílů:  
- vysvětlit žákům vůbec podstatu vzniku umění jako logický důsledek vývoje inteligence 

pradávného člověka, v souvislosti s rozvojem citů, jeho schopností vnímat a uvědomovat si 
krásy okolo a snažení se je napodobovat 

- probudit v žácích onu citovou oblast; rozvíjet jejich vlastní vnímání, cítění, fantazii a estetické 
cítění všeobecně 

- přivést žáky k přesvědčení o nezbytnosti umění a ke spontánním snahám umělecky projevovat 
své pocity, nálady a dojmy v různých uměleckých oblastech a žánrech a jejich prostřednictvím 
dávat radost nejen sobě, ale i okolí 

- umožnit žákům experimentování a v této souvislosti podporovat jejich důvtip a vynalézavost  

 
Na 2. stupni se dále rozšiřuje obzor činností a dovedností, získaných na 1. stupni a to nejen 
informacemi, ale vůbec širším pohledem na podstatu umění. V hudební výchově pokračujeme ve 
zdokonalování pěveckých a hudebně pohybových činností (i když zejména ve vyšších ročnících 
s logickými problémy). Podle úrovně situace v dané třídě se více zaměřujeme na poslech hudby 
v souvislosti s jejím vývojem, zejména na hudbu českou (včetně folklóru). Hlasově problémové 
žáky zapojujeme více do instrumentálních činností.  
Ve výtvarné výchově zavádíme doposud nepoužívané techniky (včetně grafiky a keramiky). Více 
vedeme žáky k vlastnímu výtvarnému projevu. Vysvětlujeme žákům příčiny problémů, které je 
deprimují a nabízíme jim řešení (perspektiva / překrývání objektů). V pravidelných časových 
cyklech pořádáme v 8. a na začátku 9. ročníku besedy o méně známých výtvarných oborech, které 
by pro některé žáky mohly být závažné v souvislosti s volbou povolání. Více se zaměřujeme na 
umělecké osobnosti, světově významná díla i galerie. Žáci se dostávají do bližších souvislostí 



s dějinami a se společenským vývojem, objevují konkrétní vztahy mezi jednotlivými druhy umění a 
tím si rozšiřují celkový pohled na společnost.    

 

vzdělávací oblast:                                                                 Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                    Hudební výchova 

 

 
 Charakteristika vzdělávacího oboru – 2. stupeň: 

 
Hudební výchova vede žáky ke správným pěveckým návykům, ke kultivovanému zpěvu a pohybu 
se smyslem pro intonaci a rytmus; obor podporuje jejich cítění pro melodii a harmonii, hudební 
paměť i představivost; při výuce dostávají více prostoru talentovaní žáci. Prostředkem je zejména 
sólový a sborový zpěv, hra na jednoduché a improvizované hudební nástroje a hudebně pohybové 
aktivity, realizované v rámci vyučovací hodiny, také na pravidelných kulturních školních akcích 
(vystoupení na vernisáži výstavy Vánoce ve škole, koncert Tříkrálová koleda, vystoupení na 
Akademii, ojediněle na společenských akcích obce).  
V návaznosti na folklór se žáci, prostřednictvím folklórních oblastí, seznamují nejen s lidovými 
písněmi zejména Moravy, ale také s významnými osobnostmi a tradicemi moravských regionů 
(Janáček, Martinů – zvyky Vysočiny, Novák, Wolker, Komenský, Vejvanovský aj.).  
Třetí složkou hudební výchovy je poznání, porozumění a pochopení smyslu hudby, její podstaty a 
vzniku, vývoje a typických znaků jednotlivých uměleckých slohů v souvislosti s vývojem společnosti 
a světa. Prostředkem je poslech nejznámějších skladeb významných představitelů slohových 
období; (poslech skladeb v rámci vyučování a návštěva koncertů, organizovaných ve škole, zřídka 
návštěva koncertu v koncertním sále); podrobněji jsou žáci seznamováni s vývojem české hudby a  
to v tématech zakladatelé české národní hudby a čeští skladatelé nové doby.   

 
vzdělávací cíle 
- pochopení hudby jako specifického způsobu poznávání a svébytného prostředku komunikace 
- pochopení hudby jako prostředku seberealizace 
- poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech 
- prostřednictvím hudby se naučit respektovat jiná etnika a jejich kulturu 
 
mezipředmětové vztahy: 
dějepis 
vývoj společnosti v jednotlivých etapách / slohová období 
zeměpis 
folklórní oblasti Moravy: zeměpisná poloha / města / charakteristika oblastí  
 
 Klíčové kompetence na 2. stupni: 
 

Kompetence učení 

žáci jsou vedeni k vyhledávání a třídění informací podle individuelních hudebních schopností 
učíme žáky, aby uvědoměle používali obecnou hudební terminologii 
objevujeme se žáky souvislosti mezi získanými poznatky a využíváme je v praxi 
při práci se žáky vycházíme z vlastních zkušeností a poznatků; zohledňujeme jejich individuální 
nadání 
 

Kompetence k řešení problémů 

využíváme individuální hudební vyspělost žáků (talentovaní žáci) 
hledáme se žáky spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a domýšlíme záměry autora hudebního 
díla (empatie) 
vedeme žáky k samostatnému a kritickému myšlení 
srovnáváme se žáky charakteristické znaky skladeb (programní hudba) 
charakterizujeme se žáky hudební skladbu 
předkládáme žákům náměty k samostatnému zpracování 
učíme žáky rozpoznávat hudební dílo a zařadit je do slohového období  
vedeme žáky k pochopení hudby jako prostředku citového projevu skladatele 



ukazujeme žákům cestu k poznání řeči hudby 
 

Kompetence komunikativní 

vedeme žáky k vyjádření vlastního úsudku / názoru 
vhodně jej obohacujeme 
učíme žáky k toleranci vůči názorům jiným / opačným 
vedeme se žáky kolektivní diskusi o jejich názoru 
 

Kompetence sociální a personální 

vedeme žáky k respektování názorů jiných 
při hodnocení vedeme žáky k objektivitě (autoevaluace) 
vedeme žáky k pochopení různých rovin kvality vědomostí ve třídě 
učíme žáky pravidlům týmové práce, dodržování pravidel a pochopení osobní odpovědnosti 
vyžadujeme od žáků slušné chování a vystupování 
snažíme se umožnit každému žákovi zažít úspěch 
 

Kompetence občanské 

respektujeme se žáky názory jiných 
hodnotíme a oceňujeme se žáky naše kulturní hodnoty a tradice 
správnou mírou podporujeme vlasteneckou hrdost 
aktivně zapojujeme žáky do kulturních akcí školy 
 

Kompetence pracovní 

vedeme žáky k soustředění na práci a ke snaze práci dokončit 
vytváříme se žáky pozitivní vztah k hudebním činnostem 
 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Hudební výchova  
 

ROČNÍK  6. 
výstupy 
žák: 
- zazpívá lidovou píseň a stručně charakterizuje folk. oblast jejího původu 
- podle jednoduchého zápisu zpívá podle svých možností intonačně i rytmicky 
- vnímá souvislost řeči a hudby (melodram) 
- zpěvem reprodukuje jednoduchou melodii a vytvoří jednoduchý doprovod 
- správně píše houslový klíč a základní druhy not v notové osnově 
- pohybově improvizuje danou melodii a rytmus 
- předvede jednoduchý tanec v rámci skupiny 
- poslechem vnímá hudební skladbu; ví, co by při poslechu měl sledovat 
- poslechem rozliší barvu tónu a určí základní druhy hudebních nástrojů 
- respektuje pravidla společenského chování na kulturních akcích 
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 
učivo 
vokální činnosti 
- pěvecký a mluvený projev 
- hudební rytmus 
- jednohlas / dvojhlas / vícehlas 
- tón a jeho zobrazení notou 
instrumentální činnosti 
- jednoduchá skladba a její reprodukce na některý z Orff. hudebních nástrojů   
- pokus o improvizaci 
- hudební hry 
hudebně pohybové činnosti 



- vyjádření hudby pohybem 
- taneční kroky 
poslechové činnosti 
- tón: délka, síla, výška, barva  
- hudební styly (žánry) 
- populární hudba 
- lidová píseň v návaznosti na folk. oblast jejího vzniku 
- zakladatelé české národní hudby 
- čeští skladatelé nové doby 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopností poznávání; cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 
rozvoj tvořivosti 
schopnost pocity vyjadřovat pohybem; neverbální sdělování 

MUV 

rozmanitosti různých kultur, jejich tradice a hodnoty 

vztahy mezi různými národy a skupinami 

EV 

příroda a sociální prostředí jako zdroj  inspirace pro vznik a vytváření kulturních a uměleckých hodnot 

vztah člověka k životnímu prostředí, kultura v místě 
MEV 
vliv médií na společnost a na jedince 
schopnost vnímat a kriticky hodnotit uměleckou úroveň mediální produkce  

 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Hudební výchova  
 

ROČNÍK  7. 
 
výstupy 
žák: 
- při zpěvu využívá správné pěvecké návyky 
- podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně 
- zvládá interpretaci lidových i umělých písní 
- chápe význam hudebního motivu a snaží se jej v poslouchané skladbě objevit 
- je schopen vyjádřit obsah / charakter skladby 
- dokáže ztvárnit hudební úsek pohybem 
- rozpozná základní hudební nástroje 
- rozliší kantátu / suitu / symfonii / komorní skladbu 
- vytvoří ke skladbě jednoduchý rytmický doprovod (Orff) 
- zvládá základní taneční kroky: pochod / polka / mazurka / disco 
- rozpozná vytypované skladby a skladatele  
učivo 
lidové a umělé písně 
dynamika / melodie / rytmus 
výběr poslechových skladeb různých období 
pochod / tanec / vážná a populární hudba 
základní instrumentální a pohybové činnosti 
romantizmus – zakladatelé české národní hudby: Smetana, Dvořák, Fibich 
čeští skladatelé nové doby: Janáček, Martinů, Novák, Suk 
průřezová témata 
VDO 
občanská společnost a stát 
MUV 
princip sociálního smíru  a solidarity 



vztah člověka a prostředí 
EGS 
jsme Evropané 
EV 
hudba a příroda / vliv přírody na vznik hudební skladby 
mezipředmětové vztahy 
dějepis 
husitství 
 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Hudební výchova  
 

ROČNÍK  8. 
výstupy 
žák: 
dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu (uznává rozezpívání) 
podle individuelního nadání: 

- zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně / dokáže zazpívat ve dvojhlase 
- dodržuje dynamiku písně 
- umí použít jednoduchý doprovodný nástroj 
- pozná akord (souzvuk / rozložený) 
- rozliší durovou a mollovou tóninu 
- rozliší rytmické, dynamické a výrazové změny v hudebním proudu 
- sluchem rozliší melodii vzestupnou a sestupnou 
- rozpozná hlavní motiv 
- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy 
- sestaví jednoduchou choreografii svého pohybu 
- umí základní taneční kroky 

zná základní vlastnosti tónů 
rozpozná a pojmenuje základní hudební formy (písňová: AB, velká písňová: ABA, rondo) 

poznává vybrané skladby a jejich skladatele 

dovede vyjádřit svůj dojem z poslouchané skladby 

srovnává skladby různých skladatelů stejného slohového období 

orientuje se v pojmech: zakladatelé české národní hudby a čeští skladatelé nové doby 

učivo 

vokální činnosti 

poslechové činnosti 

instrumentální činnosti 

hudebně pohybové činnosti 

hudba v proměnách staletí 

populární hudba 

průřezová témata 

OSV 

psychohygiena / kooperace 

MUV 

etnický původ / princip sociálního smíru a solidarity 

EGS 

jsme Evropané 

EV 

základní podmínky života 

mezipředmětové vztahy 

výtvarná výchova 

umělecké směry / žánry / výtvarný přepis poslouchané skladby 

dějepis 

kultura v proměnách staletí   



tělesná výchova 

hudba a pohyb / tanec    

  
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Hudební výchova  
 

ROČNÍK  9. 
výstupy 
žák: 
dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu (uznává rozezpívání) 
podle individuelního nadání: 

- zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně / dokáže zazpívat ve dvojhlase 
- dodržuje dynamiku písně 
- umí použít jednoduchý doprovodný nástroj 
- pozná akord (souzvuk / rozložený) 
- rozliší durovou a mollovou tóninu 
- rozliší rytmické, dynamické a výrazové změny v hudebním proudu 
- sluchem rozliší melodii vzestupnou a sestupnou 
- rozpozná hlavní motiv 
- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy 
- sestaví jednoduchou choreografii svého pohybu 
- umí základní taneční kroky 

poznává nejstarší české hudební památky (Hospodine / Ktož sú boží bojovníci) 
orientuje se ve slohových obdobích (hlavní znaky) 
poznává vybrané skladby a jejich skladatele 
zná zakladatele české národní hudby a české skladatele nové doby 

orientuje se v moderní populární hudbě (Ježek / Semafor / Brontosauři + písničkáři) 

zná základní vlastnosti tónů 
rozpozná základní hudební nástroje 
rozpozná a pojmenuje základní hudební formy (písňová: AB, velká písňová: ABA, rondo) 

dovede vyjádřit slovně svůj dojem z poslouchané skladby 

učivo 

vokální činnosti / písně lidové i umělé (populární) 

poslechové činnosti (hudba vyššího populáru) 

instrumentální činnosti (Orf) 

hudebně pohybové činnosti 

hudba v proměnách staletí – dějiny hudby 

populární hudba 

průřezová témata 

OSV 

psychohygiena / kooperace 

MUV 

multikulturalita / etnický původ / princip sociálního smíru a solidarity 

EGS 

Evropa a svět nás zajímá 

mezipředmětové vztahy 

výtvarná výchova 

umělecké směry 20. století / žánry / výtvarný přepis poslouchané skladby 

dějepis 

kultura 1. republiky   

tělesná výchova 

hudba a pohyb / tanec    
 

vzdělávací oblast:                                                                 Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                    Výtvarná výchova 



 

 
 Charakteristika vzdělávacího oboru – 2. stupeň: 

 
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět prostřednictvím výtvarných činností a 
postupně se formujícího výtvarného myšlení. Výtvarná výchova se zaměřuje zejména na tvůrčí 
činnosti žáků. Jejich prostřednictvím jsou žáci vedeni k estetickému vnímání okolí. Určitá volnost 
při volbě tématu práce a možnost experimentování vede žáky k odvaze uplatnit své pocity a 
prožitky, rozvíjí jejich celkové estetické myšlení a cítění, představivost, fantazii, důvtip i 
vynalézavost (invence). Paralelně s tímto procesem poznávají žáci nejrůznější techniky, materiály i 
základní technické zásady (např. podstata perspektivy), aby při vlastním výtvarném vyjadřování 
nebyli deprimováni technickými problémy; získávají tedy dovednosti, které eliminují trému při 
vlastní seberealizaci výtvarného vyjádření.   
Žákům je umožněno podílet se na výzdobě interiéru školy (výtvarné nástěnky, obrazová a 
keramická výzdoba aj. vč. výstav žákovských prací).   
Druhou složkou výtvarné výchovy je poznání, porozumění a pochopení smyslu výtvarného umění, 
jeho podstaty a vzniku jednotlivých uměleckých slohů v souvislosti s vývojem společnosti a světa. 
Prostředkem jsou tzv. besedy o umění s využitím audiovizuálních programů a návštěvy výstavy 
obrazů (v pravidelných cyklech A. Mucha: Slovanská epopej, příležitostně jiné); žáci se seznamují 
s nejznámějšími obrazy a s představiteli slohových období i s galeriemi; podrobněji jsou žáci 
seznamováni s vývojem českého výtvarného umění.   

 
vzdělávací cíle 
- pochopení umění jako specifického způsobu poznávání a prostředku komunikace 
- vytváření aktivního tvořivého přístupu k nazírání na svět 
- obohacování emocionálního života 
- chápání vlastní tvořivé práce jako způsob vyjádření osobního prožitku / postoje 
- uvědomování si sebe samého jako tvůrčího jedince 
- spoluvytváření tvůrčí a podnětné atmosféry 
- poznání nejrůznějších žánrů / odvětví umění  
- vnímat umění a kulturu jako neoddělitelnou součást existence lidstva, různorodých etnik, 

národů, národností  
- respektování subjektivního cítění, představ a jejich výtvarného vyjádření  
mezipředmětové vztahy: 
dějepis 
vývoj společnosti v jednotlivých etapách / slohová období 
zeměpis 
místopis vzniku slohů / města a galerie / folklórní oblasti - zeměpisná poloha / města / 
charakteristika oblastí 
matematika / geometrie 
základy rýsování (pojmy čára, úsečka, geometrické tvary), síť těles a změny při jejich otáčení  

 
 Klíčové kompetence na 2. stupni 

 
Kompetence k učení 
žáci jsou vedeni k poznání a pochopení vzniku umění 
využívají informace při tvůrčí činnosti 
samostatně pozorují a tvoří 
operují s obecně používanými termíny 
 
Kompetence k řešení problémů 
žák je schopen obhájit svou práci i vhodně komentovat výsledky širšího hodnocení  
vedeme žáky k vlastnímu uvážení volby vhodné techniky, rozvržení a uspořádání tématu 
umožníme žákům kriticky posoudit práci jinou, ale s podmínkou zhodnocené práce své 
při hodnocení vedeme žáky k uvážlivosti, respektování jiného názoru, ale i obhájení názoru svého  
 
Kompetence komunikativní 
otevíráme před žáky možnost přistupovat k umění jako ke způsobu dorozumívání 
vedeme žáky k pochopení, že vyjadřovat se výtvarnou prací může být stejně srozumitelné, jako 
řečí  



na modelových situacích vedeme žáky k poznání, že názor jiných na stejný prožitek může být 
dodatečně objevný 
vedeme žáky k zapojení do diskuse 
 
Kompetence sociální a personální 
předkládáme žáků dostatek příkladů pro uznání nutnosti umění 
uspořádáme několik návštěv kulturních programů, aby žáci poznali prostředí a dovtípili se, jak se 
v takovém prostředí chovat a vystupovat 
žák uvědoměle čerpá poučení od jiných 
 
Kompetence občanské 
žák je veden k poznání uměleckých hodnot všeobecně; dále poznání kulturních tradic jiných 
národů / skupin a k jejich toleranci a respektování 
seznámíme žáky s významnými umělci naší současnosti i minulosti (Švabinský, Mánes, Aleš, 
Slavíček, Filla, Zrzavý, Mucha) 
uspořádáme se žáky exkurzi na výstavu uměleckých děl 
vedeme žáky k tomu, aby se nebáli výtvarně se projevovat   
 
Kompetence pracovní 
žák se naučí používat nové nástroje a pomůcky / nové techniky 
žák se adaptuje na pracovní prostředí 

 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                     Výtvarná výchova 

 
ROČNÍK  6. 

 
výstupy 
žák: 
- rozpozná a pojmenuje vyjadřovací termíny (linie, tvar, barva, objekt) 
- porovnává prvky na základě vzájemných vztahů (kontrast, proporce, prolínání) 
- chápe základní principy perspektivy 
- rozlišuje a užívá plošné a prostorové zobrazování 
- kombinuje výtvarné prvky a řadí je do celků 
- úměrně věku obhájí použité prvky a celou kompozici 
- rozlišuje tvary figur, věcí, přírodních i umělých forem 
- porovnává svou práci s prací ostatních a zaujímá kritické stanovisko 
- vytváří osobité obrázky, koláže, prostorové objekty 
- kromě tradičních postupů a technik objevuje originální řešení 
- umí účelně hospodařit s materiálem 
- podílí se na výzdobě školy a vnímá takto upravené prostředí jako vytvořenou hodnotu 
- hledá vztah mezi výtvarným uměním a jinými druhy umění 

- rozvíjí své praktické dovednosti 
učivo 
rozvoj smyslové citlivosti 
- linie a tvar (výtvarné vyjádření přírodních forem) 
- proměny barevnosti (řešení a uspořádání prvků na ploše) 
- pozorování a vnímání podnětů ve vlastní tvorbě 
- proporce lidské postavy 
- zobrazování umělých forem 
- základní pravidla perspektivního zobrazování 
uplatňování subjektivity 
- malba a kresba 
- vyjádření emocí a fantazie 
- drobné prostorové objekty 
- střídání různých vizuálních vyjádření 
ověřování komunikačních účinků 
- obhajoba výsledků své práce 
- návštěva výstavy a výtvarné dílny / atelieru 
- prvky užitého umění 



průřezová témata 
MUV 
individualita člověka jako výtvarníka 
lidské vztahy  
schopnost naslouchat druhým 
MEV 
různé výrazové prostředky, typy sdělení 
vznik a tvorba mediálního sdělení 
práce v realizačním týmu – komunikace a spolupráce; respektování názoru 
EV 
vztah člověka k životnímu prostředí – naše obec a okolní krajina 

 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                     Výtvarná výchova 

 
ROČNÍK  7. 

výstupy 
žák: 
- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů, zkušeností 

z vlastního vnímání, představ a poznání 
- uplatňuje osobitý přístup k realitě 
- uvědomuje si možnost kompozičních postupů a přístupů 
- užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v proměnách, ve vývoji a ve vztazích 
- dokáže rozlišit a interpretovat obsah vizuálně obrazného vyjádření minulosti i současnosti, 

dokáže pocítit jejich účinek 
- rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 
- na konkrétních příkladech si uvědomuje různorodost zdrojů interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření 
učivo 
výtvarné zobrazování skutečnosti 
rozvíjení hlavního motivu 
tematické kreslení 
originální dokončení situace – vyprávění výtvarnými prostředky 
výtvarné zobrazení skutečnosti (zátiší) 
kategorizace představ, prožitků, zkušeností. poznatků 
historický design 
keramika 
práce s odpadním materiálem (koláže) 
tvořivá práce v týmu 
práce s uměleckým dílem (dokreslování) 
průřezová témata 
OSV 
kooperace, kompetice 
EV 
vztah člověka a životního prostředí 
mezipředmětové vztahy 
český jazyk 
dramatizace 
zeměpis 
geografie Evropy 
tělesná výchova 
prostředí a zdraví / ochrana přírody / vliv lidských aktivit na přírodu 
jedinečnost člověka / individuální zvláštnosti 
člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 

 
vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                     Výtvarná výchova 

 
ROČNÍK  8. 



výstupy 
žák: 
- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů, zkušeností 

z vlastního vnímání, představ a poznání 
- uplatňuje osobitý přístup k realitě 
- uvědomuje si různé možnosti kompozičních postupů a přístupů 
- k zachycení jevů, kvalit i procesů v proměnách, vývoji i vztazích užívá vizuálně obrazná 

vyjádření 
- dokáže rozlišit a interpretovat obsah vizuálně obrazného vyjádření minulosti i současnosti, 

dokáže pocítit jejich účinek 
- k vyjádření své osobní originality vybírá a kombinuje různé výtvarné prostředky 
- rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 
učivo 
výtvarné zobrazování skutečnosti 
rozvíjení hlavního motivu 
tematické kreslení 
dokončení příběhu / vyprávění pomocí výtvarných technik 
výtvarné zobrazení skutečnosti (zátiší / krajina) 
historický design 
barevná abstrakce 
keramika 
umění 20. století 
kulturní památky UNESCO 
vlastní prožívání – interakce s realitou 
tvořivá práce v týmu 
průřezová témata 
OSV 
kooperace, kompetice 
EV 
lidské aktivity a problémy životního prostředí 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
mezipředmětové vztahy 
český jazyk 
dramatizace 
zeměpis 
vliv hospodářství na životní prostředí v globálním měřítku 
chemie 
znečistění vody a ovzduší 
výchovy 
prostředí a zdraví / ochrana přírody / vliv lidských aktivit na přírodu 
jedinečnost člověka / individuální zvláštnosti 
člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 
relaxační hudba / výtvarnictví 

 
 
 

vzdělávací oblast:                                                                                                   Umění a kultura 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                     Výtvarná výchova 

 
ROČNÍK  9. 

žák: 
- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů, zkušeností 

z vlastního vnímání, představ a poznání 
- uplatňuje osobitý přístup k realitě 
- uvědomuje si různé možnosti kompozičních postupů a přístupů 
- k zachycení jevů, kvalit i procesů v proměnách, vývoji i vztazích užívá vizuálně obrazná 

vyjádření 



- dokáže rozlišit a interpretovat obsah vizuálně obrazného vyjádření minulosti i současnosti, 
dokáže pocítit jejich účinek 

- k vyjádření své osobní originality vybírá a kombinuje různé výtvarné prostředky 
- rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 
učivo 
výtvarné zobrazování skutečnosti 
rozvíjení hlavního motivu 
moderní umění 
tematické kreslení / výtvarný přepis hudby 
dokončení příběhu / vyprávění pomocí výtvarných technik 
barevná abstrakce 
parafráze s uměleckým dílem 
výtvarné zobrazení skutečnosti (zátiší / krajina) 
historický design 
keramika / grafika / asambláže / koláže 
umění 20. století 
kulturní památky UNESCO 
vlastní prožívání – interakce s realitou 
tvořivá práce v týmu 
průřezová témata 
OSV 
kooperace, kompetice, psychohygiena 
EV 
lidské aktivity a problémy životního prostředí 
EGS 
objevujeme svět a Evropu 
MUV 
multikulturalita 
mezipředmětové vztahy 
zeměpis 
vliv hospodářství na životní prostředí v regionálním měřítku / ČR 
výchovy 
Ov - globální problémy světa 
Tv - prostředí a zdraví / ochrana přírody / vliv lidských aktivit na přírodu 
jedinečnost člověka / individuální zvláštnosti 
člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky 
Hv, Vv - relaxační hudba / výtvarnictví 
 
 

vzdělávací oblast :                                                              Člověk a zdraví 
zpracovatel pro 6. – 9. ročník:                                                                        Mgr. Jiří Krumpholc 
 
 Charakteristika vzdělávací oblasti – 2. stupeň 

 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby 
pochopili na jedné straně hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i rizika úrazů a nemocí, na 
druhé straně nutnost posilování tělesné zdatnosti k získání odolnosti. Žáci se nejen seznamují m.j. 
s nejrůznějšími situacemi, které zdraví ohrožují, ale osvojují si dovednosti a chování jak v takových 
případech jednat. Postupně si uvědomují svou odpovědnost za zdraví své i jiných; uvědomí si, že 
zdraví je základním předpokladem nejen pro aktivní a spokojený život, ale návazně i pro optimální 
pracovní výkonnost. 
Při realizaci této vzdělávací oblasti se zaměříme především na praktické dovednosti a jejich 
aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Snažíme se o to, aby celý život 
školy byl ve shodě s tím, co se žáci učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zejména v počátcích bude 
velmi výrazným činitelem osobní příklad učitele; později se více zaměříme na větší samostatnost a 
odpovědnost žáků v jednání, v rozhodování a činnostech, souvisejících se zdravím.    
 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena do vzdělávacích oborů Tělesná výchova a 
Výchova ke zdraví. Celá oblast však prolíná do všech ostatních vzdělávacích oblastí, které ji 
obohacují,  rozšiřují a využívají – aplikují do života školy. 



Tělesná výchova je realizována ve všech ročnících časovou dotací 2 hodiny týdně; v září, 
v souvislosti s přípravou na tradiční říjnový Memoriál Z. Dvořáka v přespolním běhu, ji posilujeme 
volnočasovými tréninky; naší snahou je posílit tělesnou výchovu i pravidelnými zájmovými útvary. 
Pravidelnou součástí Tv na 2. stupni je lyžařský kurz, který umožňujeme zájemcům VII. – IX. 
ročníku; ( pro celý 1. stupeň organizujeme na přání rodičů plavecký výcvik). 

 

vzdělávací oblast :                                                              Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                   Výchova ke zdraví 
 
 
 Charakteristika vzdělávacího oboru – 2. stupeň 

 
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví (doposud Rodinná výchova) obsahuje základní poznání o 
člověku v souvislosti s preventivní ochranou. Učí žáky rozvíjet a chránit své zdraví v propojení 
všech jeho složek: sociální, psychické, fyzické a nést za ně odpovědnost. Svým obsahem 
bezprostředně navazuje na 1. stupeň, na oblast Člověk a jeho svět.  
Žáci si upevňují nejrůznější preventivní návyky: hygienické, stravovací, pracovní, odmítání 
škodlivých látek, předcházení úrazům i předvídání rizikových situací. Rozšiřují si poznatky o svém 
okolí; vlastní činnosti posuzují z hlediska svých životních perspektiv a učí se správně rozhodovat 
ve prospěch zdraví nejen svého, ale i ostatních. Prohlubují si své poznatky o partnerství, o 
vztazích mezi lidmi a společenskému chování. Přímo se tak nabízí propojení s průřezovým 
tématem Enviromentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. 
     
časová dotace 
předmět je vyučován v každém ročníku 1 hodinu týdně 
 
organizace 
výuka probíhá převážně v kmenových třídách s použitím mobilní video / DVD soupravy; operativně 
podle aktuálního tématu také v počítačové učebně nebo v učebně, kde je instalována interaktivní 
tabule 
 
vzdělávací cíle 
- získání všestranné orientace v problematice aktivního zdraví a osvojení si základních 

praktických dovedností, souvisejících s péčí o zdraví 
- umět poskytnout první pomoc při ohrožení života 
- pochopit význam tělesné a duševní hygieny pro zdraví 
- pochopit význam zdravé výživy a znalost způsobů, jak pozitivně změnit stravovací zvyklosti 
- vědět o různých nátlakových metodách, které vedou k poškozování svého zdraví, 

k protispolečenskému jednání 
- pochopit význam domova, rodiny a své role v rodině v souladu s dospíváním 
- poznání a pochopení, jak zvládat období dospívání 
- pochopit závažnost a uvědomit si důležitost odpovědného přístupu k navazování partnerských 

vztahů a k rodičovství 
- získání základních poznatků z oblasti sexuality a schopnost vyvarovat se rizikovým formám 

sexuálního chování 
- pochopit, že zdravý životní styl je důležitou součástí systému vlastních životních hodnot 
- upřednostňovat aktivní a zdraví prospěšné využívání volného času 
 
 Klíčové kompetence na 2. stupni 
 
Kompetence k učení 
- nabízíme žákům metody, které jim umožní pochopit zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní 

a sociální pohody a vnímat radost z činností podpořených pohybem 
- vedeme žáky k získání orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i co 

zdraví poškozuje a ohrožuje 
- žák je veden k vyhledávání informačních zdrojů 
- žák se učí pracovat s dostupnými materiály a knihami 
- schopnost číst s porozuměním textu 
- umí si objasnit nové a nejasné pojmy pomocí slovníku a dalších informačních zdrojů 
 



Kompetence k řešení problémů 
- předkládáme žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů souvisejících se 

zdravím člověka v různých etapách života 
- vedeme žáky k samostatnému pozorování praktických jevů a jednání lidí souvisejících se 

zdravím (civilizační choroby), k vyhodnocování a vyvozování praktických závěrů 
- porovnává  své názory s názory spolužáků 
- vzájemné naslouchání a respektování názoru druhého 
- odhadování možných způsobů jiných řešení za využití nastudovaných informací 
 
Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky k formulování vlastních názorů a k otevřené diskusi o problematice zdraví 
- učíme žáky optimálně reagovat na fyziologické změny v období dospívání 
- žák je veden ke spolupráci v týmových  činnostech 
- formulování a vyjadřování názorů soustavou cíleně volených otázek 
- schopnost využívat získaných poznatků a komunikačních prostředků 
 
Kompetence sociální a personální 
- navozujeme u žáků dostatek situací, které vedou k vědomí odlišnosti a jedinečnosti každého 

člověka 
-    dodržuje daná pravidla ve třídě a v týmové spolupráci 
- schopnost rozpoznat myšlenky a činy, které jsou společensky nepřijatelné 
- respektuje opačné pohlaví  
- je schopen na základě předchozích  negativních zkušeností  vést diskusi a dávat nové podněty 

k jejich zlepšení 
- utváří a rozvijí svůj hodnotový systém 
 
Kompetence občanské 
- v rámci projektů motivujeme žáky k ochraně zdraví a životního prostředí 
- nabízíme žákům dostatek příležitostí k prokázání praktických dovedností ochránit v krizové 

situaci zdraví své i jiných  
- žák projevuje přiměřenou samostatnost a vůli zlepšit se 
- spojuje svou pohybovou činnost se zdravím 
- přemýšlí o kladech a záporech různých společenských aktivit 
- učí se být ohleduplný a taktní 
- vnímá situace, kterými člověk zasahuje a ovlivňuje životní prostředí 
 
Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k uvědomění si potřeby pohybových aktivit pro člověka, k dodržování poctivých 

pravidel  
- vysvětlujeme žákům nutnost chránit zdraví své i druhých a v případě potřeby poskytnout první 

pomoc 
- žák uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti  v běžném životě 
- je vedený k přesvědčení, že předpokladem úspěšného uplatnění v životě je kvalitní vzdělání  
- je vedený k pozitivním cílům a životních hodnot 

 

vzdělávací oblast :                                                                                                  
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                     Výchova ke zdraví 
 

ROČNÍK  6. 
výstupy 
žák: 
mimořádné situace: 
- umí charakterizovat mimořádnou situaci 
- rozumí integrovanému záchrannému systému  
- zná zásady ochrany člověka za mimořádných situací 
- zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva 
- zná potenciální nebezpečí 
- zná zásady chování po vyhlášení mimořádné situace 
- zná zásady chování po vyhlášení evakuace 



dopravní výchova: 
- využívá z hlediska osobního bezpečí: 

-   pravidla dopravní výchovy 
- svých znalostí, jak  se chovat v dopravě 
- umí vyhledat, zpracovat a předat informace z tohoto tématu 

péče o zdraví: 
- chápe nutnost chránit se před nemocemi a má odpovědnost za své zdraví 
- je informován o preventivní a lékařská péči 
- uvědomuje si souvislosti mezi životními podmínkami a životním stylem a zdravím 
- uvědomuje si podstatu vzniku civilizačních nemocí 
- zná zásady první pomoci a umí ošetřit menší zranění (obvazová technika) 
- umí poskytnout první pomoc (modelové situace) 
- umí přivolat lékaře / sanitku  
výživa a zdraví: 
- dbá na zásady zdravé výživy / ví o alternativních směrech 
- rozumí pojmům energetická hodnota potravin / přejídání / neuvážená dieta 
- má představu o správné skladbě jídelníčku – odlišnosti s věkem 
- má základní vědomosti o skladování potravin 
- má pozitivní vztah k handicapovaným (vč. dárcovství krve) 
- kriticky posuzuje reklamu na potraviny 
- rozumí pojmům: přátelství / láska / neúplná rodina / druh / družka / registrované partnerství 
- zná základní normy dětských práv / ví o institucích, které nabízejí pomoc v případě problémů 
- má představy o správném a nesprávném využití volného času (zájmy – koníčky // party) 
- dovede posoudit tělesné a duševní odlišnosti v období dospívání 
- má vědomosti o pohlavních chorobách a antikoncepci  
návykové látky a zdraví:  
- žák chápe užívání drog, jako důsledek neuspokojivého poměru mezi osobními ideály a realitou  
- získává další informace o návykových látkách a jejich škodlivosti 
- je vedený k reálnému posuzování svých možností (autoevaluace) a k odmítání drog 
- obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako protiargument užívání drog 
- získává základní orientaci v souvislostech: 

-   návykové látky a zákony 
-   návykové látky a bezpečnost silniční dopravy 

- kriticky posuzuje reklamu / dealerství  
- chápe zdravotní rizika spojená s hazardními hrami 
- je připravený využít nabízenou pomoc: ve škole (schránka důvěry, ŠMP / linky důvěry / krizová 

centra)  
učivo 
mimořádné situace: 
- potenciální nebezpečí / charakter mimořádné situace / tísňová volání / varovný signál a 

chování po jeho vyhlášení / evakuace 
- improvizovaná ochrana 
- havárie s únikem nebezpečné látky 

dopravní výchova: 
- pravidla silničního provozu 
- chování v dopravě 
péče o zdraví: 
- ochrana před nemocemi a odpovědnost za zdraví své i jiných 
- preventivní a lékařská péče 
- vliv životního prostředí, podmínek a životního stylu na zdraví 
- základní první pomoc – obvazová technika 
- první pomoc / přivolání lékaře 
výživa a zdraví: 
- poruchy příjmu potravy (mentální anorexie / bulimie) 
- výživa a civilizační nemoci 
- energetická hodnota potravin / skladba jídelníčku 
- zásady zdravé výživy / alternativní směry / reklama na potraviny 
- handicapovaní lidé 
návykové látky a zdraví: 
- návykové látky – zdravotní a sociální rizika 



- pozitivní životní cíle → odmítání drog 
- návykové látky a: zákon / bezpečnost v dopravě 
- reklama / počítače a hazardní hry / gamblérství 
- linky důvěry / krizová centra 
průřezová témata 
VDO 
v samostatném  a odpovědném řešení problémů 
angažovaný přístup k druhým (handicapovaní jedinci ve společnosti) 
zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování 
OSV 
zvládání rozhodovacích situací 
poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích 
MUV 
schopnost zapamatovat si podstatná fakta, pojmy, vědomosti, zařazovat je do systému 
učí objevovat vzájemné vztahy a příčiny společenských jevů 
MEV 
schopnost zapojovat se do diskuse, vyhodnocovat průběh diskuse 
EGS 
osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, osobní zodpovědnost, 
kritické myšlení, tvořivá lidská aktivita 
mezipředmětové vztahy 
přírodopis 
anatomie lidského těla / zdravá výživa / stravovací návyky  
občanská výchova 
životní styl / psychická hygiena / vývojová období  

 

 

 

vzdělávací oblast :                                                                                                  
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                     Výchova ke zdraví 
 

ROČNÍK  7. 
výstupy 
žák: 
mimořádné situace: 
- umí charakterizovat mimořádnou situaci 
- rozumí integrovanému záchrannému systému  
- zná zásady ochrany člověka za mimořádných situací 
- zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva 
- zná potenciální nebezpečí 
- zná zásady chování po vyhlášení mimořádné situace 
- zná zásady chování po vyhlášení evakuace 
dopravní výchova: 
- využívá z hlediska osobního bezpečí: 

-   pravidla dopravní výchovy 
- svých znalostí, jak  se chovat v dopravě 
- umí vyhledat, zpracovat a předat informace z tohoto tématu 

péče o zdraví: 
- chápe nutnost chránit se před nemocemi a má odpovědnost za své zdraví 
- je informován o preventivní a lékařská péči 
- uvědomuje si souvislosti mezi životními podmínkami a životním stylem a zdravím 
- uvědomuje si podstatu vzniku civilizačních nemocí 
- zná zásady první pomoci a umí ošetřit menší zranění (obvazová technika) 
- umí poskytnout první pomoc (modelové situace) 
- umí přivolat lékaře / sanitku  
výživa a zdraví: 
- uvědomuje si škodlivost / nebezpečí módních trendů (poruchy příjmu potravy) 
- dbá na zásady zdravé výživy / ví o alternativních směrech 



- má pozitivní vztah k handicapovaným (vč. dárcovství krve) 
- kriticky posuzuje reklamu na potraviny 
návykové látky a zdraví:  
- žák chápe užívání drog, jako důsledek neuspokojivého poměru mezi osobními ideály a realitou  
- získává další informace o návykových látkách a jejich škodlivosti 
- je vedený k reálnému posuzování svých možností (autoevaluace) a k odmítání drog 
- obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako protiargument užívání drog 
- získává základní orientaci v souvislostech: 

-   návykové látky a zákony 
-   návykové látky a bezpečnost silniční dopravy 

- kriticky posuzuje reklamu / dealerství  
- chápe zdravotní rizika spojená s hazardními hrami 
- je připravený využít nabízenou pomoc: ve škole (schránka důvěry, ŠMP / linky důvěry / krizová 

centra)  
učivo 
mimořádné situace: 
- potenciální nebezpečí / charakter mimořádné situace / tísňová volání / varovný signál a 

chování po jeho vyhlášení / evakuace 
- improvizovaná ochrana 
- havárie s únikem nebezpečné látky 

dopravní výchova: 
- pravidla silničního provozu 
- chování v dopravě 
péče o zdraví: 
- ochrana před nemocemi a odpovědnost za zdraví své i jiných 
- preventivní a lékařská péče 
- vliv životního prostředí, podmínek a životního stylu na zdraví 
- základní první pomoc – obvazová technika 
- první pomoc / přivolání lékaře 
výživa a zdraví: 
- poruchy příjmu potravy (mentální anorexie / bulimie) 
- výživa a civilizační nemoci 
- zásady zdravé výživy / alternativní směry / reklama na potraviny 
- handicapovaní lidé 
návykové látky a zdraví: 
- návykové látky – zdravotní a sociální rizika 
- pozitivní životní cíle → odmítání drog 
- návykové látky a: zákon / bezpečnost v dopravě 
- reklama / počítače a hazardní hry / gamblérství 
- linky důvěry / krizová centra 
průřezová témata 
VDO 
v samostatném  a odpovědném řešení problémů 
angažovaný přístup k druhým 
zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování 
OSV 
obecné modely řešení problémů 
zvládání rozhodovacích situací 
poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích 
MKV 
schopnost zapamatovat si podstatná fakta, pojmy, vědomosti, zařazovat je do    systému 
učí objevovat vzájemné vztahy a příčiny společenských jevů 
schopnost zapojovat se do diskuse, vyhodnocovat průběh diskuse 
EGS 
osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, osobní zodpovědnost, 
kritické myšlení, tvořivá lidská aktivita 
mezipředmětové vztahy 
přírodopis 
zdravá výživa / stravovací návyky  
občanská výchova 



životní styl / psychická hygiena  
 

vzdělávací oblast :                                                                                                  
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                     Výchova ke zdraví 
 

ROČNÍK  8. 
výstupy 
žák: 
mimořádné situace: 
- umí charakterizovat mimořádnou situaci / rozumí integrovanému záchrannému systému 
- dokáže specifikovat potenciální nebezpečí  
- zná zásady ochrany člověka za mimořádných situací 
- zná zásady chování po vyhlášení mimořádné situace 
- zná zásady chování po vyhlášení evakuace 
- zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva 
dopravní výchova: 
- předchází úrazům / dovede předvídat rizikové situace 
- vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním návykových látek a bezpečností silničního provozu 
péče o zdraví: 
- rozlišuje choroby běžné, infekční,civilizační aktivně se proti nim brání 
- vyhledá v případě potřeby lékaře a popíše své zdrav. problémy 
- uplatňuje základní zásady pro užívání a ukládání léků 
- uplatňuje osobní a intimní hygienu s ohledem na zdravotní hlediska a ohleduplné mezilidské 

vztahy 
- zařazuje do svého denního režimu aktivní pohyb, otužování a relaxaci 
- zná techniky pro zvládání stresu 
- rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými poraněními  
- samostatně zvládá základní postupy první pomoci, včetně základů obvazové techniky 
- poskytne nezbytnou první pomoc i při vážnějších poraněních 
výživa a zdraví: 
- uplatňuje zásady zdravého stravovacího režimu 
- orientuje se v údajích o složení a trvanlivosti potravinářských výrobků a využívá je při nákupu a 

uchovávání potravin v domácnosti 
- posoudí na konkrétních příkladech zastoupení jednotlivých potravin a nápojů ve stravovacím 

režimu člověka z hlediska zdravé výživy 
- orientuje se ve specifických potřebách výživy v období dospívání 
- vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou výživou a rozvojem civilizačních chorob, navrhne 

změny odpovídající požadavkům zdravé výživy 
- rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří k ní vlastní názor 
- vysvětlí základní vztah mezi úrovní zdravotně orientované zdatnosti a možnými zdravotními   
      problémy  ( civilizační choroby) 
- umí sestavit osobní pohybový režim 
- vysvětlí vztah mezi tělesným a duševním zdravím 
návykové látky a zdraví: 
- uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami a argumentuje ve prospěch 

zdraví 
- používá způsoby odmítání návykových látek v modelových situacích i ve styku s vrstevníky 
- orientuje se v zákonech omezujících kouření 
- vysvětlí psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek 
- obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako protiargument zneužívání návykových 

látek 
- orientuje se v trestně právní problematice návykových látek 
- kriticky posoudí reklamy na cigarety a alkohol 
- vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená s hracími a výherními automaty  
- samostatně vyhledá v případě potřeby specializované pomoci 
- rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné formy chování 
- uplatňuje účelné modely chování v případě šikanování, týrání a zneužívání dítěte 
- kriticky se vyjadřuje k projevům násilí  
- samostatně vyhledá v případě potřeby služby specializované pomoci 



učivo 
mimořádné situace: dtto viz 7. ročník 
dopravní výchova: dtto viz 7. ročník 
péče o zdraví  
- ochrana před nemocemi a odpovědnost za své zdraví i zdraví jiných 
- preventivní a lékařská péče 
- vliv životních podmínek a životního stylu na zdraví, vznik civilizačních nemocí 
- odolávání stresu 
- význam pohybových aktivit pro zdraví 
- pohybový režim 
- prevence tělesného a duševního zatížení 
- základní postupy první pomoci, obvazová technika / přivolání lékaře  
- kvalita lidského života (handicapovaní lidé) 
výživa a zdraví 
- poruchy příjmu potravy  - mentální anorexie, bulimie 
- výživa a civilizační nemoci 
- zásady  zdravé výživy 
- alternativní výživové směry 
- reklamy na potraviny 
návykové látky a zdraví 
- návykové látky -  zdravotní a sociální rizika 
- zneužívání návykových látek / odmítání návykových látek 
- pozitivní životní cíle a hodnoty 
- návykové látky a bezpečnost v dopravě 
- návykové látky a zákon 
- reklamní vlivy 
- počítače a hazardní hry , gamblérství 
- krizové situace : šikanování, týrání, sexuální zneužívání / brutalita a jiné formy násilí v médiích 
- přivolání pomoci v případě osobního nebo cizího ohrožení  
- linky důvěry, krizová centra 
průřezová témata 
OSV 
učit dovednostem seberegulace, sociálním dovednostem; utvářet postoje a hodnotové orientace 
optimální pro zvládání „ provozu „ každodenní existence v jejich běžných i náročnějších formách 

prevence soc. patologických jevů a škodlivých způsobů chování 
VDO 
zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým 
projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně 
EV 
vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí 
 
 

vzdělávací oblast :                                                                                                  
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                     Výchova ke zdraví 
 

ROČNÍK  9. 
výstupy 
žák: 
mimořádné situace: dtto viz 8. ročník 
dopravní výchova: dtto viz 8. ročník 
péče o zdraví: 
- zná základní informace o sexualitě 
- pojmenuje tělesné , fyziologické a psychické změny dospívání 
- osvojí si pojmy z oblasti sexuality 
- zná a respektuje základní pravidla hygieny pro každý den , při menstruaci  
- zná základní pravidla hygieny pohlavního styku  
- uvede argumenty pro odložení pohlavního života do doby plné zralosti a vysvětlí, proč 

organismus dospívající dívky není biologicky zralý pro těhotenství a porod 
- orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců ( homosexuální, bisexuální,…) 



- vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje se v průběhu porodu 
- pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství a orientuje se v možnostech i ve 

vhodnosti jejich použití 
- vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a střídání partnerů 
- pojmenuje nejčastější pohlavní choroby a vysvětlí, jak se před nimi chránit 
- vysvětlí, jak dochází k přenosu viru HIV a co se děje po proniknutí infekce do organismu 
- orientuje se v léčbě infekce HIV a AIDS a zdůvodní preventivní opatření boje proti šíření HIV 
- použije v případě problémů kontakty na odbornou pomoc 
- zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit o svých intimních záležitostech 
- vyjádří svůj názor k pořadům v médiích, které ukazují lásku a rodičovství ve zkreslené podobě 
- respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné odlišnou kulturou a vírou 
- orientuje se v zákonech , které se vztahují na sexuální život jedince a v  právní problematice 

zneužívání dítěte 
výživa a zdraví: dtto viz 8. ročník 
návykové látky a zdraví: dtto viz 8. ročník 
učivo 
mimořádné situace: dtto viz 7. ročník 
dopravní výchova: dtto viz 7. ročník 
péče o zdraví: dtto viz 8. ročník 
výživa a zdraví: dtto viz 8. ročník 
sexuální výchova 
- fakta o sexualitě / význam sexuální výchovy 
- anatomie ženských a mužských pohlavních orgánů / slovníček pojmů 
- intimní hygiena pro každý den, hygiena při menstruaci, hygiena pohlavního styku 
- předčasná sexuální zkušenost a její rizika (strom rozhodování)  
- dětská gynekologie 
- sexuální orientace / potřeba citu a lásky u tělesně a smyslově postižených 
- početí, těhotenství, porod / antikoncepce / předčasné ukončení těhotenství 
- nemoci přenosné pohlavním stykem,  HIV / AIDS / cesty přenosu 
- rizikové chování a ochrana před nákazou, promiskuita 
- odborná pomoc 
- etická stránka sexuality / způsoby vyjadřování lásky 
- zdrženlivost a pohlavní stud, nevhodné chování v oblasti sexuality 
- sexuální zneužití 
- reálné a nereálné informace o sexualitě v médiích 
- sexualita z hlediska odlišné kultury a víry 
- sexualita a zákon 
průřezová témata 
VDO 
v samostatném  a odpovědném řešení problémů 
angažovaný přístup k druhým / zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování 
zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance,angažovaný přístup k druhým 
projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně 
OSV 
obecné modely řešení problémů / zvládání rozhodovacích situací 
poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích 
učit dovednostem seberegulace, učit sociálním dovednostem, utvářet postoje a hodnotové 
orientace optimální pro zvládání „ provozu „ každodenní existence v jejich běžných i náročnějších 
formách 
EGS  
osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, osobní zodpovědnost, 
kritické myšlení, tvořivá lidská aktivita 
EV  
vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí 
 
 

vzdělávací oblast :                                                              Člověk a zdraví 
vzdělávací obor:                                                                  Tělesná výchova 
 
 Charakteristika vzdělávacího oboru – 2. stupeň 



 
Vzdělávací obor Tělesná výchova je spolu Výchovou ke zdraví chápán jako dvě nedílné složky oblasti Člověk a zdraví. Tvoří spolu vyvážený stav 
tělesné, duševní a sociální pohody. Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně 

k poznávání účinků pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánně pohybové 

činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu 

pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů a pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti.  

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání pohybového nadání, které předpokládá 
diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních 
oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení. 

 
časová dotace předmětu 
Tělesná výchova je ve všech ročnících vyučována 2 hodiny týdně; na 1. stupni pololetně je formálně (mimo oficiální časovou dotaci), v souvislosti 

s plaveckým výcvikem posílena 1 hodinou na dopravu. 

 
vzdělávací cíle  
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání 

prožitků z činností podpořených pohybem, prostředím a atmosférou vztahů 
- propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se 

základními etickými a morálními postoji 
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu 

výběru profesní dráhy, partnera, společenských činností 
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných 

činností ve škole, v rodině i v širším záběru  
- regenerace a kompenzace jednostranné zátěže při pohybu ve škole 
- rozvoj pohybových dovedností a kultivace pohybu 
- poznání vlastních pohybových možností a zájmů 
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví 
- rozvoj komunikace v TV, organizace v TV, zásady jednání a chování, pravidla pohybových 

činností 
 
organizace 
- k výuce je užívána tělocvična (s nevyhovujícím zázemím) a školní hřiště; některé sportovní 

činnosti probíhají ve volné přírodě 
- podle zájmu a individuelních finančních možností organizujeme společně se ZŠ Lipůvka LVK; 

kurzu se mohou zúčastnit žáci 7. – 9. ročníku; pro žáky, kteří se nezúčastní, je po dobu trvání 
kurzu organizováno náhradní vyučování podle specielního rozvrhu  

- v rámci třídních aktivit pořádáme občasné turistické vycházky; turistika je také pravidelnou 
součástí školních výletů 

obsahové vymezení 
 Vzdělávání je zaměřeno na: 
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže při pohybu ve škole 
- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 
- poznání vlastních pohybových možností a zájmů 
- poznávaní zdraví jako důležité životní hodnoty 
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví 
- rozvoj komunikace v TV, organizace v TV, zásady jednání a chování, pravidla pohybových 

činností 
 
 Klíčové kompetence na 2. stupni 
 
Kompetence k učení 
- žák je veden k osvojování základního tělocvičného názvosloví 
- učí se cvičit podle popisu cvičení  
- učí se názvy tělocvičného nářadí a sportovních pomůcek 
 
Kompetence k řešení problémů 
- žák uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí 
- reaguje v situaci při úrazu svém i spolužáka 
- řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, podvodem 
 



Kompetence komunikativní 
- žák je veden ke spolupráci v týmových  pohybových činnostech 
- učí se reagovat na základní povely a pokyny 
- umí zadat spolužákům základní povely a pokyny 
- organizuje pohybové soutěže a činnosti 
 
Kompetence sociální a personální 
- žák je veden v duchu fair-play, dodržuje daná pravidla 
- umí označit přestupky ve hře 
- respektuje opačné pohlaví  
- zvládá pohybové činnosti ve skupině 
 
Kompetence občanská 
- žák projevuje přiměřenou samostatnost a vůli zlepšit se 
- spojuje svou pohybovou činnost se zdravím 
- zařazuje si do svého režimu korektivní cvičení 
- hodnotí cvičení, učí se být ohleduplný a taktní 
 
 
Kompetence pracovní 
- žák uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě 
- učí se užívat jednotlivá nářadí a náčiní 
 

vzdělávací oblast :                                                                                        
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                   Tělesná výchova 
 

ROČNÍK  6. 
výstupy 
žák: 
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 
- zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky 
- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 
- zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích 
- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 
- zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného pohlaví 
- uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz),zvládá 

i dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km 
- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 
učivo 
- význam pohybu pro zdraví 
- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
atletika 
- běh vytrvalostní na 3000m 
- běh přes nízké překážky (76 cm) 
- skok daleký - další techniky 
- hod granátem - jen na dálku 
- vrh koulí - zlepšování techniky 
gymnastika 
- akrobacie - přemet vpřed 
- hrazda - toč vzad 
- kruhy - překot vzad 
- trampolína - salto vzad s dopomocí 
- švédská bedna nadél - kotoul, roznožka 



- šplh - bez přírazu, s obměnami 
- rytmická a kondiční gymnastika - polkový krok 

úpoly - střehové postoje, pády stranou, vzad 

sportovní hry - házená, košíková, fotbal, florbal, přehazovaná, vybíjená 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopnosti poznávání,  
sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy 
VDO 
zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým 
projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
MUV 
lidské vztahy, kulturní diference 
EV 
vztah člověka k prostředí 
MEV 
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu 

vzdělávací oblast :                                                                                        
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                   Tělesná výchova 
 

ROČNÍK  7. 
výstupy 
žák: 
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 
- zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky 
- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 
- zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích 
- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 
- zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného pohlaví 
- používá správnou techniku 
- uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz) 
- zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km 
- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 
- zvládá základní techniku sjezdového a běžeckého lyžování (případně snowboardingu)  
učivo 
- význam pohybu pro zdraví 
- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
atletika 
- běh vytrvalostní na 3000m 
- běh přes nízké překážky (76 cm) 
- skok daleký-další techniky 
- hod granátem - jen na dálku 
- vrh koulí - zlepšování techniky 
gymnastika 
- akrobacie - přemet vpřed 
- hrazda - toč vzad 
- kruhy - překot vzad 
- trampolína - salto vzad s dopomocí 
- švédská bedna nadél - kotoul, roznožka 
- šplh - bez přírazu, s obměnami 
- rytmická a kondiční gymnastika - polkový krok / aerobic 



úpoly 
- střehové postoje, pády stranou, vzad 
sportovní hry 
- házená, košíková, kopaná, florbal, přehazovaná, vybíjená 
lyžování – sjezd / základy běžecké techniky (případně snowboarding) 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy 
VDO 
zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým – projevovat se v jednání 
i v řešení problémů samostatně a odpovědně 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
MUV 
lidské vztahy, kulturní diference 
EV 
vztah člověka k prostředí 
MEV 
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu 

vzdělávací oblast :                                                                                        
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                   Tělesná výchova 
 

ROČNÍK  8. 
 

výstupy 
žák: 
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 
- zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky 
- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 
- zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích 
- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 
- zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného pohlaví 
- uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá 

i dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km 
- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
- samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji 
- ve shodě s hlavní činností uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního provozu 
- předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 
- zvládá základní techniku sjezdového a běžeckého lyžování (případně snowboardingu) 
učivo 
- význam pohybu pro zdraví 
- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí 
- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
atletika 
- běh vytrvalostní na 3000m 
- běh přes nízké překážky (76 cm) 
- skok daleký - další techniky 
- hod granátem - jen na dálku 
- vrh koulí - zlepšování techniky 
gymnastika 
- akrobacie - přemet vpřed 
- hrazda - toč vzad 
- kruhy - překot vzad 
- trampolína - salto vzad s dopomocí 



- švédská bedna nadél - kotoul, roznožka 
- šplh - bez přírazu, s obměnami 
- rytmická a kondiční gymnastika - polkový krok 
úpoly 
- střehové postoje, pády stranou, vzad 
sportovní hry 
- házená, ringo (freesbee) 
lyžování – sjezd / základy běžecké techniky (případně snowboarding) 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopnosti poznávání,  
sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy 
VDO 
zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým – projevovat se v jednání 
i v řešení problémů samostatně a odpovědně 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
MUV 
lidské vztahy, kulturní diference 
EV 
vztah člověka k prostředí 
MEV 
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu 
 

vzdělávací oblast :                                                                                        
Člověk a zdraví 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                   Tělesná výchova 
 

ROČNÍK  9. 
výstupy 
žák: 
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 
- zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky 
- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 
- zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích 
- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 
- zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného pohlaví 
- používá správnou techniku 
- uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá 

i dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km 
- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
- samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností  
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 
- předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 
- zvládá základní techniku sjezdového a běžeckého lyžování (případně snowboardingu) 
učivo 
- význam pohybu pro zdraví 
- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí 
- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
atletika 
- běh vytrvalostní na 3000m 
- běh přes nízké překážky (76 cm) 
- skok daleký - další techniky 
- hod granátem - jen na dálku 



- vrh koulí - zlepšování techniky 
gymnastika 
- akrobacie - přemet vpřed 
- hrazda - toč vzad 
- kruhy - překot vzad 
- trampolína - salto vzad s dopomocí 
- švédská bedna nadél - kotoul, roznožka 
- šplh - bez přírazu, s obměnami 
- rytmická a kondiční gymnastika - polkový krok 
úpoly 
- střehové postoje, pády stranou, vzad 
sportovní hry 
- házená, košíková, kopaná, florbal, přehazovaná, vybíjená 
lyžování – sjezd / základy běžecké techniky (případně snowboarding) 
průřezová témata 
OSV 
rozvoj schopnosti poznávání,  
sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy 
VDO 
zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým – projevovat se v jednání 
i v řešení problémů samostatně a odpovědně 
EGS 
Evropa a svět nás zajímá 
MUV 
lidské vztahy, kulturní diference 
EV 
vztah člověka k prostředí 
MEV 
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu 
 

Vzdělávací oblast:                                                           Člověk a svět práce 
zpracovatel pro 6. – 9. ročník:                                                                         Mgr. Jiří Krumpholc 

 Charakteristika vzdělávací oblasti  –  2. stupeň 

 
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje širokou oblast pracovních činností a technologií. 
Vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidských činností a 
velmi přispívá k utváření životní a profesní orientace žáků. Při výuce vycházíme jednak 
z konkrétních podmínek a situace u většiny žáků, jednak z možností školy. Právě s ohledem na 
všeobecné podmínky nejsou zařazeny okruhy Pěstitelské práce a chovatelství (i když právě 
chovatelství se formou poradenství občas objevuje aktuálně v rámci předmětu přírodopis), 
s ohledem na prostorové podmínky není zařazený okruh  Příprava pokrmů (stále se nedostáváme 
k řešení zvažované kooperace se školní jídelnou), ani Provoz a údržba domácnosti (školní dílnu 
jsme přebudovali na grafický a keramický ateliér, který je rozhodně využíván efektivněji – i 
veřejností).      

 

vzdělávací oblast :                                                          Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                    Pracovní činnosti 

 Charakteristika vyučovacího předmětu –  2. stupeň 

 
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru Pracovní 
činnosti. Vzhledem k podmínkám školy a v souladu s RVP je obor na 2. stupni členěn: v  6. 
ročníku na tématické okruhy: Práce s technickými materiály a Design a konstruování, od 7. 
ročníku přibývá okruh Svět práce. 
Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti, důležité pro jejich další život. Činnosti 
podporují samostatnost a spolupráci žáků, podporují vlastní aktivitu a tvořivost, vedou je ke 
schopnosti plánovat a organizovat svou práci, vyhodnocovat a řešit problémy, formulovat a 
ověřovat vlastních názory, třídit informace a hledat souvislosti. 



 
vzdělávací cíle na 2. stupni 
- pozitivní vztah k práci a odpovědnost za kvalitu a výsledky práce 
- osvojení základních pracovních činností, návyků a dovedností, účinné plánování a 

organizování práce 
- vede žáky k vytrvalosti a soustavnosti při plnění úkolu 
- k pochopení techniky jako významné součásti vyspělé společnosti, chápání vztahu techniky a 

životního prostředí a nutnosti trvale udržitelného rozvoje společnosti 
- k chápání práce jako prostředku seberealizace 
- žáci se orientují v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a vhodné 

volbě budoucího povolání 
 
organizace 
- předmět je vyučován od šestého do devátého ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně 
- výuka probíhá v kmenových učebnách, částečně v ateliéru i v jiných prostorách 
 
 
 
 Klíčové kompetence na 2. stupni 
 
Kompetence k učení 
- učíme žáky základním pracovním dovednostem a návykům z různých pracovních oblastí 
- žáci se naučí používat vhodné pracovní nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžných 

situacích 
- vedeme žáky k osvojování praktických pracovních dovedností a návyků 
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných 

pracovních výsledků 
 
Kompetence k řešení problémů 
- vedeme žáky k řešení pracovních postupů 
- k uplatňování vlastních nápadů 
- předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému řešení problému i zpracování: výběr 

techniky, materiálů, pomůcek 
 
Kompetence komunikativní 
- žák je veden ke spolupráci s ostatními spolužáky / sám poradí / požádá o radu 
 
Kompetence sociální a personální 
- vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci ve skupině 
- učíme žáky respektovat nápady jiných a ke snaze o dosažení kvalitního výsledku 
 
Kompetence občanská 
- žák projevuje přiměřenou samostatnost a vůli zlepšit se 
 
Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny, včetně používání 

vhodných ochranných prostředků 
- vedeme žáky ke správnému používání pracovních nástrojů 
- vedeme žáky k pochopení vlastností, specifických pro daný materiál a následně pro správnou 

volbu materiálu 
- podporujeme u žáků snahy o kvalitu, funkčnost a hospodárnost 
- společně se žáky posuzujeme dopad různých pracovních činností na zdraví, životní prostředí a 

na kulturní a společenské hodnoty 
- vedeme žáky k efektivnímu využití pracovního postupu, k čistotě a pořádku na pracovišti 
 

vzdělávací oblast :                                                                                           
Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Pracovní činnosti 
 

ROČNÍK 6. 



 
práce s technickými materiály 
výstupy 
žák: 
- dokáže porozumět jednoduchému technickému výkresu a podle něj zhotovit jednotlivé části 
- z jednotlivých částí dovede sestavit celek 
- ovládá základní postupy opracování materiálu 
- rozpozná druhy nářadí (na kov / na dřevo) 
- dodržuje obecné zásady hygieny a bezpečnosti při práci  
- dovede poskytnout první pomoc v případě úrazu  
učivo 
- technické náčrty a výkresy 
- pojmy nárys / půdorys / bokorys 
- vlastnosti materiálů 
- pracovní pomůcky a nářadí / nástroje 
- jednoduché pracovní postupy 
- sestavení výrobku  
 
design a konstruování 
výstupy 
žák: 
- pomocí stavebnice vytvoří model reálného vzoru 
- provádí základní údržbu jízdního kola 
- je schopen demontovat a montovat části jízdního kola 
- posoudí technický stav  
- dodržuje základní hygienické předpisy při práci s barvou, ředidlem, lepidlem, nástroji 
učivo 
- stavebnice – sestavování modelů 
- tvorba konstrukčních prvků 
- montáž a demontáž konstrukčních prvků 
- návrh – předloha, náčrt – plán – schema 
- pracovní postup 
průřezová témata 
VDO 
dodržování předpisů a norem; poskytnutí první pomoci 
osobní odpovědnost / právní řád / práva a povinnosti občanů 
OSV 
osobní vlastnosti a zájmy / autoevaluace 
 

vzdělávací oblast :                                                                                           
Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Pracovní činnosti 
 

ROČNÍK 7. 
svět práce 
výstupy 
žák: 
- uvažuje o svých zájmech a porovnává je s možnou profesí 
- posuzuje své schopnosti v souvislosti s požadavky dané profese  
- postupně získává přehled o profesích příbuzných i jiných  
- na modelových situacích nabízí a prodává svůj výrobek 
učivo 
trh práce: 
druhy povolání / řemesla / hospodaření / zprostředkovatelství / druhy pracovišť  
volba profesní orientace: 
principy sebepoznání / autoevaluace / osobní cíle a zájmy  
tělesný a zdravotní stav / osobní schopnosti a dovednosti 
možnosti vzdělávání: 
náplň učebních a studijních oborů / přijímací zkoušky / poradenství 
zaměstnání: 



pracovní příležitosti v místě / způsoby hledání zaměstnání / přihláška – životopis 
podnikání: 
podstata podnikání / formy podnikání 
 
práce s technickými materiály 
výstupy 
žák: 
- dokáže porozumět jednoduchému technickému výkresu a podle něj zhotovit jednotlivé části 
- z jednotlivých částí dovede sestavit celek 
- ovládá základní postupy opracování materiálu 
- způsoby upínání materiálu 
- rozpozná druhy nářadí (na kov / na dřevo) 
- dodržuje obecné zásady hygieny a bezpečnosti při práci  
- dovede poskytnout první pomoc v případě úrazu  
učivo 
- technické náčrty a výkresy 
- pojmy nárys / půdorys / bokorys 
- vlastnosti materiálů 
- pracovní pomůcky a nářadí / nástroje 
- jednoduché pracovní postupy 
- sestavení výrobku  
 
design a konstruování 
výstupy 
žák: 
- pomocí stavebnice vytvoří model reálného vzoru 
- provádí seřízení a údržbu jízdního kola (sedačka / řídítka / brzdy / řetěz)  
- je schopen demontovat a montovat části jízdního kola 
- posoudí jeho technický stav  
- dovede sestavit pracovní postup jednoduchého výrobku 
- dovede vybrat vhodné materiály 
- nakreslí jednoduchý náčrt / plánek  
- dodržuje základní hygienické předpisy při práci s barvou, ředidlem, lepidlem, nástroji 
učivo 
- stavebnice – sestavování modelů 
- tvorba konstrukčních prvků 
- montáž a demontáž konstrukčních prvků 
- návrh – předloha, náčrt – plán – schema 
- pracovní postup 
průřezová témata 
VDO 
dodržování předpisů a norem; poskytnutí první pomoci 
osobní odpovědnost / právní řád / práva a povinnosti občanů 
OSV 
osobní vlastnosti a zájmy / autoevaluace 
 
 

vzdělávací oblast :                                                                                           
Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Pracovní činnosti 
 

ROČNÍK 8. 
svět práce 
výstupy 
žák: 
- uvažuje o svých zájmech a porovnává je s možnou profesí 
- posuzuje své schopnosti v souvislosti s požadavky dané profese  
- postupně získává přehled o profesích příbuzných i jiných  
- na modelových situacích nabízí a prodává svůj výrobek 
- rozumí pojmům kvalifikace / rekvalifikace 



učivo 
trh práce: 
druhy povolání / řemesla / hospodaření / zprostředkovatelství / druhy pracovišť  
volba profesní orientace: 
principy sebepoznání / autoevaluace / osobní cíle a zájmy  
tělesný a zdravotní stav / osobní schopnosti a dovednosti 
možnosti vzdělávání: 
náplň učebních a studijních oborů / přijímací zkoušky / poradenství 
zaměstnání: 
pracovní příležitosti v místě / způsoby hledání zaměstnání / přihláška – životopis 
pracovní úřad / pohovor u zaměstnavatele 
podnikání: 
podstata podnikání / formy podnikání / drobné a soukromé podnikání = živnost 
 
práce s technickými materiály 
výstupy 
žák: 
- dokáže porozumět jednoduchému technickému výkresu a podle něj zhotovit jednotlivé části 
- z jednotlivých částí dovede sestavit celek 
- ovládá základní postupy opracování materiálu 
- rozpozná druhy nářadí (na kov / na dřevo) 
- způsoby upínání materiálu 
- dodržuje obecné zásady hygieny a bezpečnosti při práci  
- dovede poskytnout první pomoc v případě úrazu  
učivo 
- technické náčrty a výkresy 
- pojmy nárys / půdorys / bokorys 
- vlastnosti materiálů 
- pracovní pomůcky a nářadí / nástroje 
- jednoduché pracovní postupy 
- sestavení výrobku  
 
design a konstruování 
výstupy 
žák: 
- pomocí stavebnice vytvoří model reálného vzoru 
- provádí seřízení a údržbu jízdního kola (sedačka / řídítka / brzdy / řetěz)  
- je schopen demontovat a montovat části jízdního kola 
- posoudí jeho technický stav  
- dovede sestavit pracovní postup jednoduchého výrobku 
- dovede vybrat vhodné materiály 
- nakreslí jednoduchý náčrt / plánek  
- dodržuje základní hygienické předpisy při práci s barvou, ředidlem, lepidlem, nástroji 
učivo 
- stavebnice – sestavování modelů 
- tvorba konstrukčních prvků 
- montáž a demontáž konstrukčních prvků 
- návrh – předloha, náčrt – plán – schema 
- pracovní postup 
průřezová témata 
VDO 
dodržování předpisů a norem; poskytnutí první pomoci 
osobní odpovědnost / právní řád / práva a povinnosti občanů 
OSV 
osobní vlastnosti a zájmy / autoevaluace 
 
 

vzdělávací oblast :                                                                                           
Člověk a svět práce 
obor vzdělávací oblasti:                                                                                      Pracovní činnosti 



 

ROČNÍK 9. 
svět práce 
výstupy 
žák: 
- uvažuje o svých zájmech a porovnává je s možnou profesí 
- posuzuje své schopnosti v souvislosti s požadavky dané profese  
- postupně získává přehled o profesích příbuzných i jiných  
- na modelových situacích nabízí a prodává svůj výrobek 
- rozumí pojmům kvalifikace / rekvalifikace 
- rozumí pojmu rovnost příležitostí na trhu práce 
- v modelových situacích prokáže schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce 
učivo 
trh práce: 
druhy povolání / řemesla / hospodaření / zprostředkovatelství / druhy pracovišť  
rovnost příležitostí na trhu práce 
volba profesní orientace: 
principy sebepoznání / autoevaluace / osobní cíle a zájmy  
tělesný a zdravotní stav / osobní schopnosti a dovednosti 
možnosti vzdělávání: 
náplň učebních a studijních oborů / přijímací zkoušky / poradenství 
zaměstnání: 
pracovní příležitosti v místě / způsoby hledání zaměstnání / přihláška – životopis 
pracovní úřad / pohovor u zaměstnavatele 
práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 
pracovní smlouva / Občanský zákoník 
podnikání: 
podstata podnikání / formy podnikání / drobné a soukromé podnikání = živnost 
 
práce s technickými materiály 
výstupy 
žák: 
- dokáže porozumět jednoduchému technickému výkresu a podle něj zhotovit jednotlivé části 
- z jednotlivých částí dovede sestavit celek 
- ovládá základní postupy opracování materiálu 
- rozpozná druhy nářadí (na kov / na dřevo) 
- zná způsoby upínání materiálu 
- dodržuje obecné zásady hygieny a bezpečnosti při práci  
- dovede poskytnout první pomoc v případě úrazu  
učivo 
- technické náčrty a výkresy 
- pojmy nárys / půdorys / bokorys 
- vlastnosti materiálů 
- pracovní pomůcky a nářadí / nástroje 
- jednoduché pracovní postupy 
- sestavení výrobku  
 
design a konstruování 
výstupy 
žák: 
- pomocí stavebnice vytvoří model reálného vzoru 
- provádí seřízení a údržbu jízdního kola (sedačka / řídítka / brzdy / řetěz / převodové ústrojí)  
- je schopen demontovat a montovat části jízdního kola 
- posoudí jeho technický stav 
- podle možnosti provádí základní úkony údržby na autě / motocyklu  
- dovede sestavit pracovní postup jednoduchého výrobku 
- dovede vybrat vhodné materiály 
- nakreslí jednoduchý náčrt / plánek  
- dodržuje základní hygienické předpisy při práci s barvou, ředidlem, lepidlem, nástroji 
učivo 



- stavebnice – sestavování modelů 
- tvorba konstrukčních prvků 
- montáž a demontáž konstrukčních prvků 
- návrh – předloha, náčrt – plán – schema (na př. při demontáži neznámého výrobku) 
- pracovní postup 
průřezová témata 
VDO 
dodržování předpisů a norem; poskytnutí první pomoci 
osobní odpovědnost / právní řád / práva a povinnosti občanů 
OSV 
osobní vlastnosti a zájmy / autoevaluace 
 
 
 
 
 
 

Volitelný předmět:                                                       Anglická konverzace.                                                                            
zpracovatel:                                                                                                             Irena Brabcová                                        
 

 Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
Anglický jazyk je v našem ŠVP prioritní. V běžném životě se s ním setkáváme nejčastěji (při práci 
s počítačem, v oblasti populární hudby, nápisy na zboží a pod.). S ohledem na soustavnost je naší 
snahou navýšit časovou dotaci tak, aby se žáci s angličtinou denně aktivně setkávali. Nemusí to 
však být výhradně formou klasického vyučování; moderní metody dokonce upřednostňují zábavné 
formy výuky - scénky, hry i nejrůznější modelové situace. Ale bez ohledu na tyto okolnosti platí 
ověřená praxe: nejvíce se cizímu jazyku naučíme konverzací.  
Záměrem je včlenit mezi 3 vyučovací hodiny anglického jazyka 2 hodiny konverzace; tím se 
angličtina dostane na denní pořad a střídání forem práce by mělo zvýšit celkový efekt. 
     
 Klíčové kompetence na 2. stupni 
 
Kompetence k učení 
- vedeme žáky k pochopení důležitosti schopnosti komunikovat anglicky a to jak pro další 

studium, tak i pro život 
- pomáháme žákům vybírat a využívat vhodné způsoby a metody, které vedou k efektivní výuce 
- umožňujeme jim realizovat jejich vlastní projekty, kde dochází k propojení získaných informací 

do širších celků 
- motivujeme žáky k dalšímu studiu nejen angličtiny, ale i dalšího cizího jazyka 
 
Kompetence k řešení problémů 
- podněcujeme žáky k řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí 
- učíme žáky vhodně reagovat při setkání s cizinci 
- podporujeme snahu vyjádřit obsah myšlenky, pokud chybí potřebná slovní zásoba 
- umožňujeme žákům volný přístup k informačním zdrojům 
 
Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu na odpovídající úrovni 
- vedeme žáky k porozumění jednoduchého sdělení v angličtině 
- vhodně volenými aktivitami ve skupinách / dvojicích učíme žáky naslouchat promluvám 

druhých a vhodně na ně reagovat  
- vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky 
 
Kompetence sociální a personální 
- rozvíjíme u žáků spolupráci ve skupině 
- podněcujeme utváření příjemné atmosféry v týmu 
- podněcujeme žáky k argumentaci 
- umožňujeme žákům vnímat jejich pokrok 
- vedeme žáky k osvojení a dodržování zásad slušného chování 



 
Kompetence občanské 
- vedeme žáky k prezentaci jejich názorů a myšlenek 
- vedeme žáky k respektování názorů ostatních  
- připravujeme žáky k řešení krizových situací a k učinění zodpovědného rozhodnutí podle dané 

situace 
- do výuky zařazujeme informace o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnáme je se 

zvyky naší země 
 
Kompetence pracovní 
- napomáháme žákům naučit se efektivně organizovat svou práci 
- podněcujeme využívání angličtiny k získávání informací z různých oblastí 
- zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 
 

 
 

ROČNÍK  7. 
výstupy 
žák: 
má základní poznatky o anglicky mluvících zemích  
řeší situace související se získáváním a poskytováním místních, časových i jiných informací 
vede účinnou komunikaci v situacích souvisejících se životem v rodině, ve škole, v obci 
postihne hlavní smysl sdělení včetně důležitých detailů 
porozumí úryvkům autentických textů informativního charakteru 
běžně používá slovníky a jazykové a konverzační příručky 
orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických, kulturních a 
historických reáliích 
dovede je porovnávat s poměry ve své vlasti 
 
učivo 
volná reprodukce čteného nebo vyslechnutého textu 
zpracování zadaného či volného tématu s využitím slovníku a konverzačních příruček 
původní materiály z anglicky mluvících zemí (prospekty) 
práce s autentickými materiály z anglicky mluvících zemí i angl. prospektů o ČR 
popis osoby, místa, situace 
vedení telefonického rozhovoru 
tématické okruhy: 
můj den / moje rodina / můj byt - dům / moje město / moje vesnice – obec 
moje záliby – volný čas 
národní svátky 
národní zvyky a obyčeje 
škola 
cestování / v hotelu / na letišti / v restauraci // nakupování   
 
průřezová témata 
OSV – sociální rozvoj 
EGS – objevujeme Evropu a svět 
MUV – multikulturalita / etnický původ 
MEV – tvorba mediálního sdělení 
 

ROČNÍK 8. 
výstupy 
žák: 
má základní poznatky o anglicky mluvících zemích  
řeší situace související se získáváním a poskytováním místních, časových i jiných informací 
vede účinnou komunikaci v situacích souvisejících se životem v rodině, ve škole, v obci 
postihne hlavní smysl sdělení včetně důležitých detailů 
porozumí úryvkům autentických textů informativního charakteru 
běžně používá slovníky a jazykové a konverzační příručky 



orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických, kulturních a 
historických reáliích 
dovede je porovnávat s poměry ve své vlasti 
 
učivo 
volná reprodukce čteného nebo vyslechnutého textu 
zpracování zadaného či volného tématu s využitím slovníku a konverzačních příruček 
původní materiály z anglicky mluvících zemí (prospekty) 
práce s autentickými materiály z anglicky mluvících zemí i angl. prospektů o ČR 
popis osoby, místa, situace 
vedení telefonického rozhovoru 
tématické okruhy: 
můj den / moje rodina / můj byt - dům / moje město / moje vesnice – obec 
škola / moje záliby – volný čas 
národní svátky / národní zvyky a obyčeje 
cestování / v hotelu / na letišti / v restauraci // nakupování   
 
průřezová témata 
OSV – sociální rozvoj 
EGS – objevujeme Evropu a svět 
MUV – multikulturalita / etnický původ 
MEV – tvorba mediálního sdělení 

 
ROČNÍK 9. 

výstupy 
žák: 
má základní poznatky o anglicky mluvících zemích  
řeší situace související se získáváním a poskytováním místních, časových i jiných informací 
vede účinnou komunikaci v situacích souvisejících se životem v rodině, ve škole, v obci 
postihne hlavní smysl sdělení včetně důležitých detailů 
porozumí úryvkům autentických textů informativního charakteru 
běžně používá slovníky a jazykové a konverzační příručky 
orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických, kulturních a 
historických reáliích 
dovede je porovnávat s poměry ve své vlasti 
 
učivo 
volná reprodukce čteného nebo vyslechnutého textu 
zpracování zadaného či volného tématu s využitím slovníku a konverzačních příruček 
původní materiály z anglicky mluvících zemí (prospekty) 
práce s autentickými materiály z anglicky mluvících zemí i angl. prospektů o ČR 
popis osoby, místa, situace 
vedení telefonického rozhovoru 
tématické okruhy: 
můj den / moje rodina / můj byt - dům / moje město / moje vesnice – obec 
moje záliby – volný čas 
národní svátky 
národní zvyky a obyčeje 
škola 
cestování / v hotelu / na letišti / v restauraci // nakupování   
 
průřezová témata 
OSV – sociální rozvoj 
EGS – objevujeme Evropu a svět 
MUV – multikulturalita / etnický původ 
MEV – tvorba mediálního sdělení 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volitelný předmět:                                                         Počítačová praktika.                                                                            
zpracovatel:                                                                                                     Bc. František Straka                                          
 

 Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
Volitelný předmět počítačová praktika je vyučován od 7. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. 
Má dva zásadní cíle: a) rozvíjet žákovské dovednosti v ovládání výpočetní techniky ( seznamovat 
je s aktuálními novinkami), b) úzce spolupracovat a podporovat prakticky všechny ostatními obory 
formou testování znalostí na výukových pořadech, zjišťování potřebných informací prostřednictvím 
internetu i samotné plnění domácích úkolů. 
Oblast (b) je věcí vzájemné spolupráce a kooperace vyučujících, jejich záměrů a strategií. 
Oblast (a) má následující cíle: 
dovednosti:  
- upravit uživatelské nastavení počítače 
- znát postup odstranění elementární poruchy 
- charakterizovat uživatelské rozdíly mezi operačními systémy 
- prohloubit znalosti v oblasti textových editorů (korespondence, makra, styly) 
- prezentovat svou práci pomocí programu 
- upravit digitální fotografii 
vzdělávací cíle: 
- poznání úlohy informací 
- porozumění práci s informací (vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledání) 
- využívání informačních a komunikačních technologií 
- schopnost ověřit věrohodnost informace porovnání s více zdroji 
- schopnost formulovat svůj požadavek (zadání) 
- výpočetní techniku a software využívat ke zvýšení efektivity učení 
- zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům na internetu / jiných mediích 
- šetrná práce s technikou 
 

 Klíčové kompetence na 2. stupni 
 
Kompetence k učení 
- zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a 

komunikačních technologií v praktickém životě 
- učíme žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat potřebné informace 
- vedeme žáky k věcnému a přehlednému stylu zápisu poznámek a návazně k jejich používání 

při orientaci 
 
Kompetence k řešení problémů 
- zadáváním úloh a projektů jsou žáci vedeni k tvořivému přístupu při jejich řešení; učí se 

chápat, že při práci s informačními technologiemi vznikají problémy, které mají více možností 
řešení 

- vedeme žáky k nalézání takových řešení a k jejich praktickému provedení a dotažení do konce 
 
Kompetence komunikativní 



- rozvíjíme schopnost žáků při komunikaci na dálku využívat vhodné technologie; některé práce 
dostávají a odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

- učíme žáky spolupracovat v týmu 
 
Kompetence sociální a personální 
- při práci vedeme žáky ke spolupráci, k radě / pomoci 
- při projektech se učí pracovat v týmu – rozdělit a naplánovat práci, stanovit a dodržovat časový 

harmonogram 
 
Kompetence občanské 
- seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorská 

práva, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla)  
- při zpracovávání informací vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým 

se mohou prostřednictvím internetu dostat 
 
Kompetence pracovní 
- učíme žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla 
- rozvíjíme schopnosti žáků vyhledávat informace, důležité pro jejich profesní růst 
 

ROČNÍK  7. -  9. 
výstupy 
žák: 
používá www jako zdroj informací 
posuzuje hodnotu informací z různých zdrojů 
používá bitmapový graf. editor 
zpracuje a prezentuje informace v textové, grafické i multimediální formě 
učivo 
www (world wide web) 

- ovládání internetového prohlížeče 
- stahování souborů 
- informační servery / posuzování zpráv 
- Internet Explorer a alternativní prohlížeče 

GIMP – bitmapový editor 
- úvod do grafických editorů 
- popis prostředí 
- kreslící nástroje 
- úprava fotografií 
- vrstvy / úprava vrstev 
- výřezy a operace s nimi 
- grafické formáty 

publikační CMS systém 
- instalace / vhodný hosting 
- popis administrátorského rozhraní 
- konfigurace 
- sekce / kategorie / články 
- tvorba menu 
- správce titulní stránky 
- údržba a zálohování systému 
- FTP klienti / přenos souborů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volitelný předmět:                                                      Matematický seminář.                                                                            
zpracovatel:                                                                                                      Ing. Milica Srnková                                                                    
 

 Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
Matematický seminář se vyučuje jako volitelný předmět od 7. ročníku s časovou dotací 1 hodina 
týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových učebnách a v počítačové učebně.   
Ve vyučování využíváme zejména formy skupinové práce; případné problémy řešíme frontálně. 
Obsah výuky vychází sice z učebních osnov matematiky pro 2. stupeň, ale více se orientuje na 
problémy, které se projevily při pravidelném testování (viz KLOKAN, KALIBRO, SCIO) – tzn. 
zejména na úkoly, postavené na logickém uvažování a rychlé orientaci při volbě nejvhodnějšího 
řešení a schopnosti odhadnout výsledek. Do výuky jsou dále zařazovány další úkoly rozvíjející 
úsudek. Žáci se zároveň učí pohotově využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, 
výukové programy). 
 
vzdělávací cíle 
- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech (odhady, měření a 

porovnávání velikosti / vzdálenosti 
- rozvíjení paměti prostřednictvím numerických výpočtů 
- osvojování si nezbytných matematických vzorců a algoritmů a jejich smysl 
- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení) a 

k jejich efektivnímu využívání 
- rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním a využíváním základních 

matematických pojmů a vztahů 
- provádění rozboru problému a plánu jeho řešení; odhadování výsledku, volbě správného 

postupu k řešení a vyhodnocování správnosti řešení i výsledku v souvislosti s podmínkami 
úkolu 

- stručné, přesné vyjadřování prostřednictvím matematického jazyka včetně symboliky 
- zdokonalování grafického projevu / racionální zápis zadání / zkratky 
- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti  
 

 Klíčové kompetence na 2. stupni 
 
Kompetence k učení 
- vedeme žáky k osvojení si základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a 

zobecňováním reálných jevů 
- vedeme žáky ke zdokonalování nezbytných matematických termínů, symbolů, znaků, vzorců a 

algoritmů 
- zdokonalujeme žáky ve využívání základního matematického aparátu při řešení praktických 

úloh 
 
Kompetence k řešení problémů 
- vedeme žáky k volbě správného postupu při řešení matematických úloh a problémů 
- podporujeme hledání vlastních postupů řešení 
- učíme žáky formulovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat 
- vedeme žáky k samostatnému provádění rozboru problému a k plánu řešení 
 



Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky ke zdůvodňování matematických postupů 
- vedeme žáky ke spolupráci při řešení složitějších matematických zadání (dvojice / skupiny) 
- zdokonalujeme žáky v přesném a stručném vyjadřování prostřednictvím matematického jazyka 
 
Kompetence sociální a personální 
- učíme žáky spolupracovat ve skupině 
- vedeme žáky ke schopnosti utváření pozitivní atmosféry v týmu 
 
Kompetence pracovní 
- zdokonalujeme žáky v grafickém projevu a používání rýsovacích potřeb 
 
 

ROČNÍK  7. 
výstupy 
žák: 
provádí početní operace s přirozenými a desetinnými čísly 
provádí početní operace se zlomky, složeným zlomkem, smíšeným číslem 
řeší příklady na poměr, přímou a nepřímou úměrnost 
využívá trojčlenky k řešení příkladů na přímou a nepřímou úměrnost 
vypočítá základ, procentovou část a počet procent 
pomocí ekvivalentních úprav vypočítá jednoduché rovnice 
používá kontrolu výpočtu 
samostatně řeší slovní úlohy 
početně i graficky sčítá úhly 
sestrojí úhel pomocí kružítka a úhloměru 
načrtne obraz trojúhelníka / rýsuje trojúhelníky podle zadání 
využívá os stran a úhlů při konstrukci kružnice opsané a vepsané danému trojúhelníku 
sestrojí obrazy rovinných útvarů v osové a středové souměrnosti  
vypočítá obvod, obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka 
načrtne obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání 
vytvoří model krychle a kvádru 
vypočítá objem a povrch krychle a kvádru 
převádí jednotky délky a obsahu 
základní početní operace 
učivo 
přirozená a desetinná čísla 
početní úkony s přirozenými a desetinnými čísly / slovní úlohy 
racionální a celá čísla / zlomky 
poměr / přímá a nepřímá úměrnost 
procenta 
rovinné útvary / úhel 
trojúhelník, čtverec, obdélník 
konstrukce trojúhelníka (sss, sus, usu) 
kružnice vepsaná a opsaná 
středová a osová souměrnost 
prostorové útvary (krychle, kvádr) 
 

ROČNÍK 8. 
výstupy 
žák: 
načrtne nákres rovnoběžníku a lichoběžníku 
zapisuje konstrukci pomocí matematické symboliky 
sestrojí rovnoběžník a lichoběžník  
vypočítá obvod a obsah rovnoběžníka a lichoběžníka 
načrtne a sestrojí obraz hranolu v rovině 
vypočítá objem a povrch hranolu 
vypočítá třetí stranu v pravoúhlém trojúhelníku s využitím znalostí odvěsen a přepon 
vypočítá obvod a obsah kruhu 
vypočítá objem a povrch válce 



převádí jednotky obsahu a objemu 
používá vytýkání při rozkladu výrazu na součin 
řeší lineární rovnice s pomocí ekvivalentních úprav 
rýsuje jednoduché konstrukce; využívá osy stran, výšky, těžnice, Thaletovu kružnici aj. 
učivo 
rovnoběžníky a lichoběžníky 
prostorové útvary (hranol) 
Pythagorova věta 
kruh, kružnice, válec 
výrazy s proměnou 
lineární rovnice 
konstrukční úlohy 

 
ROČNÍK 9. 

výstupy 
žák: 
provádí početní operace se zlomky, smíšeným číslem a složenými zlomky 
provádí základní operace s celými čísly 
vypočítá jednoduché slovní úlohy v oboru racionálních a celých čísel 
vypočítá slovní úlohu na přímou a nepřímou úměrnost 
určí poměr a měřítko mapy 
provádí početní úkony s mnohočleny a lomenými výrazy 
řeší lineární rovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli 
řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 
řeší slovní úlohy pomocí užití rovnic a soustav rovnic 
rozlišuje lineární a kvadratickou funkci 
vyjádří goniometrické funkce pomocí poměru stran pravoúhlého trojúhelníka 
využívá goniometrické funkce a Pythagorovu větu k řešení úloh ze stereometrie 
vypočítá obvod, obsah rovinných geometrických útvarů 
vypočítá povrch a objem těles 
rýsuje jednoduché konstrukce geometrických útvarů 
řeší jednoduché příklady úrokování 
učivo 
racionální a celá čísla 
procenta 
výrazy s proměnou 
rovnice 
funkce 
základní geometrické útvary 
finanční matematika 

  
 
konec 3. části 
 

 


