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25.8.2010 – celková úprava ŠVP v souvislosti ze změnou zaměření vzdělávacího programu 
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30.8.2016 – úprava ŠVP v souvislosti se změnou RVP ZV 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

PŘEDKLADATEL:   

název školy Základní škola    

Kód organizace  600037053   

IZO 045242810   

IČ 45242810   

DIČ CZ45242810   

adresa  Praha 4, Bítovská 1/1246, 140 00   

ředitel PaedDr. Michal Novák   

telefon 261261887; 261261689   

fax 261262215   

e-mail skola@zsbitovska.cz   

www www.zsbitovska.cz  

    

 

 

ZŘIZOVATEL: 

 

  

zřizovatel Městská část Praha 4   

IČ 00063584   

DIČ CZ00063584   

adresa  Praha 4, Antala Staška 2059/80b   

telefon 261192111   

e-mail radnice@praha4.cz   

www www.praha4.cz   
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 

2.1.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1.1. HISTORIE ŠKOLY 

Škola byla dokončena a kolaudována v říjnu roku 1966. Její slavnostní otevření se konalo 

dne 31. října 1966. Vyučování v ZŠ Bítovská bylo zahájeno 1. listopadu. Do nové školy přešli 

všichni učitelé a žáci ze školy v Baarově ulici.  

Prvním ředitelem školy byl pan František Štěpánek. V prvním školním roce 1966/1967 bylo 

ve škole 27 tříd, ve kterých se učilo 805 žáků. Ve škole pracovalo celkem 65 zaměstnanců.  

Nejvyššího počtu žáků a tříd v historii školy bylo dosaženo ve školním roce 1974/75, kdy se 

ve škole učilo 846 žáků ve 28 třídách.  

Do dnešního dne se ve vedení školy vystřídalo pět ředitelů: 

1966 - 1968 František Štěpánek 

1968 - 1970 Jiří Borský 

1970 - 1974 Vlasta Pospíšilová 

1974 - 1990 Marta Pirklová 

1990 - Michal Novák 

Významní absolventi ZŠ Bítovská: 

Jákl Petr — judo 

Kincl Marek — kopaná 

Kouba Pavel — kopaná 

Kouba Petr — kopaná 

Kotrč Jiří — házená 

Málek Roman — lední hokej 

Mixa Marek — cyklistika 

Smržová Kateřina — I. vicemiss soutěže MISS 2003 

Štika Jiří — házená 

Valenta Radek — herec  

Od 1. ledna 1992 je škola samostatně hospodařícím právním subjektem. V roce 1999 byla 

započata komplexní rekonstrukce školního areálu. 1. 9. 2004 byla slavnostně otevřena škola v 

novém hávu. Generální rekonstrukce za plného provozu trvala 4 roky. Od stejného data se škola 

nazývala "Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy", k čemuž se váže otevření 

sportovních tříd. Vzhledem k útlumovému programu sportovních tříd a změně profilace a 

zaměření školy došlo od 1. 9. 2008 k návratu k původnímu názvu školy "Základní škola". 

2.1.2. SOUČASNOST ŠKOLY 

Od otevření školy až po dnešek proběhla ve škole řada změn, které významně ovlivnily 

nejen její vzhled, ale i její chod, zaměření a náplň výuky. Od listopadu 1989, kdy se změnilo 

klima ve společnosti, se i v této škole postupně měnilo vnitřní klima, které se přizpůsobovalo 

nejen změnám ve společnosti, ale i potřebám modernizace výuky a vzdělávání, přístupu k žákům, 

zaměstnancům a rodičům žáků.  

Za uplynulých 22 let se podařilo výrazně změnit vnější i vnitřní vzhled školy díky péči 

městské části Prahy 4, která investovala značné finanční prostředky na rekonstrukci celého areálu.  

Na této proměně se také významně finančně podílela sama škola, která díky tomu, že je již 

od roku 1992 právním subjektem a v této souvislosti provozuje i vedlejší hospodářskou činnost, 
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získává a vkládá nemalé finanční prostředky nad rámec státního a obecního rozpočtu do obnovy a 

modernizace učeben, učebních pomůcek a učebnic.  

Další finanční prostředky, zejména na obnovu sportovních a tělovýchovných zařízení 

získává škola prostřednictvím grantů MHMP, MČ Prahy 4 a z vlastní činnosti.  

Za 50. let došla škola k dnešní podobě.  

Významnou změnou prošla i organizace a náplň výuky a vzdělávání. V oblasti výchovně-

vzdělávacího procesu je pro školu prvořadou prioritou kvalita výuky, o čemž svědčí nejen závěry 

provedených inspekcí ČŠI, ale i úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách na střední a 

výběrové školy. Žáci se pravidelně a úspěšně zúčastňují různých soutěží a předmětových 

olympiád. Prvořadým předpokladem pro tuto skutečnost je skladba pedagogického sboru.   

2.1.3. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU: 

Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele pro 1. a 2. stupeň, 28 učitelů a 8 

vychovatelek školní družiny. Pedagogický sbor je stabilizovaným týmem, je smíšený s většinovou 

převahou žen. Jeho předností je kvalifikovanost, erudovanost, vstřícnost a kreativita. Všichni 

učitelé jsou proškoleni ve využívání výpočetní techniky, dokáží využívat veškeré školní 

programové vybavení, interaktivní tabule v jednotlivých předmětech. Zapojují se do DVPP. 

Každý vyučující má k dispozici kabinetní zázemí, které je vybaveno počítačem zapojeným do 

interní sítě a s přístupem na internet, a sborovnu školy vybavenou kopírkou.  

Jedna učitelka z 1. stupně má specializaci zaměřenou na poruchy učení. Tato kvalifikace 

umožňuje řešit problémy dětí se vzdělávacími potřebami.  

Někteří učitelé a vychovatelky jsou zapojeny v mimoškolní zájmové činnosti, pracují 

s dětmi cca ve 30 kroužcích.  

V oblasti výchovného poradenství působí ve škole dvě výchovné poradkyně. Dále na škole 

působí metodik prevence. 

2.1.4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A INFORMACE 

1. Objekt školy: 7 pavilonů; 28 tříd (z toho 18 odborných pracoven pro jednotlivé předměty); 6 

samostatných oddělení školní družiny a 1 oddělení v kmenové třídě; knihovna; tělocvična; 

posilovna se saunou; dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem; atletická dráha s umělým 

povrchem; hřiště školní družiny 

2. Kapacita školy: 570 žáků ZŠ, 240 žáků ŠD  

3. Vzdělávání: probíhá od 1. 9. 2007 podle vlastního školního vzdělávacího programu "Okna 

dokořán“, od školního roku 2011/2012 ve všech ročnících. 

4. Školní družina: provoz od 7:00 do 17:30 hod.; různé akce, kroužky a další zájmová činnost 

ŠD v době mimo vyučování (vycházky, exkurze, divadlo apod.) 

5. Školní jídelna: výběr ze dvou jídel 3x týdně. Objednávkový systém, objednávky a odhlášky 

stravy možno uskutečnit prostřednictvím Internetu. 

6. Cizí jazyky: Výuka angličtiny od 1. ročníku; nabídka kroužků angličtiny s rodilým mluvčím 

pro 1. a 2. stupeň; od školního roku 2009/2010 nepovinný předmět španělština ve 4. až 6. ročníku; 

povinně volitelný předmět španělština, němčina v 7. až 9. ročníku  

7. Informační a komunikační technologie: PC pro výuku na škole je celkem 30; jedna pracovna 

informatiky (PC, dataprojektor); 8 ks interaktivních tabulí (včetně PC a dataprojektoru); 17 ks 

multimediálních souprav (PC, dataprojektor, plátno); datová sít rozvedena po celém areálu do tříd; 

připojení na Internet; využití PC pro výuku i administrativu učitelů.  
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8. Zájmová činnost: v oblasti mimoškolní činnosti je školou organizováno mnoho akcí; na 

škole je v činnosti cca 30 zájmových kroužků se sportovním, hudebním, uměleckým a 

rukodělným zaměřením; většinu kroužků vedou pedagogové školy 

9. Sportovní činnost: k 1.9.2008 došlo z důvodu nezájmu žáků ke zrušení tříd s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou, které byly zřízeny ve spolupráci s AFK Slavoj 

Podolí Praha; pod hlavičkou školy působí cyklistický oddíl CK Bítovská vedený profesionální 

trenérkou, který má již řadů úspěšných výsledků včetně získaných titulů na MČR; řada našich 

cyklistů přechází do tréninkového střediska Dukly Praha. Na škole je v činnosti řada zájmových 

kroužků se sportovním zaměřením. 

10. Kulturní činnost: pěvecko-dramatický soubor „Bítováček“, který ve škole v minulosti 

úspěšně působil, v současné době činnost nevyvíjí z důvodu nedostatku personálního obsazení pro 

vedení souboru. Na škole je však v činnosti řada zájmových kroužků s tímto zaměřením, nově 

otevřen dramatický a divadelní kroužek. 

11. Výjezdy žáků: organizace škol v přírodě, ozdravných pobytů v ČR a zahraničí; organizace 

lyžařských kurzů; výměnné a poznávací zájezdy do zahraničí ve spojení s výukou angličtiny 

12. Další mimoškolní činnost: dalšími činnostmi, které organizuje škola, jsou „Dny otevřených 

dveří“, letní tábory u moře, akce „Mikuláš“, „Halloween“, „Vánoční a Velikonoční trhy“, 

„Dýňodlabání“, příměstské tábory a tábory v době hlavních prázdnin. V době, kdy tělocvična a 

školní hřiště nejsou využity žáky, škola tato zařízení pronajímá veřejnosti, případně bezplatně 

poskytuje pro žáky spádových Mateřských škol a činnost AFK Slavoj Podolí Praha.  

13. Prevence negativních jevů: řešení problematiky negativních jevů – protidrogová prevence v 

rámci programu „Bítovská bez drog“;  

14. Humanitární akce: v rámci humanitárních akcí žáků a zaměstnanců školy také sponzorujeme 

z pravidelných sběrových akcí želvu obrovskou v ZOO Praha; želva je také logem naší školy; sběr 

ošacení pro neziskové organizace Diakonie Broumov 

15. Ve škole působí „Žákovský parlament“, složený ze zástupců žáků jednotlivých tříd, který 

řeší případné problémy v organizaci vzdělávání a tyto přenáší jako náměty vedení školy. 

16. Propagace: od 1.9.2014 je v provozu nová podoba webových stránek školy. Redakční 

systém umožňuje komunikaci školy a učitelů se žáky a rodiči prostřednictvím těchto stánek.   

Více podrobných informací o škole a její činnosti (např. Inspekční zprávy, Výroční zprávy 

apod.) jsou zveřejněny na webových stránkách: www.zsbitovska.cz.  

2.1.5. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY 

Spolupráci mezi školou a rodinou nelze hodnotit jinak než pozitivně. Bohužel přestalo na 

škole působit Občanské sdružení rodičů „Želva Melichar“ z důvodu nezájmu rodičů.  

ZŠ organizuje 3x do roka třídní schůzky. Dále má každý vyučující stanoveny jednou za 

měsíc konzultační hodiny. Pro rodiče žáků 9.tříd je organizována třídní schůzka s tématem volby 

povolání a dalšího studia po ukončení základního vzdělávání. Mezi další formy komunikace a 

spolupráce s rodiči patří individuální osobní konzultace, komunikace prostřednictvím e-mailu, 

telefonicky nebo prostřednictvím informací na webových stránkách s přístupem do informačního 

systému Bakaláři a na stránky jednotlivých tříd. 

Školská rada, která byla od 1. 1. 2006 zřízena ze zákona č.561/2004 Sb., je dalším důležitým 

článkem v řízení školy.  

Škola dále spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1,2,4.  

http://www.zsbitovska.cz/
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Velmi úzká spolupráce byla nastavena se spádovými Mateřskými školami. Pro žáky MŠ je 

pořádán před zápisem do 1. tříd program „Škola na nečisto“, kdy předškoláci mají možnost prožít 

část dne přímo ve třídě pod vedením učitelů 1. stupně. Pro přijaté žáky do 1.ročníků je pořádán 

kurz „Těšíme se do školy“, kde se v jarních měsících jedenkrát týdně seznamují s prostředím a 

činností školy. Součástí této spolupráce jsou i „Dny otevřených dveří“ pro rodiče předškoláků a 

schůzky rodičů a našich učitelů před zápisem. S MŠ dále škola spolupracuje na společném 

sportovním projektu se zaměřením na kopanou za účasti trenérů AFK Slavoj Podolí Praha.  

Škola dále spolupracuje s Jazykovou školou Akcent. V rámci spolupráce organizujeme 

jazykové kroužky s rodilým mluvčím, kde pod vedením rodilého mluvčího probíhají jedna až dvě 

hodiny výuky anglického jazyka v návaznosti na povinnou výuku. V JŠ Akcent je umožněno 

žákům vykonávat příslušné mezinárodní jazykové zkoušky. 

V rámci prevence sociálně-patologických jevů a preventivních programů škola spolupracuje 

s externím odborníkem (přednášky, cvičení, dílny apod.). V případě potřeby úzce spolupracuje 

s příslušnými odbory Městské části Praha 4. 

Spolupráce s Městskou policií je na velmi dobré úrovni, ať se jedná o dopravní výchovu, 

prevenci či součinnost v oblasti bezpečnosti žáků. Škola využívá nabídky preventivních programů 

Policie ČR, Městské policie a Hasičů. 

Škola využívá k doplnění vzdělávacího procesu bohaté nabídky programů Kulturních center, 

Městské knihovny i dalších organizací. 

 

2.2.  CHARAKTERISTIKA ŠVP 

2.2.1. VÝCHOVNĚ A VZDĚLÁVACÍ CÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A JEJÍ ZAMĚŘENÍ 

Profilace a zaměření školy je přizpůsobováno podmínkám organizace vzdělávání, 

požadavkům na vzdělávací potřeby žáků s ohledem na jejich následné vzdělávání, výsledkům 

hodnocení vzdělávání a v neposlední řadě i požadavkům zákonných zástupců žáků.  

Od školního roku 2008/2009 se škola odchýlila od původního zaměření na tělesnou 

výchovu. Z tohoto důvodu změnila škola i oficiální název. Z názvu školy byla vypuštěna 

formulace "s rozšířenou výukou tělesné výchovy".  

Ve školním roce 2008/2009 probíhal útlumový program sportovních tříd se zaměřením na 

kopanou na 2. stupni i přípravných sportovních tříd na 1. stupni s cílem ukončit jejich činnost od 

školního roku 2009/2010. Důvodem byla nízká naplněnost tříd a skupin žáků - fotbalistů, nezájem 

žáků o aktivní činnost v oddílech a to zejména na 2. stupni. Pro řadu rodičů byl původní název i 

zavádějící, kdy byl pochopen jako podmínka, že každý žák musí sportovat. 

Ve vzdělávacím programu "Okna dokořán" je a bude nadále kladen důraz na rozšíření výuky 

i v dalších oblastech vzdělávání zvýšením hodinové dotace jak povinných, tak volitelných a 

nepovinných předmětů v souladu s učebním plánem.  

Z tohoto pohledu bude dále věnována pozornost rozvoji výuky v předmětech cizí jazyk, 

informační a komunikační technologie, výtvarná výchova a tělesná výchova a sport. V tomto 

smyslu budou vedením školy kladeny i požadavky na skladbu a kvalitu pedagogického sboru.  

2.2.1.1. Hlavní cíle ŠVP ZŠ Bítovská 

1. Vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání. 

2. Rozvíjet osobnost žáka a jeho individualitu s cílem vychovat odpovědného občana 

demokratické společnosti. 

K naplňování hlavních cílů 
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a) Z hlediska obecného klademe důraz na to, aby: 

 byly vytvářeny kvalitní mezilidské vztahy – partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu 

vzdělávání 

 byl dán prostor pro vlastní iniciativu jednotlivce 

 byl dán prostor pro realizaci a seberealizaci jednotlivce 

b) Z hlediska žáků školy klademe důraz na to, aby: 

 mohli vyjadřovat otevřeně své názory 

 měli prostor pro otázky a svou argumentaci 

 byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k autentické sebereflexi a sebehodnocení 

 bylo vytvořeno vstřícné a podnětné prostředí pro každého žáka i v jeho volném čase 

 žáci chodili do školy rádi a vytvořili si kladný vztah ke své škole, a aby byli hrdi na svou 

školu 

c) Z hlediska pedagogů školy klademe důraz na to, aby: 

 bylo ve škole vytvořeno pozitivní a podnětné prostředí a pracovní klima pro práci 

pedagogů 

 byla věnována pozornost všem žákům a podle jejich potřeb individualizovat a diferencovat 

výuku 

 žáci byli vedeni k tomu, že není důležité množství poznatků, ale jejich trvalost a 

propojenost s praktickým životem 

2.2.1.2. Dílčí cíle ŠVP ZŠ Bítovská 

1. Průběžnou modernizací školy a zejména podmínek pro vzdělávání, vytvořit žákům i 

pedagogům příjemné a motivující prostředí s cílem navodit svobodnou a konstruktivní atmosféru 

ve škole. 

2. Zajistit žákům kvalitní základní vzdělávání, pomáhat jim poznávat a rozvíjet vlastní životní a 

profesní orientaci. V průběhu školní docházky vytvářet u našich žáků předpoklady k budoucí 

připravenosti a schopnosti se dále vzdělávat, asertivně komunikovat, uplatnit a zhodnotit své 

možnosti na trhu práce. 

3. Zapojit všechny žáky do výuky, motivovat je k celoživotnímu učení a postupně vytvářet a 

rozvíjet klíčové kompetence. 

4. Umožnit žákům osvojení si strategie učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání. 

5. Věnovat speciální péči žákům se specifickými vzdělávacími potřebami nebo vývojovými či 

zdravotními poruchami. 

6. Talentovaným žákům umožnit jejich další rozvoj zejména s důrazem na rozvoj pohybových 

schopností a dovedností u pohybově nadaných žáků.  

7. Účastí na vědomostních, kulturních, a sportovních soutěžích motivovat žáky k rozvoji 

vlastního talentu a sebevědomí. 

8. U žáků vytvářet v podvědomí hrdost k tomu, že jsou žáky této školy.  

9. Podporovat psychické i fyzické zdraví žáků. Vytvářet podmínky pro zdravý životní styl. 

10. Vytvářet podmínky pro využití volného času v zájmových mimoškolních aktivitách.  

11. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné odpovědné osobnosti, aby dovedli 

uplatňovat svá práva a naplňovat své povinnosti. 

12. Vést žáky k všestranné a účinné vzájemné komunikaci. 

13. Podporovat tvořivé myšlení, logické uvažování a řešení problémů. 
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14. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k ostatním, respektovat jiné kulturní a duchovní hodnoty, 

učit je soužití s ostatními lidmi. Utvářet jejich sociální cítění. 

15. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých. 

16. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní pocity v chování, jednání, vnímavost a citlivé 

vztahy k lidem, svému okolí a životnímu prostředí. 

17. Podporovat otevřenou komunikaci s rodiči, zapojit rodiče do činnosti školy i v době mimo 

vyučování. Spolupracovat s rodiči nejen prostřednictvím školské rady. 

2.2.1.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za žáky se speciálně vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci s přiznanými 

podpůrnými opatřeními Do této skupiny žáků patří i žáci mimořádně nadaní. 

Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou integrováni do běžných tříd. Těmto žákům je 

vytvářen plán pedagogické podpory (PLPP), který sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného 

poradce. Plán má písemnou podobu. Před jeho zpracováním proběhnou rozhovory s jednotlivými 

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

dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným.  

Na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce třídní 

učitel, ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky, vytvoří individuální vzdělávací 

program (IVP), doplněný dohodou o formě podílu žáka a spolupráce s rodiči.   

Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

IVP obsahuje informace o časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, metody a formy výuky, 

způsoby hodnocení žáka, případné úpravy výstupů ve vzdělávání žáka apod. Práce na sestavení 

IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je 

sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. 

IVP může být doplňován a upravován i v průběhu školního roku podle potřeb žáka. Součástí IVP 

je informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být plán prováděn. 

V případě podpůrného opatření spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů, bude pro 

tvorbu IVP využívána doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření stanovená v RVP ZV. 

Na škole působí asistenti pedagoga.  

2.2.1.3.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci jsou na základě diagnostiky integrováni do běžných tříd. Vycházíme z vyhlášky č. 

27/2016  Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Rozsah péče 

vychází z doporučení školského poradenského zařízení, které zajišťuje odbornou diagnostiku. 

Celý pedagogický sbor včetně vychovatelů je seznámen s handicapem dítěte a všichni jsou 

informováni o způsobu práce s dítětem, (specifika, respektování odlišných učebních stylů dítěte, 

potřebné pomůcky, vyučovací metody, respektování tempa práce žáka, způsoby získávání zpětné 

vazby).  

2.2.1.3.2. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných  

Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutné reagovat a 

vytvářet pro ně vhodné podmínky. Škola tyto žáky vyhledává a dále rozvíjí jejich talent a 

mimořádné nadání. Při identifikaci mimořádně nadaného žáka pomáhají se souhlasem rodičů 

učitelům odborníci ve školských poradenských zařízeních. IVP mimořádně nadaného žáka 

sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání 

žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného 
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žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči (zákonnými 

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

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

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

školského poradenského zařízení. IVP může být doplňován a upravován i v průběhu školního 

roku. Součástí IVP je informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být 

plán prováděn. 

Součástí podpůrných opatření pro tyto žáky může být např. předčasný nástup dítěte ke 

školní docházce, účast žáka na výuce jednoho či více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících, 

přeřazení do vyššího ročníku, obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, 

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních či mezinárodních kol atd. Na učitele jsou kladeny 

vyšší nároky na přípravu vyučování. Žákům je zapotřebí zvýšené motivace a dostatečné množství 

podnětů, výběr z podpůrných materiálů, umožnění účasti na činnostech stimulující další rozvoj, 

umožnění rychlejšího postupu v učení, poskytování určité volnosti v rozhodování jak využít 

ušetřený čas, umožnit stanovení vlastních cílů, mít možnost využít odborné pomoci atd. 

Nadaní a talentovaní žáci jsou vedeni k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k 

ochotě pomáhat a tolerovat.  

2.2.2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

2.2.2.1. Kompetence k učení 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

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

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu 

učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

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

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si 

vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a 

rozvíjí kompetence k učení u žáků: 

 využíváme/střídáme různé výukové metody s důrazem na činnostní charakter výuky 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře i na 

internetu 

 klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem 

 využíváme při výuce TV pořady, audio i video techniku, počítačové programy, nabídky 

tvůrčích dílen, příležitostně pořádáme tematicky zaměřené exkurze k ověření školních 

poznatků 

 učíme práci s chybou 

 snažíme se, aby žáci neodmítali ani nekritizovali nápady druhých, aby při potížích nebo 

nezdaru jednali čestně 

2.2.2.2. Kompetence k řešení problémů 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 
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 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení 

problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 

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

problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 

problému 

 samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo 

nových problémových situací 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost 

za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a 

rozvíjí kompetence k řešení problémů u žáků: 

 snažíme se vést výuku tak, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat, aby hledali, nalézali 

různá řešení problému 

 spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj – konflikty mezi 

žáky, problémy s kázní a chováním, nedodržování pravidel 

 vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů – k vyslechnutí názoru druhých, 

k vyjádření názoru, postoje slušnou formou, k pomoci druhému 

 vedeme žáky k samostatnosti při řešení problémů (najít si vhodné informace, požádat o 

pomoc, řešit nedorozumění) ve škole i mimo školu 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problému 

 učíme žáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva) 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

2.2.2.3. Kompetence komunikativní 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

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

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a 

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně    utváří 

a rozvíjí komunikativní kompetence u  žáků. 

 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, mezi žáky a učitelem, mezi žáky a 

dalšími osobami 

 učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a zároveň naslouchat 

názoru jiných a tolerovat ho  
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 rádi bychom vedli žáky k tiché komunikaci při skupinové, kooperativní práci, ve školní 

jídelně apod. 

 vedeme žáky k tomu, aby se řídili pravidly diskuse, přihlásili se o slovo, přemýšleli o 

názorech druhých a respektovali je 

2.2.2.4. Kompetence sociální a personální 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

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

v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje 

kvalitu společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

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

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty  

Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně    utváří 

a rozvíjí  kompetence sociální a personální u žáků: 

 se spoluúčastí žáků se snažíme o pozitivní školní i třídní klima 

 seznamujeme žáky i rodiče se školním řádem, doplňujeme jej z hlediska práv i povinností 

žáků, rodičů, učitelů i dalších pracovníků školy  

 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupině, přispívali do její diskuse 

 snažíme se, aby žáci spolupracovali a kvalitně pracovali v žákovských samosprávách či 

žákovském parlamentu 

 zařazujeme třídnické hodiny 

2.2.2.5. Kompetence občanské 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se 

proti fyzickému i psychickému násilí  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc 

a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní 

postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního 

dění a sportovních aktivit 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky 

na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a 

rozvíjí kompetence občanské u žáků: 

 vedeme žáky k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel, seznamujeme 

s pravidly slušného chování při návštěvách kulturních akcí a dbáme na jejich dodržování 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 13 

 

 vedeme k tolerování odlišností, využíváme příležitostí k multikulturní výchově (např. vážit 

si a respektovat spolužáky, kteří přišli z jiných zemí a naopak) 

 pěstujeme úctu k národním tradicím a k dědictví českého národa návštěvami 

společenských, kulturních akcí, výlety, besedami s pamětníky ap. 

 vedeme žáky k myšlení v globálních souvislostech a k ochraně životního prostředí nejen 

při ozdravných pobytech a ŠvP, ale při veškeré činnosti, na tuto problematiku zaměřujeme 

exkurze a sběrové akce   

 vedeme žáky k zodpovědnosti v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

pořádáním různých akcí  

2.2.2.6. Kompetence pracovní 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

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

plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

 rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k 

uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko 

podnikání  

Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a 

rozvíjí kompetence pracovní u žáků: 

 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při výběru 

své profesní orientace  

 výuku doplňujeme příležitostně o praktické exkurze 

 vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce druhých 

 učíme žáky vhodné a kvalitní prezentaci 
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2.2.3. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

2.2.3.1. Osobnostní a sociální výchova 

Název tematického okruhu  

1. stupeň  2. stupeň 

ročník 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

OSOBNOSTNÍ 

ROZVOJ 

Rozvoj schopností poznávání 

M ČJ  M VV M    

SKN 

ČJ 
    D    

Sebepoznání a sebepojetí 
TV SKN    TV  ČSP  

       VO  

Seberegulace a sebeorganizace 

SKN   M TV HV  ČSP  

    
 

    
 

Psychohygiena 
 

 SKN  
 

TV HV VZ  

      VV   

         

Kreativita 

ČSP HV  VV HV M VV VV VV 

    VV HV   ČSP 

     ČSP 
 

  
     VV 

 
  

 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

  

Poznávání lidí 
 ČJ   VL AJ  AJ  

       VO  

Mezilidské vztahy 
 ČJ SKN   VO VV VO  

         

Komunikace 

ČJ 

AJ 
AJ AJ 

AJ 

M 
AJ 

ČJ 

VO 
AJ AJ AJ 

     

AJ 

TV    

Kooperace a kompetice 

TV    TV ČSP AJ ČSP ČSP 

     AJ 
 

AJ AJ 

        VO 

 

MORÁLNÍ ROZVOJ 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

  M   M M M  

     VV    

Hodnoty, postoje, praktická etika 
 ČJ    IKT  VO  

         

 

2.2.3.2. Výchova demokratického občana 

Název tematického 

okruhu  

1. stupeň  2. stupeň 

ročník 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Občanská společnost a 

škola 

  SKN VL 
 

VO 
 

  

         

Občan, občanská 

společnost a stát 

   
 

  Z VO 
 

      VO   
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Formy participace občana 

v politickém životě 

ČJ    VL D VO   

         

Principy demokracie 
  SKN VL  D Z 

 
 

 
  

 
  

VO   

2.2.3.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Název tematického 

okruhu  

1. stupeň  2. stupeň 

ročník 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Evropa a svět nás zajímají 
    AJ AJ ČJ D 

 
       VL      VO  

Objevujeme Evropu a svět 

   ŠJ AJ AJ AJ AJ 
AJ 

NJ 

    VL  NJ 
ŠJ 

NJ 
ŠJ 

    ŠJ  ŠJ D  

       HV  

Jsme Evropané 
    VL   D Z 

       VO 
 

2.2.3.4. Multikulturní výchova 

Název tematického 

okruhu  

1. stupeň  2. stupeň 

ročník 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Kulturní diference 

    
 

 Z   

      HV   

 

Lidské vztahy 

ČJ     VO Z ČJ  

         

 

Etnický původ 

   VV   Z VZ  

       HV  

 

Multikulturalita 

   VV  ČJ Z   

      VO   

Princip sociálního smíru a 

solidarity 

  SKN     
 

VO 

         

 

2.2.3.5. Environmentální výchova 

Název tematického 

okruhu  

1. stupeň  2. stupeň 

ročník 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ekosystémy 
   PŘÍ  Z VO  PŘ 

         

Základní podmínky 

života 
    VL Z  CH 

PŘ 

Z 
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Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

  SKN   Z  ČSP F 

        VO 

        
CH 

Z 

Vztah člověka k 

prostředí 

   PŘÍ  Z PŘ  CH 

   VL  VO   Z 

2.2.3.6. Mediální výchova  

Název tematického okruhu  

1. stupeň  2. stupeň 

ročník 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Receptivních 

činností 

Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

   ČJ ČJ  ČJ ČJ Z 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení 

a reality 

   ČJ ČJ   VV 
ČJ 

Z 

Stavba mediálních 

sdělení    ČJ IKT ČJ    

Vnímání autora 

mediálních sdělení 
    ČJ  

 
 ČJ 

Fungování a vliv 

médií ve 

společnosti 

    ČJ    

ČJ 

IKT 

    Z  

 

Produktivních 

činností 

Tvorba mediálního 

sdělení    ČJ IKT ČJ  
IKT 

VO 
IKT 

Práce v realizačním 

týmu 

   ČSP VL VO  ČJ ČJ 

      ČSP VV VV 
VV 

IKT 

VV 

OV 

       
  

IKT – informační a komunikační technologie 

HV – hudební výchova 

SKN – svět kolem nás   TV – tělesná výchova 

VL – svět kolem nás – vlastivěda  M – matematika 

PŘÍ – svět kolem nás - přírodověda  F – fyzika 

ČSP – člověk a svět práce   CH - chemie 

CJ – cizí jazyk     

VZ – výchova ke zdraví    

VV – výtvarná výchova 

VO – výchova k občanství   
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3. UČEBNÍ PLÁN 

Hodinová dotace učebního plánu je na 1. i 2. stupni plně v souladu požadavky Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Na prvním stupni přiděleno 16 disponibilních hodin. Z toho 4 hodiny ČJL, 3 hodiny AJ v 1. a 

2. ročníku; 7 hodin M ve 2. až 4. ročníku; 2 hodiny SKN ve 4. a 5. ročníku. Disponibilní dotace 

určena pro zkvalitnění či rozšíření vzdělávání v daném oboru či předmětu, s důrazem na český 

jazyk, matematiku a cizí jazyka. 

Na druhém stupni přiděleno 18 disponibilních hodin. Z toho 6 hodin ČJL v 6. až 9. ročníku; 5 

hodin M v 6. až 9. ročníku; 3 hodiny IKT v 6. až 8. ročníku; 1 hodina D v 9. ročníku; 1 hodina F 

v 6. ročníku; 1 hodina Př v 7. ročníku; 1 hodina Z v 8. ročníku. Disponibilní dotace určena pro 

zkvalitnění či rozšíření vzdělávání v daném oboru či předmětu, s důrazem na český jazyk, 

matematiku a cizí jazyka. 

3.1.  UČEBNÍ PLÁN CELKOVÝ 

1. STUPEŇ 

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 42 + 7 42 

Český jazyk a literatura 33 + 4 33 

Anglický jazyk 9 + 3 9 

Matematika a její aplikace 20 + 7 20 

Matematika 20 + 7 20 

Informační a komunikační technologie 1  1 

Informační a komunikační technologie  1  1 

Člověk a jeho svět 12 + 2 12 

Svět kolem nás 6 6 

Svět kolem nás - vlastivěda 3 + 1 3 

Svět kolem nás - přírodověda 3 + 1 3 

Umění a kultura 12  12 

Hudební výchova 5 5 

Výtvarná výchova 7  7 

Člověk a zdraví 10 10 

Tělesná výchova 10 10 

Člověk a svět práce 5 5 

Člověk a svět práce 5 5 

Nepovinné vzdělávací obory 4 0 

Španělský jazyk 4 X 
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2. STUPEŇ 

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 33 + 6 33 

Český jazyk a literatura 15 + 6 15 

Anglický jazyk 12 12 

Další cizí jazyk 6 6 

Matematika a její aplikace 15 + 5 15 

Matematika 15 + 5 15 

Informační a komunikační technologie 1 + 3 1 

Informační a komunikační technologie 1 + 3 1 

Člověk a společnost 11 + 1 11 

Dějepis 7 + 1 7 

Výchova k občanství 4 4 

Člověk a příroda 21 + 3 21 

Fyzika 6 + 1 6 

Chemie 4 4 

Přírodopis 4 + 1 4 

Zeměpis 7 + 1 7 

Umění a kultura 10 10 

Hudební výchova 4 4 

Výtvarná výchova 6 6 

Člověk a zdraví 10 10 

Výchova ke zdraví 2 2 

Tělesná výchova 8 8 

Člověk a svět práce 3 3 

Člověk a svět práce 3 3 

Nepovinné vzdělávací obory 3 0 

Španělský jazyk 2 0 

Sport a pohybové aktivity - florbal 1 0 
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3.2.  UČEBNÍ PLÁN ROČNÍKOVÝ 

1. STUPEŇ 

Vzdělávací oblasti (obory) 1 2 3 4 5 ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace           42 + 7 42 

Český jazyk a literatura 6 + 2 6 + 2 7  7 7 33 + 4 33 

Anglický jazyk 0 + 1 0 + 2 3 3 3 9 + 3 9 

Matematika a její aplikace           20 + 7 20 

Matematika 5 3 + 2 3 + 3 4 + 2 5 20 + 7 20 

Informační a komunikační technologie           1  1 

Informační a komunikační technologie X X X X 1 1  1 

Člověk a jeho svět           12 + 2 12 

Svět kolem nás 2 2 2 X X 6 6 

Svět kolem nás - vlastivěda X X X 2 1 + 1 3 + 1 3 

Svět kolem nás - přírodověda X X X 2 1 + 1 3 + 1 3 

Umění a kultura           12  12 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 5 

Výtvarná výchova 1  1  1  2 2 7  7 

Člověk a zdraví           10 10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce           5 5 

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 5 

Nepovinné vzdělávací obory           4 0 

Španělský jazyk X X X 2 2 0 0 

CELKEM ZÁKLADNÍ 18 16 20 24 24 102 102 

CELKEM DISPONIBILNÍ 3 6 3 2 2 16 16 

CELKEM V ROČNÍKU 21 22 23 26 26 118 118 
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2. STUPEŇ 

Vzdělávací oblasti (obory) 6 7 8 9 ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace         33 + 6 33 

Český jazyk a literatura 4 + 1 3 + 2 4 + 1 4 + 2 15 + 6 15 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 

Další cizí jazyk X 2 2 2 6 6 

Matematika a její aplikace         15 + 5 15 

Matematika 4 + 1 3 + 2 4 + 1 4 + 1 15 + 5 15 

Informační a komunikační technologie         1 + 3 1 

Informační a komunikační technologie 0 + 1 0 + 1 0 + 1 1 1 + 3 1 

Člověk a společnost         11 + 1 11 

Dějepis 2 2 2 1 + 1 7 + 1 7 

Výchova k občanství 1 1 1 1 4 4 

Člověk a příroda         21 + 3 21 

Fyzika 1 + 1 2 2 1 6 + 1 6 

Chemie X X 2 2 4 4 

Přírodopis 2 1 + 1 X 1 4 + 1 4 

Zeměpis 2 2 1 + 1 2 7 + 1 7 

Umění a kultura         10 10 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0 

Člověk a zdraví         10 10 

Výchova ke zdraví X X 2 X 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 8 

Člověk a svět práce         3 3 

Člověk a svět práce 1 X 1 1 3 3 

Nepovinné vzdělávací obory         3 0 

Španělský jazyk 2 X X X 2 0 

Sport a pohybové aktivity - florbal 1 1 X X 1 0 

CELKEM ZÁKLADNÍ 25 24 28 27 104 104 

CELKEM DISPONIBILNÍ 4 6 4 4 18 18 

CELKEM V ROČNÍKU 29 30 32 31 122 122 
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4. UČEBNÍ OSNOVY 

4.1.  JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve 

vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným 

znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování 

vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá 

jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky 

svého poznávání. 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk 

a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 

Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní 

jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech 

vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné 

podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního 

bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, 

že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v 

různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k 

formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe 

sama. 

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení 

(mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě 

přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a 

pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, 

analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit 

také formální stránku textů a jejich výstavbu. 

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 

podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede 

žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a 

srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a 

prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich 

shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od 

počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 

vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o 

přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí 

základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. 

Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, 

životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické 

výchovy, zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 
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  chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj 

národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a 

nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání  

  rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro 

rozvoj osobního i kulturního bohatství  

  vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání 

a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů  

  zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  

  samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a 

literárními prameny i s texty různého zaměření  

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

prosazení sebe sama  

  individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k 

rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu 

a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání  

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní 

(lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost 

sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové 

kompetence jazykové výuky. 

Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí 

bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, 

místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež 

vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí 

jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se 

jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. 

Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je 

vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a 

klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, 

které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým 

způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 

 

4.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích 

předmětech - Český jazyk a literatura, Literární výchova. 

Tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle - vybavit žáky dovednostmi, které jsou 

potřebné pro kvalitní jazykové vzdělání i úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech 

vzdělávání. 

Jazyk chápeme především jako prostředek pro sdělování pocitů a myšlenek. Chápeme jej v 

rovině kulturní, sociální a psychické. 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty / které jsou zároveň vzdělávacími obory /: 

 Český jazyk a literatura 

 Literární výchova 
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Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Je vyučován 

ve všech ročnících 1. i 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího 

oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. 

Hodinová dotace předmětu Český jazyk a literatura je v rozsahu 7 vyučovacích hodin 

týdně na 1. stupni (v 1.,2.,3. ročníku probíhá 1 hodina týdně formou děleného vyučování) a na 2. 

stupni 4 vyučovacích hodin týdně v 6. ročníku, v 7. a 8. ročníku 5 vyučovacích hodin a v 9. 

ročníku 6. vyučovacích hodin. Výuka na 1. stupni probíhá v kmenových učebnách a na 2. stupni v 

pracovnách českého jazyka, v pracovně literární výchovy s využitím školní knihovny, dále je 

využívána práce s interaktivní tabulí nebo práce na PC v multimediální pracovně. 

Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých 

projektů. Dalším způsobem splňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a s 

texty na internetu a návštěvy filmových a divadelních představení. Důraz je především kladen na 

rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Kooperace a kompetice 

 Kreativita 

 Psychohygiena 

 Sebepoznání a sebepojetí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

 využíváme výukové metody podle charakteru výuky  

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat a zpracovávat informace (k dispozici mají školní knihovnu a 

multimediální učebnu) 

 klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem v hodinách českého jazyka a 

literatury 

 využíváme při výuce TV pořady, audio i video techniku, počítačové programy (literární 

pořady, jazykové programy) 

Kompetence k řešení problému: 

 snažíme se, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat v praktickém životě  

 učíme žáky hledat určité jevy v textu 

 snažíme se o  zapojení žáků do soutěží a olympiád ( např. dramatické a literární soutěže, 

olympiáda z ČJ) 

 vedeme žáky k vyjádření vlastního názoru i vyslechnutí názoru druhých  

 klademe důraz na vyjádření postoje spisovným jazykem a slušnou formou 

 vedeme žáky k samostatnosti řešení problémů, využívat vhodných informací, eventuálně 

konzultace řešení s učiteli 

Kompetence komunikativní: 

 při vyučování vederme žáky k vzájemnému respektu a k volbě vhodných komunikačních 

prostředků  
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 učíme žáky obhajovat své názory a vhodně argumentovat, tolerovat názory druhých 

(zejména v hodinách komunikační a slohové výchovy a literatury)  

 vedeme žáky k tiché komunikaci při skupinové práci  

 snažíme se zapojit žáky do školních akcí 

Kompetence sociální a personální: 

 snažíme se vytvářet pozitivní třídní klima i vhodným výběrem textů z literatury a slohových 

cvičení (např. vyhledávat ukázky o přátelství a kladných vztazích ve skupině)  

 vyhledáváme texty o přátelství a pozitivních vztazích ve společnosti 

 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky formou skupinové práce nebo specifickými 

úkoly pro jednotlivce 

 vedeme žáky, aby se podíleli na organizaci akcí pro spolužáky  

Kompetence občanské: 

 seznamujeme žáky s pravidly slušného chování zejména při návštěvách kulturních akcí 

(divadelní a filmová představení a jiné akce) 

 vedeme žáky k tolerování odlišností (v jazyce i v literatuře společně s žáky z jiných zemí, 

poukazovat na jazyk a literární odlišnosti, vyhledat nejlepší díla jejich národní literatury)   

 pěstujeme úctu k národním tradicím návštěvami společenských a kulturních akcí 

(významná výročí a pořady k připomenutí osobností z české i světové literatury) 

Kompetence pracovní: 

 vyvozujeme pravidla pracovních postupů zejména v hodinách komunikační a slohové 

výchovy 

 zamýšlíme se nad profesní orientací v hodinách  

 učíme žáky zpracovávat svá životní data v životopise (beletristicky i strukturovaně) 

1. ROČNÍK - DOTACE: 6+2, POVINNÝ 

J: VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA 

výstupy učivo 

J: rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku 

- rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku z hlediska 

potřeb čtení a psaní 

J: uvědomí si vztah slova, věty a skutečnosti 

- uvědomí si vztah slova, věty a skutečnosti 

KS: čte krátké texty 

- čte písmena, slabiky, slova, krátké věty a texty 

P: provádí uvolňovací cviky 

- provádí uvolňovací cviky pro zdokonalení 

jemné motoriky 

- věta, slovo, slabika, hláska (písmeno) 

- pořadí slov ve větě, slabik ve slově, hlásek ve 

slabice  

- plynulé spojování slabik do slov a slov do vět 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

komentář 
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J: PÍSMENA MALÁ, VELKÁ, TISKACÍ A PSACÍ 

výstupy učivo 

J: rozezná písmena abecedy 

- rozezná písmena abecedy ve vztahu k jim 

odpovídajícím hláskám 

- písmena malá, velká, tiskací a psací 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: DLOUHÉ A KRÁTKÉ SAMOHLÁSKY 

výstupy učivo 

J: rozezná délky slabik 

- rozezná délky slabik podle délky samohlásek v 

řeči i písmu 

- dlouhé a krátké samohlásky a změny významu 

slov (váha, váhá) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA 

výstupy 
učivo 

J: rozliší interpunkční znaménka a intonaci 

- rozliší interpunkční znaménka a intonaci na 

konci věty 

- tečka, čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník, 

pomlčka, oznámení, otázka, příkaz, žádost 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN 

výstupy učivo 

J: rozezná různé tvary téhož písmene 

- rozezná různé tvary téhož písmene 

  psaní velkých písmen na začátku věty a v 

typických případech vlastních jmen  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: VÝZNAM SLOV 
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výstupy učivo 

J: uvědomí si vztah slova, věty a skutečnosti 

- uvědomí si vztah slova, věty a skutečnosti 

- význam slov 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

komentář 

 

KS: VYPRÁVĚNÍ, ROZHOVOR, NASLOUCHÁNÍ 

výstupy učivo 

KS: použije zásady dorozumívání 

- použije zásady dorozumívání v novém 

prostředí 

- střídání při vyprávění a rozhovoru, pozorné 

naslouchání, pozdravy a oslovení, prosba, 

poděkování 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

SKN (1. ročník): ČaJZ: bezpečné chování, SKN (1. ročník): ČaJZ: zdraví, SKN (1. ročník): ČaJZ: 

člověk, SKN (1. ročník): RP: vztah člověka a přírody, SKN (1. ročník): RP: příroda, SKN (1. 

ročník): LaČ: báje a pověsti, SKN (1. ročník): LaČ: orientace v čase, SKN (1. ročník): LKN: 

pravidla slušného chování, SKN (1. ročník): LKN: práce a volný čas, SKN (1. ročník): LKN: 

rodina, SKN (1. ročník): MKŽ: jsem školák, SKN (1. ročník): MKŽ: rodina a domov, SKN (1. 

ročník): MKŽ: okolí školy a domova 

přesahy z: 

SKN (1. ročník): MKŽ: okolí školy a domova, SKN (1. ročník): MKŽ: rodina a domov, SKN (1. 

ročník): MKŽ: jsem školák, SKN (1. ročník): LKN: rodina, SKN (1. ročník): LKN: práce a volný 

čas, SKN (1. ročník): LKN: pravidla slušného chování, SKN (1. ročník): LaČ: orientace v čase, 

SKN (1. ročník): LaČ: báje a pověsti, SKN (1. ročník): RP: příroda, SKN (1. ročník): RP: vztah 

člověka a přírody, SKN (1. ročník): ČaJZ: člověk, SKN (1. ročník): ČaJZ: zdraví, SKN (1. 

ročník): ČaJZ: bezpečné chování 

KS: TVOŘENÍ OTÁZEK 

výstupy učivo 

KS: porozumí otázce 

- porozumí otázce a dá na ni správnou odpověď 

- domýšlení příběhů, tvoření otázek, odpovědi 

na otázky 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

M (1. ročník): ČaPO: slovní úlohy, SKN (1. ročník): MKŽ: rodina a domov, SKN (1. ročník): 

MKŽ: okolí školy a domova, SKN (1. ročník): MKŽ: jsem školák, SKN (1. ročník): LKN: rodina, 

SKN (1. ročník): LKN: práce a volný čas, SKN (1. ročník): LKN: pravidla slušného chování, SKN 

(1. ročník): LaČ: orientace v čase, SKN (1. ročník): LaČ: báje a pověsti, SKN (1. ročník): RP: 

příroda, SKN (1. ročník): RP: vztah člověka a přírody, SKN (1. ročník): ČaJZ: člověk, SKN (1. 

ročník): ČaJZ: zdraví, SKN (1. ročník): ČaJZ: bezpečné chování 

 

přesahy z: 

SKN (1. ročník): MKŽ: okolí školy a domova, SKN (1. ročník): MKŽ: rodina a domov, SKN (1. 

ročník): MKŽ: jsem školák, SKN (1. ročník): LKN: rodina, SKN (1. ročník): LKN: práce a volný 

čas, SKN (1. ročník): LKN: pravidla slušného chování, SKN (1. ročník): LaČ: orientace v čase, 

SKN (1. ročník): LaČ: báje a pověsti, SKN (1. ročník): RP: příroda, SKN (1. ročník): ČaJZ: 

člověk, SKN (1. ročník): ČaJZ: zdraví, SKN (1. ročník): ČaJZ: bezpečné chování, SKN (1. 

ročník): RP: vztah člověka a přírody, M (1. ročník): ČaPO: slovní úlohy 

KS: VYPRÁVĚNÍ DLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY 

výstupy učivo 

KS: reprodukuje 

- reprodukuje text vyprávění, sám reprodukuje 

- střídání při vyprávění a rozhovoru, pozorné 

naslouchání, pozdravy a oslovení, prosba, 

poděkování 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST 

výstupy učivo 

KS: ovládá základy mluveného projevu 

- ovládá základní techniky mluveného projevu 

  správná výslovnost, hlasitost, melodie, 

rytmus, správné dýchání  

pokrytí průřezových témat 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Formy participace občana v politickém životě 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

komentář 
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KS: CVIČENÍ SLUCHOVÁ A ZRAKOVÁ 

výstupy učivo 

KS: provádí sluchovou analýzu a syntézu 

- provádí sluchovou analýzu a syntézu 

otevřených a uzavřených slabik 

  přípravná cvičení sluchová a zraková  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

HV (1. ročník): poslechové činnosti 

přesahy z: 

HV (1. ročník): poslechové činnosti 

KS: ČTENÍ SLABIK, SLOV A VĚT 

výstupy učivo 

KS: čte krátké texty 

- čte písmena, slabiky, slova, krátké věty a texty 

- čtení slabik, snadných slov a krátkých vět se 

zřetelnou spisovnou výslovností 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: HLASITÉ ČTENÍ 

výstupy učivo 

KS: čte krátké texty 

- čte písmena, slabiky, slova, krátké věty a texty 

  hlasité čtení  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

P: CVIKY PRO UVOLNĚNÍ RUKY K PSANÍ 

výstupy učivo 

P: provádí uvolňovací cviky 

- provádí uvolňovací cviky pro zdokonalení 

jemné motoriky 

- cviky pro uvolnění ruky k psaní, kresebné 

cviky velkých tvarů 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

TV (1. ročník): průpravná cvičení 

přesahy z: 

TV (1. ročník): průpravná cvičení 

P: SPRÁVNÉ PSANÍ A HYGIENA ZRAKU 

výstupy učivo 

P: dodržuje základní hygienické návyky 

- dodržuje základní hygienické návyky při psaní 

- sezení, držení tužky, sklon a umístění sešitu, 

hygiena zraku 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

P: ČÁRY, OBLOUKY, ZÁTRHY 

výstupy učivo 

P: píše jednotlivé prvky písmen a číslic 

- píše jednotlivé prvky písmen a číslic 

- orientuje se v liniatuře 

  čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VV (1. ročník): kresba 

přesahy z: 

VV (1. ročník): kresba 

P: POUŽITÍ POMOCNÉ LINIATURY 

výstupy učivo 

P: píše jednotlivé prvky písmen a číslic 

- píše jednotlivé prvky písmen a číslic 

- orientuje se v liniatuře 

- použití pomocné liniatury 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

P: PSANÍ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN 

výstupy učivo 
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P: píše číslice a písmena 

- píše číslice, písmena, slabiky, slova, věty 

- psaní velkých a malých písmen, spojování do 

slabik a slov 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

P: OPIS A PŘEPIS TEXTŮ 

výstupy učivo 

P: dodržuje úhlednost písma 

- dodržuje úhlednost písma 

- opis a přepis přiměřených textů, diktát 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (1. ročník): ČaPO: slovní úlohy 

přesahy z: 

M (1. ročník): ČaPO: slovní úlohy 

L: NASLOUCHÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ A VYMÝŠLENÍ RÝMŮ 

výstupy učivo 

L: naslouchá výrazné četbě 

- naslouchá výrazné četbě prózy i poezie 

- naslouchání 

- vyhledávání a vymýšlení rýmů, pohádky, 

slova citově zabarvená 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: VYPRAVOVÁNÍ 

výstupy učivo 

L: vypráví o četbě 

- vypráví o tématech četby a dojmech z četby 

  vypravování  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 
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L: ILUSTRACE A ILUSTROVÁNÍ 

výstupy učivo 

L: všímá si ilustrací 

- všímá si ilustrací k textům a sám ilustruje 

texty 

- ilustrace a ilustrování 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

VV (1. ročník): kresba, VV (1. ročník): malba 

přesahy z: 

VV (1. ročník): kresba, VV (1. ročník): malba 

L: RECITACE 

výstupy učivo 

L: recituje krátký básnický text 

- recituje krátký básnický text 

  recitace  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: POROZUMĚNÍ SLYŠENÉMU TEXTU 

výstupy učivo 

L: porozumí textu 

- porozumí textu  

- porozumění slyšenému textu 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: HÁDANKY, ŘÍKADLA, POHÁDKY 

výstupy učivo 

L: zná rozpočítávadla, říkanky 

- zná rozpočítávadla, říkanky 

- hádanky, říkadla, klasické i moderní pohádky, 

přísloví, básně pro děti, příběhy ze života dětí 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

L: ČETBA Z DĚTSKÝCH ČASOPISŮ 

výstupy učivo 

L: orientuje se v textech 

  orientuje se v jednoduchých textech  

- četba z dětských časopisů 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

2. ROČNÍK - DOTACE: 6+2, POVINNÝ 

J: SLOVO, VĚTA 

výstupy učivo 

J: tvoří jednoduché věty 

- tvoří jednoduché věty a píše je s náležitými 

znaménky 

J: uspořádá slova ve větě 

  uspořádá slova ve větě, řadí věty podle 

obsahu  

- slovo, věta 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

komentář 

 

J: VÝZNAM A TŘÍDĚNÍ SLOV 

výstupy učivo 

J: třídí slova podle významu 

- třídí slova podle významu 

- rozliší jména obecná a vlastní, rozpozná 

některá místní jména 

- význam slov, třídění slov 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

komentář 
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J: SLOVO SOUŘADNÉ, NADŘAZENÉ, PODŘAZENÉ 

výstupy učivo 

J: rozliší slova nadřazená a podřazená 

- rozliší slova nadřazená a podřazená 

  slovo souřadné, nadřazené, podřazené  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

komentář 

 

J: VLASTNÍ A MÍSTNÍ JMÉNA 

výstupy učivo 

J: třídí slova podle významu 

- třídí slova podle významu 

- rozliší jména obecná a vlastní, rozpozná 

některá místní jména 

  vlastní jména osob a zvířat, místní jména  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

komentář 

přesahy do: 

SKN (2. ročník): MKŽ: má vlast, SKN (4. ročník): MKŽ(Vl): má vlast, SKN (4. ročník): 

MKŽ(Vl): velkoměsta 

přesahy z: 

SKN (2. ročník): MKŽ: má vlast, SKN (4. ročník): MKŽ(Vl): má vlast, SKN (4. ročník): 

MKŽ(Vl): velkoměsta 

J: ABECEDA 

výstupy učivo 

J: rozliší některé hlásky 

- rozliší některé druhy hlásek 

- abeceda 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: PRAVOPIS I/Y PO MĚKKÝCH A TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH 

výstupy učivo 
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J: rozliší i/y po měkkých a tvrdých 

souhláskách 

  rozliší i/y po měkkých a tvrdých souhláskách 

(seznamuje se s pravopisem)  

  pravopis i/y po měkkých a tvrdých 

souhláskách  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: VĚTA A SOUVĚTÍ 

výstupy učivo 

J: rozliší věty jednoduché a souvětí 

  rozliší věty jednoduché a souvětí  

- věta a souvětí 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: VĚTA JEDNODUCHÁ 

výstupy učivo 

J: rozliší věty jednoduché a souvětí 

  rozliší věty jednoduché a souvětí  

- věta jednoduchá 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: SPOJOVACÍ VÝRAZY 

výstupy učivo 

J: použije spojky 

  použije spojky ve větě jednoduché i v souvětí  

- spojovací výrazy 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: SLOVO A SLABIKA 

výstupy učivo 

J: tvoří slabiky 
- slovo a slabika, slabikotvorné r, l 
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- tvoří slabiky 

- dělí slovo na konci řádku 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: SLABIKY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 

výstupy učivo 

J: píše a vyslovuje dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

- dodrží správnou výslovnost a psaní dě, tě, ně, 

bě, pě, vě, mě 

- slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: SLOVNÍ DRUHY 

výstupy učivo 

J: pozná některé slovní druhy 

- pozná a zařadí podstatné jméno, sloveso a 

předložku 

- slovní druhy 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J(R): JEDNODUCHÉ ČESKÉ VĚTY 

výstupy učivo 

J: porovná češtinu s jiným jazykem 

- porovná jednoduché české věty s jiným 

jazykem 

Rozšiřující učivo: 

- jednoduché české věty (pozdrav, poděkování, 

výzva) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

komentář 

 

J(R): DĚLENÍ SLOV, OBJEVOVÁNÍ CHYB 

výstupy učivo 
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J: pracuje s dětskými texty 

- pracuje s dětskými texty 

Rozšiřující učivo: 

- dělení slov v textu dětských knih a časopisů, 

objevování chyb způsobených počítačovou 

technikou 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J(R): DOPLŇOVÁNÍ SLABIK 

výstupy učivo 

J: doplní slabiky formou hry 

  doplní slabiky formou hry  

Rozšiřující učivo: 

- hra s kartičkami - doplňování slabik 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J(R): HRA SE SLOVY 

výstupy učivo 

J: doplní slabiky formou hry 

  doplní slabiky formou hry  

J: rozliší podobná slova 

  rozliší podobně znějící slova  

Rozšiřující učivo: 

  hra se slovy podobného znění (dub - dup)  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: ZÁKLADNÍ FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU 

výstupy učivo 

KS: respektuje základní formy 

společenského styku 

- respektuje základní formy společenského 

styku 

KS: soustředěně naslouchá 

- soustředí se, naslouchá mluvenému projevu, 

rozezná zdvořilé chování 

- naslouchá čtenému textu 

- základní formy společenského styku, oslovení, 

pozdrav, poděkování 

pokrytí průřezových témat 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

  

komentář 

přesahy do: 

SKN (2. ročník): LKN: rodina 

přesahy z: 

SKN (2. ročník): LKN: rodina 

KS: JEDNODUCHÝ POPIS 

výstupy učivo 

KS: pojmenuje a popíše předměty 

- pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti 

  jednoduchý popis  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

SKN (2. ročník): MKŽ: okolí školy a domova, SKN (2. ročník): ČaJZ: lidské tělo, ČSP (2. 

ročník): konstrukční činnosti, ČSP (2. ročník): příprava pokrmů 

přesahy z: 

SKN (2. ročník): MKŽ: okolí školy a domova, SKN (2. ročník): ČaJZ: lidské tělo, ČSP (2. 

ročník): konstrukční činnosti, ČSP (2. ročník): příprava pokrmů 

KS: VYPRÁVĚNÍ 

výstupy učivo 

KS: dodrží posloupnost dějů 

  dodrží posloupnost dějů  

- vyprávění 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Poznávání lidí 

komentář 

 

KS: PRÁCE S OSNOVOU 

výstupy učivo 

KS: dodrží posloupnost dějů 

  dodrží posloupnost dějů  

- práce s osnovou příběhu 

pokrytí průřezových témat 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 38 

 

komentář 

 

KS: DOMÁCÍ ČETBA 

výstupy učivo 

KS: začíná plynule číst 

- přechází k plynulému čtení bez slabikování 

- předčítání příběhů z domácí četby 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: ČTENÍ JAKO ZDROJ INFORMACE 

výstupy učivo 

KS: začíná plynule číst 

- přechází k plynulému čtení bez slabikování 

KS: čte správně jednoduchý text 

  čte jednoduchý text se správným slovním 

přízvukem a přirozenou intonací  

- čtení jako zdroj potřebné informace 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

SKN (2. ročník): MKŽ: má vlast, SKN (2. ročník): LaČ: báje a pověsti, SKN (2. ročník): RP: 

příroda 

přesahy z: 

SKN (2. ročník): MKŽ: má vlast, SKN (2. ročník): LaČ: báje a pověsti, SKN (2. ročník): RP: 

příroda 

KS: TICHÉ A HLASITÉ ČTENÍ 

výstupy učivo 

KS: začíná plynule číst 

- přechází k plynulému čtení bez slabikování 

KS: čte správně jednoduchý text 

  čte jednoduchý text se správným slovním 

přízvukem a přirozenou intonací  

  tiché a hlasité čtení  

- procvičování techniky čtení 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 
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KS: ČTENÍ PŘEDLOŽKOVÝCH VAZEB 

výstupy učivo 

KS: začíná plynule číst 

- přechází k plynulému čtení bez slabikování 

- čtení předložkových vazeb 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS: SOUSTŘEDĚNÝ POSLECH 

výstupy učivo 

KS: soustředěně naslouchá 

- soustředí se, naslouchá mluvenému projevu, 

rozezná zdvořilé chování 

- naslouchá čtenému textu 

  soustředěný poslech  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

HV (2. ročník): poslechové činnosti, HV (3. ročník): poslechové činnosti, HV (4. ročník): 

poslechové činnosti, HV (5. ročník): poslechové činnosti 

přesahy z: 

HV (2. ročník): poslechové činnosti, HV (3. ročník): poslechové činnosti, HV (4. ročník): 

poslechové činnosti, HV (5. ročník): poslechové činnosti 

KS: REPRODUKCE TEXTU A ORIENTACE V TEXTU 

výstupy učivo 

KS: aplikuje základy mluveného projevu 

  aplikuje základy mluveného projevu, 

dýchání, výslovnost, tvoření hlasu  

  reprodukce textu, orientace v textu  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS(R): POPIS DOMÁCÍHO MAZLÍČKA 

výstupy učivo 
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KS: pojmenuje a popíše předměty 

- pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti 

KS: aplikuje základy mluveného projevu 

  aplikuje základy mluveného projevu, 

dýchání, výslovnost, tvoření hlasu  

P (R): popíše oblíbené zvíře 

Rozšiřující učivo: 

- popíše oblíbené zvíře 

Rozšiřující učivo: 

- popis domácího mazlíčka 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS(R): VYPRAVOVÁNÍ PŘÍHOD A ZÁŽITKŮ 

výstupy učivo 

KS: aplikuje základy mluveného projevu 

  aplikuje základy mluveného projevu, 

dýchání, výslovnost, tvoření hlasu  

KS: vypráví 

  při vyprávění volí vhodné tempo a výrazy a 

používá i nonverbální prostředky  

Rozšiřující učivo: 

- vypravování příhod a zážitků 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

P: NÁCVIK PSANÍ VELKÝCH TISKACÍCH PÍSMEN 

výstupy učivo 

P: píše písmena a číslice podle normy psaní 

- píše písmena a číslice podle normy psaní v 

přirozené velikosti a liniatuře, dodržuje sklon 

písma 

P: užívá diakritická znaménka a velká 

písmena 

  správně užívá diakritická znaménka a velká 

písmena ve slovech i větě  

- nácvik psaní velkých tiskacích písmen pro 

výuku geometrie 

- psaní velkých psacích písmen podle tvarových 

skupin s důrazem na štíhlost, stejnoměrnost a 

rozestupy písmen ve slovech 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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P: ÚPRAVA PÍSMA 

výstupy učivo 

P: dodrží úpravu písemného projevu 

  dodrží požadavky na čitelnost, úhlednost a 

celkovou úpravu písemného projevu  

P: píše jednoduchý text 

- píše jednoduchý text, adresu, přání 

- úprava písma 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

P: SPOJOVÁNÍ VRATNÝM TAHEM 

výstupy učivo 

P: správně spojí písmena, slabiky 

  správně spojí písmena, slabiky, zachovává 

rozestup písmen  

  spojování vratným tahem  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

P: ÚPRAVA A ČLENĚNÍ DOPISU 

výstupy učivo 

P: dodrží úpravu písemného projevu 

  dodrží požadavky na čitelnost, úhlednost a 

celkovou úpravu písemného projevu  

- úprava a členění dopisu, adresa, nadpis, 

odstavec 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: VYPRÁVĚNÍ 

výstupy učivo 

L: čte, vypráví a domýšlí děj 

- čte, vypráví a domýšlí děj 

- vyprávění 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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přesahy do: 

SKN (2. ročník): MKŽ: rodina a domov, SKN (2. ročník): LKN: rodina 

přesahy z: 

SKN (2. ročník): LKN: rodina, SKN (2. ročník): MKŽ: rodina a domov 

L: DRAMATIZACE 

výstupy učivo 

L: čte, vypráví a domýšlí děj 

- čte, vypráví a domýšlí děj 

- dramatizace 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

komentář 

přesahy do: 

SKN (2. ročník): LaČ: báje a pověsti 

přesahy z: 

SKN (2. ročník): LaČ: báje a pověsti 

L: ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 

výstupy učivo 

L: recituje básně 

- recituje básně 

- báseň, verš, rým 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: INDIVIDUÁLNÍ A SPOLEČNÁ ČETBA 

výstupy učivo 

L: čte pohádky, dětské knihy 

- čte pohádky, příběhy ze života dětí, knihy o 

přírodě a věcech a vypráví o nich 

  individuální a společná četba  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: PRÁCE S DĚTSKOU ENCYKLOPEDIÍ 

výstupy učivo 
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L: užívá encyklopedie 

- užívá encyklopedie 

- práce s dětskou encyklopedií 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

  

komentář 

 

3. ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ 

J: VĚTA, STAVBA VĚTY, SOUVĚTÍ 

výstupy učivo 

J: určí druh věty 

- určí druh věty 

J: spojí věty, určí a doplní souvětí 

- spojí věty, určí a doplní souvětí 

J: vyhledá slova ve větě jednoduché 

- vyhledá slova ve větě jednoduché 

- věta 

- souvětí 

- stavba věty jednoduché, základní skladební 

dvojice 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

J: NAUKA O SLOVĚ 

výstupy učivo 

J: porovná a třídí slova 

  porovná a třídí slova podle významu  

- nauka o slově, slovo a skutečnost  

- synonyma, opozita, slova příbuzná, nadřazená, 

podřazená, souřadná 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

J: HLÁSKOSLOVÍ 

výstupy učivo 

J: rozliší slabiky, hlásky 

- rozliší slabiky, hlásky, určí počet slabik 

- hláskosloví 

- stavba slova, slovní přízvuk 
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J: vysloví slova se správným přízvukem 

- zvládne vyjmenovaná slova 

- použije vyjmenovaná slova v praktických 

cvičeních 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: VYJMENOVANÁ SLOVA 

výstupy učivo 

J: zvládne vyjmenovaná slova 
- vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: SLOVNÍ DRUHY 

výstupy učivo 

J: určí slovní druhy 

- určí ve větě slovní druhy (kromě zájmen a 

příslovcí) 

- slovní druhy, ohebné a neohebné slovní druhy 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: PODSTATNÁ JMÉNA, VLASTNÍ JMÉNA 

výstupy učivo 

J: skloňuje podstatná jména 

- skloňuje podstatná jména, rozliší číslo 

jednotné a množné, rod mužský, ženský a 

střední 

J: zvládá pravopis a psaní vlastních jmen 

- uvědoměle praktikuje pravopis, psaní vlastních 

jmen zvířat osob, zvířat, měst, vesnic, hor, řek 

- podstatná jména 

- vlastní jména osob, zvířat, měst, vesnic, hor, 

řek a místních pojmenování 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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J: SLOVESA, TVARY SLOVES 

výstupy učivo 

J: určuje osobu, číslo a čas u sloves 

- určuje osobu, číslo a čas u sloves, časuje 

slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím 

- slovesa (pojmenování děje), tvary a časování 

sloves 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS: STYLIZACE A KOMPOZICE 

výstupy učivo 

KS: procvičí slovosled 

- procvičí slovosled 

  stylizace a kompozice  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS: JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

výstupy učivo 

KS: vybere vhodné jazykové prostředky 

- vybere vhodné jazykové prostředky  

  jazykové prostředky  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

AJ (3. ročník): slovní zásoba 

přesahy z: 

AJ (3. ročník): slovní zásoba 

KS: JAZYKOVÉ PROJEVY 

výstupy učivo 

KS: sestaví nadpis a člení projev 

- sestaví nadpis a člení projev 

KS: pojmenuje předměty a děje 

- pojmenuje předměty a děje 

- souvislé jazykové projevy a jejich členění  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

KS: OTÁZKY A ODPOVĚDI 

výstupy učivo 

KS: tvoří otázky 

- tvoří otázky 

  otázky a odpovědi  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (3. ročník): ČaPO: slovní úlohy se dvěma početními úkony, M (3. ročník): ČaPO: slovní úlohy 

s trojcifernými čísly, M (4. ročník): ČaPO: řešení slovních úloh, využití kalkulátoru, M (5. 

ročník): ČaPO: řešení slovních úloh 

přesahy z: 

M (3. ročník): ČaPO: slovní úlohy s trojcifernými čísly, M (3. ročník): ČaPO: slovní úlohy se 

dvěma početními úkony, M (4. ročník): ČaPO: řešení slovních úloh, využití kalkulátoru, M (5. 

ročník): ČaPO: řešení slovních úloh 

KS: OSNOVA TEXTU, VYPRÁVĚNÍ, POPIS 

výstupy učivo 

KS: vypráví podle jednoduché osnovy 

- vypráví podle obrázků 

- využije jednoduchou osnovu 

KS: popíše předměty a činnosti 

- popíše ústně i písemně jednoduché předměty a 

činnosti 

- vyprávění 

- osnova textu 

- popis 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU 

výstupy učivo 

KS: požádá o informaci a podá informaci 

- požádá o informaci, podá stručnou informaci (i 

telefonicky), uvítá návštěvu a rozloučí se, sdělí 

přání, pozdravy 

  formy společenského styku  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

AJ (3. ročník): pozdrav, prosba, poděkování, AJ (3. ročník): představení a seznámení se 

přesahy z: 

AJ (3. ročník): pozdrav, prosba, poděkování, AJ (3. ročník): představení a seznámení se 

P: SPRÁVNÉ TVARY PÍSMEN A ČÍSLIC 

výstupy učivo 

P: píše čitelně a správně 

- píše úhledně, čitelně a přiměřeně rychle 

- upevní správné tvary písmen a číslic 

- odstraní individuální nedostatky ve psaní 

- dbá na celkovou úpravu písemného projevu 

P: čte a píše římské číslice 

  čte a píše římské číslice a aplikuje je v praxi  

- správné tvary písmen 

- římské číslice, letopočty 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

VV (3. ročník): kresba 

přesahy z: 

VV (3. ročník): kresba 

P: ÚPRAVA A KONTROLA VLASTNÍHO PROJEVU 

výstupy učivo 

P: píše čitelně a správně 

- píše úhledně, čitelně a přiměřeně rychle 

- upevní správné tvary písmen a číslic 

- odstraní individuální nedostatky ve psaní 

- dbá na celkovou úpravu písemného projevu 

P: provede kontrolu vlastního projevu 

  provede kontrolu vlastního projevu  

- úprava zápisu 

- automatizace psacího projevu 

- kontrola vlastního projevu 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

P: POZDRAV, DOPIS, ADRESA 

výstupy učivo 

P: napíše pohled, dopis, vyplní lístek 
- pozdrav, dopis, adresa 
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- napíše pozdrav, pohlednici, krátký dopis s 

adresou  

- vyplní podací lístek, poštovní poukázku 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

SKN (3. ročník): MKŽ: rodina a domov 

přesahy z: 

SKN (3. ročník): MKŽ: rodina a domov 

P: VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ 

výstupy učivo 

P: napíše pohled, dopis, vyplní lístek 

- napíše pozdrav, pohlednici, krátký dopis s 

adresou  

- vyplní podací lístek, poštovní poukázku 

- vyplňování formulářů 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

P: ZÁPISY, POZNÁMKY 

výstupy učivo 

P: píše čitelně a správně 

- píše úhledně, čitelně a přiměřeně rychle 

- upevní správné tvary písmen a číslic 

- odstraní individuální nedostatky ve psaní 

- dbá na celkovou úpravu písemného projevu 

  zápisy, pracovní poznámky  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: UČÍME SE ČÍST 

výstupy učivo 

L: čte plynule, člení text 

- čte s porozuměním plynule a dostatečně rychle 

věty a souvětí, člení text 

- předčítá, využívá čtenářských dovedností 

  učíme se číst  
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pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: PLYNULÉ ČTENÍ, TICHÉ A HLASITÉ ČTENÍ 

výstupy učivo 

L: čte plynule, člení text 

- čte s porozuměním plynule a dostatečně rychle 

věty a souvětí, člení text 

- předčítá, využívá čtenářských dovedností 

- plynulé čtení vět a souvětí, členění textu, větný 

přízvuk 

- tiché rychlé čtení, hlasité čtení 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: ČETBA JAKO ZDROJ POZNATKŮ 

výstupy učivo 

L: chápe četbu jako zdroj informací 

- chápe četbu jako zdroj informací 

- četba jako zdroj poznatků (texty umělecké, 

populární, naukové) s důrazem na upevňování 

čtenářských dovedností a návyků 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

SKN (3. ročník): RP: příroda 

přesahy z: 

SKN (3. ročník): RP: příroda 

L: VOLNÁ REPRODUKCE, PŘEDNES, DRAMATIZACE 

výstupy učivo 

L: vypráví, domýšlí příběhy 

- vypráví pohádky, povídky, domýšlí příběhy 

L: dramatizuje 

- dramatizuje 

  volná reprodukce, přednes, dramatizace  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 
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L: PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM 

výstupy učivo 

L: vyjádří své postoje k přečtenému 

- vyjádří své postoje k přečtenému, všímá si 

ilustrací 

L: orientuje se v textu, v příběhu 

- orientuje se v textu, hledá podstatu příběhu a 

jeho smysl 

- charakterizuje literární postavy 

- vyjádří svůj postoj ke knize 

- práce s literárním textem 

- besedy nad literárním textem 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 

výstupy učivo 

L: rozumí literárním pojmům 

- rozumí základním literárním pojmům 

- základní literární pojmy - spisovatel, básník, 

ilustrátor, čtenář, herec, film, divadlo, verš, rým, 

přirovnání 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: ZÁKLADY LITERATURY, LITERÁRNÍ ŽÁNRY 

výstupy učivo 

L: seznámí se s poezií, prózou, divadlem 

  seznámí se s poezií, prózou, divadlem  

- základy literatury  

- literární žánry - rozpočítadlo, hádanka, 

říkanka, báseň, pohádka, povídka, pověst, bajka 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

4. ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ 

J: NAUKA O SLOVĚ, VÝZNAM SLOV 
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výstupy učivo 

J: porovná podobu a význam slov 

- porovná význam slov 

- všimne si spisovné a nespisovné podoby slov 

- nauka o slově, význam slov 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

J: SLOVA SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ 

výstupy učivo 

J: porovná podobu a význam slov 

- porovná význam slov 

- všimne si spisovné a nespisovné podoby slov 

- slova spisovná a nespisovná, jednoznačná a 

mnohoznačná, slova citově zabarvená, hanlivá, 

lichotná a zdrobnělá 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

SKN (4. ročník): LKN(Vl): soužití lidí 

přesahy z: 

SKN (4. ročník): LKN(Vl): soužití lidí 

J: STAVBA JEDNODUCHÝCH SLOV 

výstupy učivo 

J: rozpozná stavbu slova 

- rozpozná stavbu jednoduchého slova 

- stavba jednoduchých slov 

- kořen, předpona, přípona 

- slova příbuzná 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: VYJMENOVANÁ SLOVA 

výstupy učivo 

J: uvědoměle použije i/y po obojetných 

souhláskách 

- uvědoměle použije i/y po obojetných 

souhláskách 

- vyjmenovaná slova 

- pravopis vyjmenovaných slov 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

J: SLOVNÍ DRUHY 

výstupy učivo 

J: určí slovní druhy 

- určí slovní druhy 

- slovní druhy 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: SLOVESA, ČASOVÁNÍ SLOVES 

výstupy učivo 

J: určí slovesné kategorie, časuje slovesa 

- rozpozná slovesné tvary 

- časuje slovesa v oznamovacím způsobu 

- určí osobu, číslo a čas u sloves 

- slovesa, infinitiv a určité slovesné tvary 

- časování sloves 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: PODSTATNÁ JMÉNA, SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN 

výstupy učivo 

J: skloňuje podstatná jména 

- skloňuje podstatná jména 

- podstatná jména  

- vzory podstatných jmen rodu mužského, 

ženského a středního  

- skloňování podstatných jmen 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ 

výstupy učivo 

J: věta jednoduchá a souvětí 

- rozliší větu jednoduchou a souvětí 

- spojí věty v souvětí pomocí spojovacích 

výrazů 

- pracuje s holou větou 

  stavba věty jednoduché  

  vyjádřený podmět a přísudek  
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 

výstupy učivo 

J: podmět a přísudek, shoda podmětu s 

přísudkem 

- určí podmět a přísudek 

- respektuje shodu podmětu s přísudkem 

  shoda podmětu s přísudkem  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ 

výstupy učivo 

J: věta jednoduchá a souvětí 

- rozliší větu jednoduchou a souvětí 

- spojí věty v souvětí pomocí spojovacích 

výrazů 

- pracuje s holou větou 

- jednoduchá věta, souvětí  

- rozlišení věty jednoduché a souvětí  

- stavba věty jednoduché a souvětí 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ 

výstupy učivo 

J: rozpozná řeč přímou a nepřímou 

- rozpozná řeč přímou a nepřímou (orientačně) a 

věty uvozovací 

- řeč přímá a nepřímá 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

J(R): SLOVA SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ 

výstupy učivo 
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J: porovná podobu a význam slov 

- porovná význam slov 

- všimne si spisovné a nespisovné podoby slov 

Rozšiřující učivo: 

- slova spisovná a nespisovná 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: PSANÍ ADRES, POHLEDNIC 

výstupy učivo 

KS: jednoduše se vyjádří 

- vyjádří se v jednoduchých formách 

společenského a úředního styku 

KS: rozvrhne daný prostor 

- rozvrhne správně a účelně daný prostor 

- psaní adres, pohlednic, blahopřání, 

korespondenčních lístků  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

SKN (4. ročník): MKŽ(Vl): domov a jeho okolí 

přesahy z: 

SKN (4. ročník): MKŽ(Vl): domov a jeho okolí 

KS: ČLENĚNÍ PROJEVU 

výstupy učivo 

KS: rozvrhne daný prostor 

- rozvrhne správně a účelně daný prostor 

KS: sestaví osnovu, člení text 

- sestaví jednoduchou osnovu projevu  

- vytváří nadpis  

- člení text na odstavce 

- členění projevu, osnova, nadpis 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Stavba mediálních sdělení 

komentář 

 

KS: PROSTÝ POPIS 
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výstupy učivo 

KS: užívá různé druhy popisů 

- užívá různé druhy jednoduchých popisů 

- prostý popis osob, zvířat, rostlin a věcí 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU 

výstupy učivo 

KS: sestaví stručný telegram, telefonuje 

- sestaví stručný text telegramu 

- výstižně a stručně telefonuje 

 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

AJ (4. ročník): pozdrav, představení, seznámení, omluva 

přesahy z: 

AJ (4. ročník): pozdrav, představení, seznámení, omluva 

KS: DIALOG 

výstupy učivo 

KS: vede dialog 

- vede správně dialog 

KS: dorozumí se 

- orientuje se v běžných situacích 

- dorozumí se kultivovaně 

- využije souvětí 

- dialog 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: VYPRAVOVÁNÍ 

výstupy učivo 

KS: vypráví, užije vhodné jazykové 

prostředky 

- vypravování 
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- vypráví podle osnovy, dodrží posloupnost děje  

- při vyprávění užije plnovýznamová slovesa a 

vhodné spojky 

- využije vhodné jazykové prostředky v 

mluveném i písemném projevu 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

AJ (4. ročník): slovní zásoba, SKN (4. ročník): LaČ(Vl): české dějiny 

přesahy z: 

SKN (4. ročník): LaČ(Vl): české dějiny, AJ (4. ročník): slovní zásoba 

KS: STYLIZACE A KOMPOZICE 

výstupy učivo 

KS: sestaví osnovu, člení text 

- sestaví jednoduchou osnovu projevu  

- vytváří nadpis  

- člení text na odstavce 

KS: vypráví, užije vhodné jazykové 

prostředky 

- vypráví podle osnovy, dodrží posloupnost děje  

- při vyprávění užije plnovýznamová slovesa a 

vhodné spojky 

- využije vhodné jazykové prostředky v 

mluveném i písemném projevu 

- stylizace (formulace) a kompozice 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS: KULTIVOVANÝ PROJEV 

výstupy učivo 

KS: jednoduše se vyjádří 

- vyjádří se v jednoduchých formách 

společenského a úředního styku 

KS: vypráví, užije vhodné jazykové 

prostředky 

- vypráví podle osnovy, dodrží posloupnost děje  

- při vyprávění užije plnovýznamová slovesa a 

vhodné spojky 

- využije vhodné jazykové prostředky v 

mluveném i písemném projevu 

- kultivovaný projev 

- vyjadřování 
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KS: dorozumí se 

- orientuje se v běžných situacích 

- dorozumí se kultivovaně 

- využije souvětí 

pokrytí průřezových témat 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Stavba mediálních sdělení 

 Tvorba mediálního sdělení 

komentář 

 

KS: SPRÁVNÉ ČTENÍ 

výstupy učivo 

KS: správně čte 

- čte se správným větným i slovním přízvukem, 

přirozenou intonací a správným frázováním 

umělecké a populárně naučné texty 

- nácvik čtení 

- technika čtení 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

P: KULTIVOVANÝ PÍSEMNÝ PROJEV 

výstupy učivo 

P: správně píše 

- zachází správně s grafickým a psacím 

materiálem  

- dodrží hygienické a pracovní návyky, 

přirozenou velikost, správný sklon, rozestup 

písma a liniaturu 

- kultivovaný projev 

- kultura písemného vyjadřování - úprava, 

osobitost rukopisu, plynulost 

- kultura písemného vyjadřování - zápisky a 

poznámky 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

P: JEDNODUCHÝ DOPIS 

výstupy učivo 
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P: píše jednoduchý dopis 

- píše dopis s jednoduchým obsahem rodinnému 

příslušníkovi, kamarádovi 

- dodrží úhlednost a čitelnost dopisu, formální 

úpravu textu, uplatňuje osobitý rukopis a 

plynulost písemného projevu 

- jednoduchý dopis, pozvání, oznámení 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

P: OPIS, PŘEPIS, DIKTÁT 

výstupy učivo 

P: provede stručné zápisy 

- provede stručné, účelné a čitelné zápisy a 

poznámky do sešitu  

- vypíše údaje z učebnice, slovníku a 

encyklopedie 

P: opíše text, píše diktát, kontroluje 

- opíše a přepíše text  

- píše diktát a autodiktát  

- provede kontrolu napsaného textu 

- opis, přepis, diktát, autodiktát  

- kontrola textu 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: ČETBA 

výstupy učivo 

KS: správně čte 

- čte se správným větným i slovním přízvukem, 

přirozenou intonací a správným frázováním 

umělecké a populárně naučné texty 

L: využije knihovnu, vede čtenářský deník 

  využije knihovnu, vede čtenářský deník  

L: zapojí se do společné četby 

- zapojí se do společné četby 

- četba 

- výběr četby 

- četba jako zdroj poznatků 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 
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přesahy do: 

AJ (4. ročník): hlasité a tiché čtení 

přesahy z: 

AJ (4. ročník): hlasité a tiché čtení 

L: REPRODUKCE TEXTU 

výstupy učivo 

L: porozumí textu, vypráví obsah 

- porozumí textu 

- vypráví obsah přečteného textu  

- vyjádří, proč a o čem čte 

L: vyjádří pocity, využije poznatky z četby 

- využije poznatky z přečteného v dalších 

školních činnostech 

- vyjádří své pocity z četby, poslechu pořadu, 

divadelního či televizního představení 

L: popíše děj 

- popíše děj, postavy, řešení konfliktu 

- reprodukce textu 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: SPOLEČNÁ ČETBA 

výstupy učivo 

L: zapojí se do společné četby 

- zapojí se do společné četby 

  společná četba jako zdroj požitků  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: KNIHA, ROZHLAS,TV, DIVADLO 

výstupy učivo 

L: vyjádří pocity, využije poznatky z četby 

- využije poznatky z přečteného v dalších 

školních činnostech 

- vyjádří své pocity z četby, poslechu pořadu, 

divadelního či televizního představení 

L: popíše děj 

- kniha, rozhlasové a televizní pořady, divadlo 
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- popíše děj, postavy, řešení konfliktu 

L: zapojí se do společné četby 

- zapojí se do společné četby 

L: dramatizuje přečtený text 

- dramatizuje přečtený text  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: DRAMATIZACE 

výstupy učivo 

L: dramatizuje přečtený text 

- dramatizuje přečtený text  

- dramatizace 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: PRÁCE S UČEBNICEMI 

výstupy učivo 

L: vyhledá informace 

- vyhledá informace v učebnicích, dětských 

encyklopediích  

- všimne si rozdílů krásné a uměleckonaučné 

literatury 

  práce s populárně naučnými texty a 

učebnicemi  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: RECITACE 

výstupy učivo 

L: přednese báseň 

  přednese vhodný literární text (báseň)  

- recitace 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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L: LITERÁRNÍ POJMY 

výstupy učivo 

L: vysvětlí literární pojmy 

- vysvětlí literární pojmy 

- základy literatury 

- literární pojmy 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: PRÓZA A POEZIE 

výstupy učivo 

L: rozliší prózu a poezii 

  rozliší prózu a poezii  

- próza a poezie 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

5. ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ 

J: JAZYK JAKO PROSTŘEDEK DOROZUMÍVÁNÍ 

výstupy učivo 

J: osvojí si spisovný jazyk 

- osvojí si jazyk jako nástroj dorozumívání 

- získá vědomosti a dovednosti potřebné k 

osvojení spisovné podoby jazyka 

- jazyk jako prostředek dorozumívání 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

komentář 

přesahy do: 

AJ (5. ročník): komunikace, dialog 

přesahy z: 

AJ (5. ročník): komunikace, dialog 

J: SPISOVNÁ ČEŠTINA 

výstupy učivo 
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J: osvojí si spisovný jazyk 

- osvojí si jazyk jako nástroj dorozumívání 

- získá vědomosti a dovednosti potřebné k 

osvojení spisovné podoby jazyka 

- spisovná čeština 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

J: STAVBA SLOVA 

výstupy učivo 

J: určí stavbu slova 

- určí stavbu slova, kořen, předponu, příponu 

- vyznačí slovotvorný základ 

- stavba slova 

- části slova, část předponová, kořen, část 

příponová, koncovka 

- slovotvorný základ 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY 

výstupy učivo 

J: píše správně souhláskové skupiny 

- píše správně souhláskové skupiny na styku 

předpony či přípony a kořene 

- rozlišení předložek a předpon 

- pravopis předložek a předpon 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: MLUVNICKÉ KATEGORIE SLOVES 

výstupy učivo 

J: rozezná mluvnické kategorie sloves 

- rozezná mluvnické kategorie sloves 

- slovesa 

- mluvnické kategorie sloves 

- podmiňovací způsob sloves 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: PODMĚT A PŘÍSUDEK 
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výstupy učivo 

J: vyhledá a určí větné členy 

- určí základní větné členy a rozvíjející větné 

členy 

- vyhledá podmět a užije několikanásobný 

podmět ve větách 

J: osvojí si shodu podmětu s přísudkem 

- osvojí si pravidla shody podmětu s přísudkem 

a využívá je v praktických cvičeních  

- podmět a přísudek 

- podmět vyjádřený, nevyjádřený, 

několikanásobný 

- shoda podmětu s přísudkem 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: JEDNODUCHÁ VĚTA A SOUVĚTÍ 

výstupy učivo 

J: určí větu jednoduchou, souvětí 

- určí větu jednoduchou  

- spojí věty v souvětí 

- věta jednoduchá 

- souvětí 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: TVARY SLOV 

výstupy učivo 

J: užije správné tvary slov 

- pracuje s pravidly českého pravopisu 

- užije správné tvary slov 

- tvary slov  

- pravidla českého pravopisu 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN 

výstupy učivo 

J: užije správné tvary slov 

- pracuje s pravidly českého pravopisu 

- užije správné tvary slov 

J: určí kategorie u podstatných jmen 

- určí pád, číslo, rod a vzor u podstatných jmen 

- mluvnické kategorie podstatných jmen 

- vzory předseda a soudce 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 64 

 

- skloňuje podstatná jména podle vzorů 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

výstupy učivo 

J: rozpozná druhy přídavných jmen 

  rozpozná druhy přídavných jmen  

- přídavná jména 

- druhy a rozlišení přídavných jmen 

- pravopis přídavných jmen 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: ZÁJMENA 

výstupy učivo 

J: seznámí se s druhy zájmen 

- seznámí se s druhy zájmen, nahradí podstatná 

jména zájmeny, určí osobní zájmena 

- zájmena 

- druhy zájmen 

- skloňování zájmen 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: ČÍSLOVKY 

výstupy učivo 

J: pozná v textu číslovky 

  pozná v textu číslovky  

- číslovky 

- skloňování základních číslovek 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS: REPRODUKCE JEDNODUCHÉHO TEXTU 

výstupy učivo 

KS: reprodukuje jednoduchý text 

- reprodukuje srozumitelně jednoduchý text 

KS: správně se vyjádří a vypráví 

- reprodukce jednoduchého textu 
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- vyjádří se souvisle a chronologicky správně 

- neopakuje slova, zvládne interpunkci vět a 

souvětí 

- volí vhodný a bohatý výběr slov při popisu i 

vyprávění 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: VYPRÁVĚNÍ 

výstupy učivo 

KS: správně se vyjádří a vypráví 

- vyjádří se souvisle a chronologicky správně 

- neopakuje slova, zvládne interpunkci vět a 

souvětí 

- volí vhodný a bohatý výběr slov při popisu i 

vyprávění 

KS: sestaví osnovu textů 

- sestaví osnovu textů, odliší tvrzení od mínění 

- vyprávění příběhu 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

SKN (5. ročník): LaČ(Vl): české dějiny 

přesahy z: 

SKN (5. ročník): LaČ(Vl): české dějiny 

KS: POPIS 

výstupy učivo 

KS: správně se vyjádří a vypráví 

- vyjádří se souvisle a chronologicky správně 

- neopakuje slova, zvládne interpunkci vět a 

souvětí 

- volí vhodný a bohatý výběr slov při popisu i 

vyprávění 

- popis pracovní činnosti, předmětu, děje 

- líčení zážitků 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

SKN (5. ročník): MKŽ(Vl): region, SKN (5. ročník): ČaJZ(Př): lidské tělo 

přesahy z: 
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SKN (5. ročník): MKŽ(Vl): region, SKN (5. ročník): ČaJZ(Př): lidské tělo 

KS: TISKOPISY 

výstupy učivo 

KS: vyplní tiskopisy 

- vyplní tiskopisy a umí je použít 

- vyplňování tiskopisů, poštovních poukázek, 

průvodek 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: DOPIS, SMS, EMAIL, OZNÁMENÍ 

výstupy učivo 

KS: správně napíše dopis 

- napíše dopis, blahopřání, oznámení 

- rozčlení dopis, zvolí správně oslovení 

- dopis, telegram, sms, email, oznámení, 

blahopřání, pozdrav z výletu 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KS: PÍSEMNÝ PROJEV 

výstupy učivo 

P: správně, čitelně a plynule píše 

- píše podle normy v přirozené velikosti a se 

správným sklonem  

- dodrží správné hygienické a pracovní návyky 

- uplatní svůj rukopis, dodrží úhlednost, 

čitelnost a plynulost písemného projevu 

- kultivovaný písemný projev 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: HLASITÉ A TICHÉ ČTENÍ 

výstupy učivo 

L: správně čte 

- čte nahlas i potichu plynule s porozuměním 

- hlasité a tiché čtení 

- studentské čtení 
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: ZHODNOCENÍ TEXTU 

výstupy učivo 

L: vyjádří se ke čtenému 

- vyjádří se ke čtenému 

L: pracuje s literárním textem, provede jeho 

rozbor 

- provede jednoduchý rozbor textu 

- pochopí hlavní myšlenky literárního díla nebo 

ukázky 

- rozliší v textu podstatné od nepodstatného 

- najde hlavní a vedlejší postavy z četby 

- zhodnocení textu, vlastní názor 

pokrytí průřezových témat 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

  

komentář 

 

L: DĚTSKÁ LITERATURA 

výstupy učivo 

L: orientuje se v dětské literatuře 

- orientuje se v dětské literatuře 

- orientuje se v dětských encyklopediích 

- knihy pro děti a mládež 

- úryvky vybraných autorů dětské literatury 

- čtenářský deník 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: LITERÁRNÍ ŽÁNRY 

výstupy učivo 

L: rozliší literární žánry a pojmy 

- rozliší žánry literatury 

- rozumí literárním pojmům 

- próza, poezie, povídka, pohádka, bajka 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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L: LITERÁRNÍ POJMY 

výstupy učivo 

L: rozliší literární žánry a pojmy 

- rozliší žánry literatury 

- rozumí literárním pojmům 

- literární pojmy 

- verš, rým, přirovnání, zosobnění, přenášení 

významu, básnický přívlastek 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: PRÁCE S KNIHOU 

výstupy učivo 

L: pracuje s literárním textem, provede jeho 

rozbor 

- provede jednoduchý rozbor textu 

- pochopí hlavní myšlenky literárního díla nebo 

ukázky 

- rozliší v textu podstatné od nepodstatného 

- najde hlavní a vedlejší postavy z četby 

- obsah a hlavní myšlenka knihy 

- postoje literárních postav 

- hovoříme o knize 

- práce s dětskými encyklopediemi 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: VYPRÁVĚNÍ 

výstupy učivo 

L: vytvoří osnovu vyprávění 

- vytvoří osnovu vyprávění 

  vyprávění  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: DRAMATIZACE 

výstupy učivo 

L: dramatizuje 

- dramatizuje 

- dramatizace 
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pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ INSCENACE 

výstupy učivo 

L: pracuje s poslechem a ukázkou 

- pracuje s poslechem a ukázkou 

- rozhlasové a televizní inscenace 

- scénář 

pokrytí průřezových témat 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

komentář 

 

L: LITERÁRNÍ A DIVADELNÍ ŽÁNRY 

výstupy učivo 

L: rozliší literární žánry a pojmy 

- rozliší žánry literatury 

- rozumí literárním pojmům 

L: sleduje a porovná různá divadelní 

představení 

- sleduje divadlo, kabaret 

- porovná různé druhy divadelních představení 

(loutky, maňásci, živí herci), všimne si práce 

herců 

- drama, činohra, monolog, dialog, opera, 

opereta, balet, muzikál, komedie, tragédie 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: VÝZNAMNÁ DIVADLA 

výstupy učivo 

L: sleduje a porovná různá divadelní 

představení 

- sleduje divadlo, kabaret 

- porovná různé druhy divadelních představení 

(loutky, maňásci, živí herci), všimne si práce 

herců 

- J. Suchý a Semafor  

- Voskovec a Werich a Osvobozené divadlo 
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L: seznámí se s významnými divadelníky a 

výtvarníky 

- seznámí se s divadlem Semafor a 

Osvobozeným divadlem, hovoří o životě 

divadla 

- seznámí se s výtvarnými umělci  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

6. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

J: JAZYK A JEHO ÚTVARY 

výstupy učivo 

rozlišuje útvary českého jazyka 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a zdůvodní jejich užití 

Jazyk a jeho útvary - jazyk národní, spisovný, 

obecná čeština, nářečí. 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

komentář 

přesahy z: 

HV (6. ročník): hudební formy 

J: JAZYKOVĚDA A JEJÍ SLOŽKY 

výstupy učivo 

samostatně pracuje s jazykovými příručkami 

samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 

dalšími slovníky a příručkami 

rozlišuje útvary českého jazyka 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a zdůvodní jejich užití 

Jazykověda a její složky - nauka o slovní zásobě 

a mluvnice. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY 
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výstupy učivo 

samostatně pracuje s jazykovými příručkami 

samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 

dalšími slovníky a příručkami 

Seznámení s jazykovými příručkami (Stručná 

mluvnice česká, Pravidla českého pravopisu, 

Slovník spisovné češtiny). 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

IKT (6. ročník): počítačové sítě a Internet 

přesahy z: 

IKT (6. ročník): počítačové sítě a Internet 

J: ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

výstupy učivo 

zvládá pravopis a spisovně vyslovuje česká 

a běžně užívaná cizí slova 

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 

slova 

umí pracovat samostatně s textem 

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 

účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 

pravidel mezivětného navazování 

Zvuková stránka jazyka - hláskosloví, spisovná 

výslovnost, spodoba znělosti, slovní přízvuk, 

zvuková stránka věty. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy z: 

HV (6. ročník): hudební teorie 

J: STAVBA SLOVA A PRAVOPIS 

výstupy učivo 

v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

Stavba slova a pravopis - slovotvorný základ, 

přípona, předpona, koncovka, slova příbuzná, 

stavba slova, střídání hlásek při odvozování, 

skupiny hlásek při odvozování, zdvojené 

souhlásky, vyjmenovaná slova. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

IKT (6. ročník): počítačové sítě a Internet 

přesahy z: 

IKT (6. ročník): počítačové sítě a Internet 
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J: TVAROSLOVÍ (DRUHY SLOV, MLUVNICKÉ KATEGORIE) 

výstupy učivo 

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá v 

komunikační situaci 

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary 

slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

Tvarosloví (druhy slov, mluvnické kategorie) - 

podstatná jména, přídavná jména, zájmena, 

číslovky, slovesa. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: SKLADBA 

výstupy učivo 

rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě a v souvětí 

zvládá syntaktický rozbor ve větě 

jednoduché, rozlišuje souvětí 

Skladba - základní větné členy (podmět, 

přísudek, shoda přísudku s podmětem, shoda 

přísudku s několikanásobným podmětem), 

rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné 

určení, přívlastek), věta jednoduchá a souvětí, 

přímá řeč. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): přítomný čas prostý a průběhový 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): přítomný čas prostý a průběhový 

KS: KOMUNIKAČNÍ NÁVYKY 

výstupy učivo 

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 

Základní komunikační návyky - reprodukce 

různých textů, porozumění textu, vyjadřování 

postojů ke sdělovanému obsahu. 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): přítomný čas prostý a průběhový, AJ (6. ročník): jídlo, VO (6. ročník): obec, 

region, země, VO (6. ročník): domov a rodina 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): přítomný čas prostý a průběhový, AJ (6. ročník): jídlo, VO (6. ročník): domov a 
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rodina, VO (6. ročník): obec, region, země 

KS: VYPRAVOVÁNÍ 

výstupy učivo 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem, k vlastnímu tvořivému psaní na 

základě svých dispozic a osobních 

zájmů 

Vypravování - základní komunikační návyky, 

reprodukce různých textů, porozumění textu, 

vyjadřování postojů ke sdělovanému obsahu. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): u lékaře, AJ (6. ročník): zvířata, AJ (6. ročník): můj život, AJ (6. ročník): minulý 

čas prostý, AJ (6. ročník): jídlo, AJ (6. ročník): projekty, VO (6. ročník): obec, region, země, VO 

(6. ročník): naše vlast 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): minulý čas prostý, AJ (6. ročník): zvířata, AJ (6. ročník): u lékaře, AJ (6. ročník): 

projekty, VO (6. ročník): obec, region, země, VO (6. ročník): naše vlast, AJ (6. ročník): jídlo, AJ 

(6. ročník): můj život 

KS: POPIS 

výstupy učivo 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem, k vlastnímu tvořivému psaní na 

základě svých dispozic a osobních 

zájmů 

uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel 

Popis - předmětu, osoby, děje, pracovního 

postupu. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): vyjádření budoucnosti, AJ (6. ročník): přítomný čas prostý a průběhový, AJ (6. 

ročník): můj život, AJ (6. ročník): zvířata, AJ (6. ročník): projekty 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): přítomný čas prostý a průběhový, AJ (6. ročník): vyjádření budoucnosti, AJ (6. 

ročník): můj život, AJ (6. ročník): zvířata, AJ (6. ročník): projekty 

KS: ZPRÁVA A OZNÁMENÍ 

výstupy učivo 
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využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem, k vlastnímu tvořivému psaní na 

základě svých dispozic a osobních 

zájmů 

uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel 

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 

fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 

fakta pomocí otázek nebo porovnáváním 

s dostupnými informačními zdroji 

Zpráva - hodnocení, oznámení - výzva. 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

VO (6. ročník): obec, region, země 

přesahy z: 

VO (6. ročník): obec, region, země 

KS: JAK SE UČÍME 

výstupy učivo 

využívá základy studijního čtení- vyhledává 

klíčová slova, formuluje hlavní 

myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo výtah z 

přečteného textu 

Jak se učíme - hlavní myšlenky textu, výpisky, 

výtah. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS: DOPIS 

výstupy učivo 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem, k vlastnímu tvořivému psaní na 

základě svých dispozic a osobních 

zájmů 

Dopis - osobní, úřední (objednávka, žádost), 

stylizace dopisů. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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přesahy do: 

AJ (6. ročník): můj život, AJ (6. ročník): projekty 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): můj život, AJ (6. ročník): projekty 

KS: TELEFONNÍ A ELEKTRONICKÁ PODOBA 

výstupy učivo 

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 

komunikační záměr partnera v 

písemném i mluveném projevu 

v mluveném projevu připraveném i 

improvizovaném vhodně užívá 

verbálních, nonverbálních i 

paralingválních prostředků řeči 

Telefonní a elektronická podoba - mobilní 

telefony, SMS, internet, e-mail. 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tvorba mediálního sdělení 

komentář 

přesahy do: 

VO (6. ročník): obec, region, země 

přesahy z: 

VO (6. ročník): obec, region, země 

L: VÝCHOVA K LITERATUŘE 

výstupy učivo 

rozlišuje základní literární druhy a žánry, 

porovnává je i jejich funkci 

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 

svůj názor doloží argumenty 

• Porozumění jazyku krásné literatury 

• Základní čtecí návyky 

• Rozpoznání hodnotné a konzumní literatury 

• Literární žánry:  

o píseň 

o mýtus  

o legenda  

o pohádka 

o pověst 

o veršovaná  

o epika 

o divadlo  

o film  

o rozhlas  

o televize 

• Četba ukázek dle čítanky 

• Literární pojmy dle okruhů v čítance 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
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 Stavba mediálních sdělení 

komentář 

přesahy do: 

HV (6. ročník): hudební teorie 

přesahy z: 

HV (6. ročník): hudební teorie, HV (6. ročník): hudební formy, HV (6. ročník): poslech hudby 

L: MÝTY, BÁJE, POHÁDKY, POVĚSTI 

výstupy učivo 

uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Mýty, báje, pohádky, pověsti - E.Petiška, V. 

Hulpach, I. Olbracht. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

D (6. ročník): nejstarší státy světa, D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): starověký Řím, 

VO (6. ročník): naše vlast 

přesahy z: 

VO (6. ročník): naše vlast, D (6. ročník): nejstarší státy světa, D (6. ročník): starověké Řecko, D 

(6. ročník): starověký Řím, HV (6. ročník): hudební formy, HV (6. ročník): poslech hudby 

L: LITERATURA 19.ST. 

výstupy učivo 

rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

Literatura 19.st. - B. Němcová, K. J. Erben, J. 

Neruda, A. Jirásek. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy z: 

HV (6. ročník): hudební formy, HV (6. ročník): poslech hudby 

L: DOBRODRUŽNÁ LITERATURA 

výstupy učivo 

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 

svůj názor doloží argumenty 

formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

Dobrodružná literatura - J. Verne, J. Foglar, J. 

Augusta. 
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: SVĚT LIDÍ A SVĚT ZVÍŘAT 

výstupy učivo 

rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Svět lidí a svět zvířat - R. Těsnohlídek, K. 

Čapek, G. Durrell. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VO (6. ročník): rok v jeho proměnách a slavnostech, VO (6. ročník): naše vlast 

přesahy z: 

VO (6. ročník): rok v jeho proměnách a slavnostech, VO (6. ročník): naše vlast 

L: HUMOR V LITERATUŘE 

výstupy učivo 

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 

svůj názor doloží argumenty 

Humor v literatuře - E. Frinta, K. Čapek, K. 

Poláček. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

7. ROČNÍK – DOTACE  3+2 , POVINNÝ, 

J: TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci 

Tvarosloví (slovní druhy, mluvnické kategorie). 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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J: PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN 

výstupy učivo 

v písemném projevu zvládá pravopis 

využívá znalost o jazykové normě při tvorbě 

vhodných jazykových prostředků podle 

komunikační situace 

Procvičování pravopisu, procvičování pravopisu 

ve jménech vlastních. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: VÝZNAM SLOV 

výstupy učivo 

rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech 

Význam slov - slovo, věcný význam slov; 

sousloví a rčení, slova jednoznačná a 

mnohoznačná, synonyma, antonyma, 

homonyma, odborné názvy. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): stupňování, AJ (7. ročník): příslovce 

přesahy z: 

AJ (7. ročník): stupňování, AJ (7. ročník): příslovce 

J: SLOVNÍ ZÁSOBA 

výstupy učivo 

rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech 

Slovní zásoba a tvoření slov - slovní zásoba a 

způsoby jejího obohacování, odvozování, 

skládání a zkracování; zkratky a zkratková 

slova. 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

J: SKLADBA 

výstupy učivo 
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zvládá lexikální slovotvorný, morfologický i 

syntaktický rozbor ve větě jednoduché i 

v souvětí 

Skladba - věty jednočlenné a dvojčlenné, větné 

ekvivalenty, druhy vět a větných ekvivalentů 

podle funkce, základní a rozvíjející větné členy 

– grafické znázorněn, vedlejší věty: přísudková, 

podmětná, přívlastková, doplňková a 

příslovečné, souvětí podřadné –grafické 

znázornění, stavba textová. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): příslovce 

přesahy z: 

AJ (7. ročník): příslovce 

KS: VYPRAVOVÁNÍ 

výstupy učivo 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

odlišuje spisovný a nespisovný projev a 

hodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 

Vypravování - osnova (úvod, zápletka, 

vyvrcholení, rozuzlení), dějové napětí, 

vypravování v 1. osobě. 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): moje země, AJ (7. ročník): have to, AJ (7. ročník): svět zítra 

přesahy z: 

AJ (7. ročník): have to, AJ (7. ročník): moje země, AJ (7. ročník): svět zítra, HV (7. ročník): 

samostatné aktivity 

KS: POPIS 

výstupy učivo 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
Popis - popis uměleckých děl, líčení, popis 

výrobků a pracovních postupů. 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 80 

 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

odlišuje spisovný a nespisovný projev a 

hodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

F (7. ročník): pohyb tělesa, F (7. ročník): mechanické vlastnosti kapalin, F (7. ročník): mechanické 

vlastnosti plynů, Př (7. ročník): strunatci, Př (7. ročník): stavba rostlinného těla, Př (7. ročník): 

vyšší rostliny 

přesahy z: 

Př (7. ročník): strunatci, F (7. ročník): pohyb tělesa, F (7. ročník): mechanické vlastnosti plynů, Př 

(7. ročník): stavba rostlinného těla, Př (7. ročník): vyšší rostliny, F (7. ročník): mechanické 

vlastnosti kapalin 

KS: CHARAKTERISTIKA 

výstupy učivo 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

odlišuje spisovný a nespisovný projev a 

hodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 

Charakteristika - přímá, nepřímá, vnitřní, vnější. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS: ŽIVOTOPIS 
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výstupy učivo 

uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel, vytvoří koherentní text s 

dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

Životopis - ustálená forma životopisu, 

strukturovaný životopis, profesní životopis- 

využití internetu. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): svět zítra, VO (6. ročník): rok v jeho proměnách a slavnostech 

přesahy z: 

VO (6. ročník): rok v jeho proměnách a slavnostech, AJ (7. ročník): svět zítra, HV (7. ročník): 

samostatné aktivity 

KS: ŽÁDOST, POZVÁNKA, OBJEDNÁVKA 

výstupy učivo 

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 

komunikační záměr 

Žádost, objednávka - ustálená forma, pozvánka 

- plakát. 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

VO (9. ročník): občanská společnost a sdružování občanů, VO (9. ročník): občan v právních a 

ekonomických vztazích 

přesahy z: 

VO (9. ročník): občanská společnost a sdružování občanů, VO (9. ročník): občan v právních a 

ekonomických vztazích 

KS: VÝTAH 

výstupy učivo 

využívá základy studijního čtení - vyhledává 

klíčová slova, formuluje hlavní 

myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo výtah z 

přečteného textu 

Výtah - osnova, výpisky. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: VÝCHOVA K LITERATUŘE 

výstupy učivo 
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rozlišuje základní literární druhy a žánry, 

porovnává je i jejich funkci, uvede jejich 

výrazné představitele 

uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a 

světové literatuře 

• Porozumění textu v umělecké literatuře 

• Prohloubení zájmu o literaturu 

• Četba ukázek dle čítanky 

• Literární pojmy dle okruhů v čítance 

• Vývoj literatury 

o Česká literatura 

o Středověk, doba renesanční a barokní 

o Národní obrození 

o Světová literatura 

o Počátky slovesného umění 

o Literatura ve starověku 

o Středověká literatura 

o Literatura v období renesance a humanismu 

o Literatura v 17. a 18. století 

o Romantismus 

o Kritický realismus 

• Teorie literatury 

o Charakteristika literatury 

o Literární druhy a žánry 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímají 

  

komentář 

přesahy do: 

VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení 

přesahy z: 

VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení 

L: LITERATURA A FANTAZIE 

výstupy učivo 

uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla 

formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

Literatura a fantazie - O. Wilde, A. de Saint - 

Exupéry, I. Jirous, E. Lear. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): budoucnost s will 

přesahy z: 

AJ (7. ročník): budoucnost s will 
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L: PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA V LITERATUŘE 

výstupy učivo 

formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

Přátelství a láska v literatuře - J. Neruda, J. 

Seifert, B. Hrabal. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): L: přátelství a láska v literatuře, AJ (7. ročník): zábava, VO (8. ročník): člověk 

hledající sám sebe, VO (8. ročník): člověk a jeho místo ve světě 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): L: přátelství a láska v literatuře, AJ (7. ročník): zábava, VO (8. ročník): člověk 

hledající sám sebe, VO (8. ročník): člověk a jeho místo ve světě 

L: NEJSTARŠÍ LITERATURA 

výstupy učivo 

uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla 

Nejstarší literatura - báje, pověsti, A. Jirásek, E. 

Petiška. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

D (6. ročník): nejstarší státy světa, D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): starověký Řím, 

D (7. ročník): počátky českých dějin 

přesahy z: 

D (6. ročník): starověký Řím, D (6. ročník): nejstarší státy světa, D (6. ročník): starověké Řecko, 

D (7. ročník): počátky českých dějin 

L: DOBRODRUŽNÁ LITERATURA 

výstupy učivo 

formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

Dobrodružná literatura - J. London, A. 

Marshall, A. Pristavkin, J. Welzl, O. Pavel, F. 

Carter. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: HUMOR V LITERATUŘE 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 84 

 

výstupy učivo 

rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního autora 

Humor v literatuře - R. Krátký, J. K. Jerome, Z. 

Šmíd. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): L: humor v literatuře 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): L: humor v literatuře 

8. ROČNÍK - DOTACE: 4 + 1, POVINNÝ 

J: OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE 

výstupy učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a zdůvodní jejich užití 

Obecné výklady o českém jazyce - útvary 

českého jazyka a jazyková kultura, čeština jako 

jeden ze slovanských jazyků. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ 

výstupy učivo 

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova 

rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování 

Nauka o slovní zásobě - slovní zásoba a tvoření 

slov, slova přejatá (výslovnost, pravopis). 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

J: TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
Tvarosloví - procvičování probraného učiva, 
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tvary slov a vědomě jich používá některé nepravidelnosti ve skloňování 

substantiv, skloňování obecných jmen přejatých 

a cizích vlastních jmen, skloňování zájmen, 

slovesný vid, tvoření slovesných tvarů z kmene 

přítomného a minulého, slovesné třídy a vzory, 

pravopis koncovek jmen a sloves. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (8. ročník): předpřítomný čas 

přesahy z: 

AJ (8. ročník): předpřítomný čas 

J: SKLADBA 

výstupy učivo 

zvládá syntaktický rozbor ve větě 

jednoduché i v souvětí 

Skladba - věta dvojčlenná, jednočlenná, větný 

ekvivalent, zápor, základní větné členy, 

rozvíjející větné členy, přívlastek těsný, volný, 

postupně rozvíjející, několikanásobný, 

několikanásobné větné členy - významový 

poměr mezi jednotlivými složkami v 

několikanásobném větném členu, přístavek, 

grafické znázornění věty jednoduché, souvětí 

podřadné – grafické znázornění, druhy 

vedlejších vět, souřadně spojené vedlejší věty, 

souvětí souřadné – grafické znázornění, 

významový poměr mezi větami hlavními. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (8. ročník): předpřítomný čas 

přesahy z: 

AJ (8. ročník): předpřítomný čas 

KS: CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍCH POSTAV 

výstupy učivo 

využívá poznatků o jazyce a stylu k věcně 

správnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní 

Charakteristika literárních postav - vnitřní, 

vnější přímá, nepřímá. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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přesahy do: 

AJ (8. ročník): minulý čas průběhový, AJ (8. ročník): projekty 

přesahy z: 

AJ (8. ročník): minulý čas průběhový, AJ (8. ročník): projekty 

KS: SUBJEKTIVNĚ ZABARVENÝ POPIS 

výstupy učivo 

využívá poznatků o jazyce a stylu k věcně 

správnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní 

Subjektivně zabarvený popis (líčení) - využití 

básnických prostředků: personifikace, protiklad, 

epiteta, metafora…  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (8. ročník): minulý čas průběhový, AJ (8. ročník): ever, never, AJ (8. ročník): projekty 

přesahy z: 

AJ (8. ročník): minulý čas průběhový, AJ (8. ročník): ever, never, AJ (8. ročník): projekty 

KS: VÝKLAD 

výstupy učivo 

z přečteného textu samostatně připraví 

výklad 

Výklad - důraz na využití odborných názvů, 

termínů. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Ch (8. ročník): čím se zabývá chemie 

přesahy z: 

Ch (8. ročník): čím se zabývá chemie, HV (8. ročník): samostatné aktivity 

KS: VÝTAH 

výstupy učivo 

využívá základy studijního čtení - vyhledává 

klíčová slova, formuluje hlavní 

myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo výtah 

Výtah - osnova, výpisky, citáty. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS: ÚVAHA 
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výstupy učivo 

vhodně užívá jazykové prostředky vzhledem 

ke svému komunikačnímu záměru 

Úvaha - důraz na jazykové prostředky, zejména 

hodnotící, obrazná vyjádření, otázky. 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

komentář 

přesahy do: 

VO (8. ročník): člověk a dospívání, VO (8. ročník): volba povolání, VO (8. ročník): člověk a jeho 

místo ve světě 

přesahy z: 

VO (8. ročník): člověk a jeho místo ve světě, VO (8. ročník): volba povolání, VO (8. ročník): 

člověk a dospívání 

KS: PUBLICISTICKÝ STYL 

výstupy učivo 

rozpoznává manipulativní komunikaci v 

masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 

zásad komunikace a pravidel dialogu 

Publicistický styl - základní rozdělení, útvary. 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

komentář 

přesahy do: 

AJ (8. ročník): Londýn 

přesahy z: 

AJ (8. ročník): Londýn 

KS: SHRNUTÍ O SLOHU 

výstupy učivo 

orientuje se ve slohových postupech a 

útvarech 

Shrnutí o slohu - podle funkce, podle formy. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: VÝCHOVA K LITERATUŘE 
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výstupy učivo 

zná základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a 

světové literatuře 

rozlišuje základní literární duhy a žánry 

• Četba hodnotné literatury (estetický prožitek) 

• Četba ukázek dle čítanky 

• Literární pojmy dle okruhů v čítance 

• Vývoj literatury 

o Česká literatura 

o Od 90. let 19. století do konce 2. světové 

války 

o Světová literatura 

o Literární moderna 

o Literatura první poloviny 20. století 

• Teorie literatury 

o Charakteristika literatury 

o Struktura literárního díla 

o Literární druhy a žánry 

o Výrazové formy  

o Divadlo 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

L: NEJSTARŠÍ LITERATURA 

výstupy učivo 

formuluje dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení 

Nejstarší literatura - biblické příběhy, starší 

česká lyrika, G. Boccaccio, F. Villon. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VO (9. ročník): světová náboženství 

přesahy z: 

HV (8. ročník): poslech hudby, VO (9. ročník): světová náboženství 

L: ROMANTISMUS, KRITICKÝ REALISMUS V LITERATUŘE 

výstupy učivo 

rozpoznává základní rysy individuálního 

stylu autora 

Romantismus, kritický realismus v literatuře - 

A. S. Puškin, K. H. Mácha, V. Hugo, Ch. 

Dickens, A. P. Čechov. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy z: 
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HV (8. ročník): poslech hudby 

L: VÁŽNÁ TÉMATA V LITERATUŘE 

výstupy učivo 

vyjadřuje pocity z přečteného textu 
Vážná témata v literatuře - P. Bezruč, T. 

Fischerová, Z. Svěrák, W. Groom.  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: HUMOR V LITERATUŘE 

výstupy učivo 

rozpoznává literaturu hodnotnou a 

konzumní 

Humor v literatuře - I. Kraus, B. Mc Donaldová, 

Z. Jirotka, J. Werich, F. Nepil, L. C. Rosten. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: SCIENCE FICTION 

výstupy učivo 

vyhledává informace v různých typech 

katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

rozpoznává literaturu hodnotnou a 

konzumní 

Science fiction - upřesnění pojmů sci-fi, fantasy, 

L. Souček, A. C. Clarke, J. Nesvadba, J. R. R. 

Tolkien.  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

9. ROČNÍK – DOTACE  4+2, POVINNÝ 

J: JAZYKY SLOVANSKÉ 

výstupy učivo 

rozlišuje rozdělení slovanských jazyků a 

neslovanské jazyky 

Jazyky slovanské - slovanské (západní, 

východní, jižní), germánské, románské 

pokrytí průřezových témat 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 90 

 

  

komentář 

přesahy z: 

HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

J: VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA 

výstupy učivo 

dokáže rozlišit jednotlivé etapy vývoje 

českého jazyka, orientuje se v pojmech: 

přechodník, historismy, archaismy 

Vývoj českého jazyka - příklady z literatury 

jednotlivých etap vývoje českého jazyka, 

archaismy, historismy, neologismy 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy z: 

HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

J: ÚTVARY ČESKÉHO JAZYKA 

výstupy učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a zdůvodní jejich užití 

Útvary českého jazyka - spisovný jazyk, nářečí, 

obecná čeština, příklady 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

výstupy učivo 

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova 

Zvuková stránka jazyka - hláskosloví, spisovná 

výslovnost, zvuková stránka věty, psaní a 

výslovnost slov přejatých. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: TVOŘENÍ SLOV 

výstupy učivo 

rozlišuje a dokládá nejdůležitější způsoby 

obohacování slovní zásoby a zásady 

tvoření českých slov, rozpoznává 

Tvoření slov - stavba slova a tvoření slov, 

pravopis souvisící se stavbou slova a s tvořením 

slov. 
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přenesená pojmenování 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: VÝZNAM SLOVA 

výstupy učivo 

rozlišuje a dokládá nejdůležitější způsoby 

obohacování slovní zásoby a zásady 

tvoření českých slov, rozpoznává 

přenesená pojmenování 

Význam slova - slova jednoznačná a 

mnohoznačná, homonyma, synonyma, 

antonyma, odborné názvy. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá v 

komunikaci 

Tvarosloví - slovní druhy, opakování, pravopis 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: PŘECHODNÍKY 

výstupy učivo 

dokáže rozlišit jednotlivé etapy vývoje 

českého jazyka, orientuje se v pojmech: 

přechodník, historismy, archaismy 

Přechodníky - přítomný, minulý 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

J: PRAVOPIS 

výstupy učivo 

v písemném projevu zvládá pravopis 
Pravopis - opakování, pravopis velkých písmen 

ve vlastních jménech a názvech 
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

J: SKLADBA 

výstupy učivo 

zvládá syntaktický rozbor ve větě 

jednoduché a v souvětí 

Skladba - stavba větná, základní a rozvíjející 

větné členy, souvětí podřadné, souvětí souřadné 

- opakování, samostatný větný člen, 

osamostatněný větný člen, elipsa, složitá souvětí 

– grafické znázornění souvětí, tvoření vět, 

zásady českého slovosledu, stavba textová, 

příprava na přijímací zkoušky. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS: JAZYKOVÁ KULTURA 

výstupy učivo 

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 

komunikační záměr partnera 

dorozumívá se kultivovaně výstižnými 

jazykovými prostředky 

Jazyková kultura - zdokonalování 

komunikačních dovedností, vyjadřování 

vlastních prožitků z četby (nikoli obsahu 

přečteného) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): zdraví 

přesahy z: 

AJ (9. ročník): zdraví, HV (9. ročník): samostatné aktivity 

KS: VYPRAVOVÁNÍ 

výstupy učivo 

využívá poznatků o jazyce k věcně 

správnému písemnému projevu a k 

tvořivé práci s textem i k vlastnímu 

tvořivému psaní 

Vypravování -vypravování v běžné komunikaci, 

vypravování v umělecké oblasti, rozvoj 

obrazotvornosti  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): život v minulosti, AJ (9. ročník): náš svět 
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přesahy z: 

AJ (9. ročník): život v minulosti, AJ (9. ročník): náš svět, HV (9. ročník): samostatné aktivity 

KS: POPIS A CHARAKTERISTIKA 

výstupy učivo 

využívá poznatků o jazyce k věcně 

správnému písemnému projevu a k 

tvořivé práci s textem i k vlastnímu 

tvořivému psaní 

Popis a charakteristika - popis předmětu, popis 

děje, pracovního postupu (opakování) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

KS: ŽIVOTOPIS 

výstupy učivo 

uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel 

Životopis -profesní životopis – využití internetu, 

tiskopisy (podací lístek, složenka, objednávka, 

žádost) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČSP (9. ročník): SP 

přesahy z: 

HV (9. ročník): samostatné aktivity, ČSP (9. ročník): SP 

KS: VÝKLAD A VÝTAH 

výstupy učivo 

využívá základy studijního čtení, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří výpisky 

nebo výtah z přečteného textu, 

samostatně připraví výklad 

Osnova, výpisky, výklad, výtah. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

Výklad a výtah - shrnutí a prohloubení znalostí, samostatné projevy, konverzace 

 

KS: ÚVAHA 

výstupy učivo 
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vhodně užívá jazykové prostředky vzhledem 

ke svému komunikačnímu záměru 

Úvaha - shrnutí a prohloubení znalostí, 

samostatné projevy, konverzace. 

pokrytí průřezových témat 

   

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): svět práce, AJ (9. ročník): sláva a štěstí, AJ (9. ročník): společná práce, VO (9. 

ročník): globální problémy lidstva 

přesahy z: 

AJ (9. ročník): svět práce, AJ (9. ročník): sláva a štěstí, AJ (9. ročník): společná práce, VO (9. 

ročník): globální problémy lidstva 

KS: PROSLOV, DISKUSE 

výstupy učivo 

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 

zásad komunikace 

Proslov, diskuse - zdokonalení v projevech, 

samostatně vedené diskuse, řízené diskuse 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): zdraví, VO (9. ročník): svět a Evropa, VO (9. ročník): globální problémy lidstva, 

VO (9. ročník): občanská společnost a sdružování občanů, Př (9. ročník): ekologie 

přesahy z: 

AJ (9. ročník): zdraví, VO (9. ročník): občanská společnost a sdružování občanů, VO (9. ročník): 

globální problémy lidstva, VO (9. ročník): svět a Evropa, Př (9. ročník): ekologie, HV (9. ročník): 

samostatné aktivity 

KS: PUBLICISTICKÉ ÚTVARY 

výstupy učivo 

dorozumívá se kultivovaně výstižnými 

jazykovými prostředky 

vhodně užívá jazykové prostředky vzhledem 

ke svému komunikačnímu záměru 

Publicistické útvary - zpravodajské útvary 

(zpráva, oznámení, inzerát, interview), úvahové 

útvary (úvodník, komentář), přechodné útvary 

(reportáž, fejeton). 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

komentář 
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KS: SOUHRNNÉ POUČENÍ O SLOHU 

výstupy učivo 

orientuje se ve slohových postupech a 

útvarech 

Souhrnné poučení o slohu - jazyková správnost, 

slohová vhodnost, slohotvorní činitelé 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

L: VÝCHOVA K LITERATUŘE 

výstupy učivo 

rozlišuje základní literární duhy a žánry, 

dokáže uvést jejich výrazné představitele 

orientuje se v základních literárních 

směrech, dovede rozpoznat jejich 

významné představitele v české a 

světové literatuře 

• Četba ukázek dle čítanky 

• Literární pojmy dle okruhů v čítance 

• Vývoj literatury 

o Česká literatura 

o Od konce 2. světové války do současnosti 

o Světová literatura  

o Od konce 2. světové války do současnosti 

• Teorie literatury 

o Struktura literárního díla 

o Literární druhy a žánry 

o Výrazové formy 

o Divadlo  

pokrytí průřezových témat 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu med. sdělení a reality 

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): styl, AJ (9. ročník): náš svět 

přesahy z: 

AJ (9. ročník): styl, AJ (9. ročník): náš svět 

L: HUMOR V LITERATUŘE 

výstupy učivo 

rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

Humor v literatuře - J. Werich, K. Čapek, J. 

Hašek, B. Hrabal, P. Kohout. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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L: DIVADLO - PÍSŇOVÉ TEXTY 

výstupy učivo 

zná nejvýznamnější představitele dramatu, 

orientuje se v divadelních žánrech 

Divadlo - písňové texty - J. Voskovec - J. 

Werich, J. Suchý - J. Šlitr, J. Smoljak - Z. 

Svěrák, J. Burian, J. Dědeček, K. Kryl. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): styl, HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

přesahy z: 

AJ (9. ročník): styl, HV (9. ročník): samostatné aktivity, HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

L: POEZIE 

výstupy učivo 

zná významné autory české a světové poezie 
Poezie - F. Gellner, J. Wolker, V. Nezval, J. 

Kainar, J. Seifert, V. Hrabě. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy z: 

HV (9. ročník): samostatné aktivity, HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

L: VIZE A FANTAZIE 

výstupy učivo 

rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

Vize a fantazie - K. Čapek, G. Orwell. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): představy 

přesahy z: 

AJ (9. ročník): představy 

L: SOUČASNÁ LITERATURA 

výstupy učivo 

zná nejvýznamnější představitele soudobé 

literatury 

Současná literatura - I. Vyskočil, R. Křesťan, 

M. Viewegh, R. Fulghum, O. Pavel, Z. 

Salivarová.,H.Pavlovská,I.Hercíková… 

Seznámení se současnými autory – příprava na 
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středoškolská studia – čtenářské besedy. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy z: 

HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

4.1.2. ANGLICKÝ JAZYK 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje kromě mateřského jazyka a 

literatury i Anglický jazyk. Cílem jazykového vzdělávání je vybavit žáky takovými dovednostmi, 

aby byli schopni používat jazyk především jako prostředek pro běžnou komunikaci a pro 

sdělování myšlenek a pocitů. 

Anglický jazyk je vyučován jako povinný předmět v 1. - 9. ročníku. Jeho obsahem je 

naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických 

okruhů průřezových témat RVP pro základní vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj 

komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem. S 

výukou jazyka je spjato poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, formování vzájemného 

porozumění mezi zeměmi, respekt a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. 

Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme i výuku 

gramatické části vzdělávacího předmětu. 

Seznámení s cizím jazykem přispívá také k chápání a objevování skutečností, které 

přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový 

základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility 

jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. 

Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. 

Hodinová dotace předmětu Anglický jazyk je v rozsahu 1 vyučovací hodin týdně v 

1.ročníku,v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně ve 2.ročníku a v rozsahu 3 vyučovacích hodin ve 

3. až 9. ročníku. V rozvrhu vyučování je nasazován v dopoledních hodinách. Výuka probíhá v 

pracovnách cizího jazyka, v pracovně literární výchovy s využitím školní knihovny, dále je 

využívána práce s interaktivní tabulí nebo práce na PC v multimediální pracovně. 

Výuka probíhá ve třech skupinách v rámci ročníku. Žáci jsou rozděleni do skupin podle 

dosažené úrovně. V ročníku tak bývá více skupin na Anglický jazyk, než je kmenových tříd. 

Skupina, v níž jsou žáci, kterým dělá zvládnutí učiva angličtiny velké problémy, se věnuje pouze 

základnímu učivu, postupuje pomaleji a v rámci možností je méně početná. Ostatní skupiny si 

osvojují postupně širší slovní zásobu, pracují s delšími a náročnějšími texty a potažmo dosáhnou 

vyšší úrovně osvojení jazyka. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 střídáme různé výukové metody s důrazem na činnostní charakter výuky cizích jazyků 

 učíme žáky vyhledávat ve slovníku, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře 

i na internetu 

 klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem 
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 využíváme při výuce audio i video techniku, počítačové programy, interaktivní tabuli 

 učíme práci s chybou 

 snažíme se, aby žáci neodmítali ani nekritizovali nápady druhých, aby při potížích nebo 

nezdaru jednali čestně 

Kompetence k řešení problémů 

 snažíme se vést výuku tak, aby žáci získané poznatky aplikovali, aby hledali , nalézali 

různá řešení problémů 

 vedeme žáky k samostatnosti při řešení problémů  

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 učíme žáků nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva) 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, mezi učitelem, mezi žáky a dalšími 

osobami 

 vedeme žáky k tomu, aby se řídili pravidly diskuse, přihlásili se o slovo, přemýšleli oo 

názorech druhých a respektovali je 

 vedeme žáky k tiché komunikaci při skupinové práci 

Kompetence sociální a personální 

 se spoluúčastí žáků se snažíme o pozitivní školní i třídní klima 

 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupině, přispívali do její diskuse 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel, seznamujeme 

s pravidly slušného chování  

 vedeme k tolerování odlišností, využíváme příležitostí k multikulturní výchově (např. vážit 

si a respektovat spolužáky, kteří přišli z jiných zemí a naopak) 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení 

 vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce jiných 

 učíme žáky vhodné a kvalitní prezentaci 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace – prolíná se všemi ročníky 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímají 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

1. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 1, POVINNÝ 

pozdravy 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

  pozdravy (hi, hello, bye)  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

představování se 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

  My name is…, I´m…, What´s your name…  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

         Komunikace 

komentář 

 

čísla 0 - 10 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

  čísla 0 - 10 (How many..., It´s...)  
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dostatkem času pro porozumění 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

barvy 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

  základní barvy  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

slovní zásoba 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozumí jednoduchým pokynům 

a větám, adekvátně na ně reaguje 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

  rodina, školní potřeby, hračky, oblečení, 

oslavy, hygienické potřeby, zvířata  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

jednoduché pokyny 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchým pokynům 

a větám, adekvátně na ně reaguje 

pochopí jednoduché věty 

  jednoduché pokyny  

  pohybová slovesa  
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pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

předložky v/na 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozumí jednoduchým pokynům 

a větám, adekvátně na ně reaguje 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

  předložky v, na  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

jednoduché otázky 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozumí jednoduchým pokynům 

a větám, adekvátně na ně reaguje 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

 What’s this…, How are you…, How old are 

you..., What´s your name..., What´s this..., Can 

you..., Do you like..., Where is...  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

2. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, POVINNÝ 
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seznamovací fráze 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

Hi, Hello, What's your name?, How are you?, ... 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

         Komunikace 

komentář 

 

jednoduché větné celky 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

I can..., I have got...., I'm...., I like..., I don’t 

like... 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

otázky z jednoduchých vět 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

Can you...., Do you like...., Are you...., Have 

you got.... 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 103 

 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

větný slovosled 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

větný slovosled - oznamovací věta, otázka, 

zápor 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

slovní zásoba 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozumí jednoduchým pokynům 

a větám, adekvátně na ně reaguje 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

Family, Animals, Clasroom, Face, School time, 

Food, My house, Clothes, Playtime 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

záporné větné celky 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

I can't..., I haven't got..., I don't like..., I'm not... 
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rozsahu slovní zásoby 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

ukazovací zájmena 

výstupy učivo 

 Ukazovací zájmena - it, this,  ... 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

předložky v/na 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozumí jednoduchým pokynům 

a větám, adekvátně na ně reaguje 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

předložky v/na (in/on) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

zdvořilostní fráze 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

poděkování, prosba, omluva 
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rozsahu slovní zásoby 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

čtení krátkých jednoduchých textů 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

čtení krátkých jednoduchých textů 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

psaní slov a krátkých jednoduchých vět 

výstupy učivo 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

psaní slov a krátkých jednoduchých vět 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

konverzace 

výstupy učivo 
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správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozumí jednoduchým pokynům 

a větám, adekvátně na ně reaguje 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

používá abecední slovník 

dialog mezi žáky navzájem, dialog mezi žákem 

a učitelem 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

poslech rozhovoru 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchým pokynům a větám, 

adekvátně na ně reaguje 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

poslech rozhovoru 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

překlad jednoduchých textů 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozumí jednoduchým pokynům a větám, 

adekvátně na ně reaguje 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

hlasité čtení, tiché čtení, překlad  
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

doplňování textu, spojování textu a obrázků 

výstupy učivo 

 doplňování textu, spojování textu a obrázků 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

recitace, zpěv 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

rozlišuje psanou a mluvenou podobu jazyka 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

recitace jednoduchých říkanek a básniček 

zpěv písní s jednoduchým textem 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

3. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

pozdrav, prosba, poděkování 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

- pozdrav (hi, hello, bye), prosba (please), 

poděkování (thank you, thanks) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

          Komunikace 

komentář 
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přesahy do: 

ČJL (3. ročník): KS: formy společenského styku 

přesahy z: 

ČJL (3. ročník): KS: formy společenského styku 

představení a seznámení se 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

- představení a seznámení se (What´s your 

name? My name is…. How are you? I´m fine 

(well), thank you.  

How old are you? I´m…)  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (3. ročník): KS: formy společenského styku 

přesahy z: 

ČJL (3. ročník): KS: formy společenského styku 

číslovky 1 - 10 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

- číslovky 1 - 10 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

M (3. ročník): ČaPO: číselná řada, číselná osa 

přesahy z: 

M (3. ročník): ČaPO: číselná řada, číselná osa 

souhlas a nesouhlas 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchým pokynům 

a větám, adekvátně na ně reaguje 

- vyjádření souhlasu (yes), nesouhlasu (no) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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běžné pokyny 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchým pokynům 

a větám, adekvátně na ně reaguje 

- běžné pokyny (open, close, read, write, see, 

look, speak, listen, match, point, stand up, sit 

down…) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

VYUŽITÍ UKAZOVACÍCH ZÁJMEN A SLOVESA TO BE 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

- využití ukazovacích zájmen a slovesa to be 

(This is a computer. It is big. I´m tall.) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

větný slovosled, neurčitý člen a/an 

výstupy učivo 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

  větný slovosled, neurčitý člen a/an (a book/an 

envelope)  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

běžná komunikace 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchým pokynům 

a větám, adekvátně na ně reaguje 

  nakupování v obchodě, používání peněz 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

slovní zásoba 
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výstupy učivo 

používá abecední slovník 

používá abecední slovník učebnice 

- slovní zásoba 

- údaje o sobě (popis těla, oblečení), domov 

(byt, místnosti, nábytek),  

škola (pomůcky a potřeby), oblékání, jídlo (jídlo 

a pití, ovoce a zelenina, v obchodě), hračky, 

sportovní potřeby 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (3. ročník): KS: jazykové prostředky 

přesahy z: 

ČJL (3. ročník): KS: jazykové prostředky 

využití přivlastňovacích zájmen 

výstupy učivo 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu 

slova 

 

- využití přivlastňovacích zájmen 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

abeceda, hláskování, rozlišení slov 

výstupy učivo 

používá abecední slovník 

používá abecední slovník učebnice 

- abeceda, hláskování jmen, jednoduchých slov 

- rozlišení podobně znějících slov, porovnání 

psaného a vyslovovaného slova 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

poslech rozhovoru 

výstupy učivo 

pochopí jednoduché věty 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s 

dostatkem času pro porozumění 

- poslech rozhovoru 

pokrytí průřezových témat 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

         Komunikace 

komentář 

 

konverzace 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

- konverzace, využití známé slovní zásoby 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

čtení jednoduchých textů 

výstupy učivo 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu 

slova 

 

- hlasité čtení a tiché čtení jednoduchých vět 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

překlad jednoduchých vět 

výstupy učivo 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu 

slova 

 

- překlad jednoduchého přečteného textu  

- práce s jednoduchým slovníkem 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

recitace a zpěv 

výstupy učivo 

správně vyslovuje 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

- recitace jednoduchých říkanek a básniček 

- zpěv písní s jednoduchým textem 
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

4. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

pozdrav, představení, seznámení, omluva 

výstupy učivo 

umí pozdravit 

umí pozdravit, představit se 

tvoří otázky 

utvořit osobní otázky 

- pozdrav (good morning, afternoon, evening, 

good bye, see you) 

- představení (me, my family) 

- seznámení (Nice to meet you) 

- omluva (I´m sorry) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (4. ročník): KS: formy společenského styku 

přesahy z: 

ČJL (4. ročník): KS: formy společenského styku 

MLUVENÝ A PSANÝ TEXT 

výstupy učivo 

čte se správnou výslovností 

přečte se správnou výslovností probraná slova a 

krátké věty 

uvědomuje si rozdíl mezi slyšenou a psanou 

podobou slov 

uvědomuje si rozdíl mezi slyšenou a psanou 

podobou slov 

- mluvený a psaný text  

- jednoduchá konverzace a dialog 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

běžná sdělení 

výstupy učivo 
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udání směru – orientace ve městě 

zvládá přítomný čas 

používá jednoduché věty v obou přítomných 

časech 

prostý čas minulý – sloveso být, některá 

nepravidelná a pravidelná slovesa 

- běžná sdělení 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

práce s obrazovými materiály 

výstupy učivo 

pracuje se slovníkem 

pracuje se slovníčkem v učebnici 

- práce s obrazovými materiály (komiksy) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

obraty there is, there are 

výstupy učivo 

zvládá přítomný čas 

používá jednoduché věty v obou přítomných 

časech 

  využití obratů there is, there are  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

hlasité a tiché čtení 

výstupy učivo 

pochopí zadání 

pochopí zadání cvičení v PS a testech 

- hlasité a tiché čtení 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (4. ročník): L: četba 
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přesahy z: 

ČJL (4. ročník): L: četba 

práce s učebnicí 

výstupy učivo 

reprodukuje text 

reprodukuje písně, říkanky, reprodukuje a 

zahraje jednoduchou scénku 

zná znaky výslovnosti 

rozumí znakům výslovnosti 

vytváří projekty 

vytváří jednoduché projekty v rámci látky 

- práce s textem 

- práce se slovníkem učebnice 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

písemný projev 

výstupy učivo 

píše slova a jednoduché věty 

dokáže správně napsat známá slova a 

jednoduché věty 

- písemný projev 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

jednoduché věty s využitím gramatiky 

výstupy učivo 

ovládá jednoduché rozkazy, zákazy 

ovládá jednoduché rozkazy, zákazy 

píše slova a jednoduché věty 

dokáže správně napsat známá slova a 

jednoduché věty 

ovládá oba přítomné časy 

prostý čas minulý – sloveso být, některá 

nepravidelná a pravidelná slovesa 

- jednoduché věty, otázky a odpovědi s využitím 

gramatiky (otázky slovesa to be, to have got) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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jednoduchá sdělení 

výstupy učivo 

porozumí pokynům 

rozumí jednoduchým pokynům učitele 

rozumí jednoduchým rozhovorům 

rozumí jednoduchým rozhovorům rodilých 

mluvčí v rámci látky 

- jednoduchá sdělení (pozdrav, blahopřání) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

komentář 

 

slovní zásoba 

výstupy učivo 

dovede se učit nová slova 

dovede se učit nová slova 

- slovní zásoba 

- doprava (dopravní  

prostředky), volný čas (koníčky, záliby), sport 

(názvy sportů), v zoologické zahradě (názvy 

zvířat), ve městě (názvy budov ve městě), moje 

povolání, počasí, jídlo (nakupujeme, 

v restauraci), moje rodina 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (4. ročník): KS: vypravování 

přesahy z: 

ČJL (4. ročník): KS: vypravování 

množné číslo podstatných jmen 

výstupy učivo 

zvládá přítomný čas 

používá jednoduché věty v obou přítomných 

časech 

- množné číslo podstatných jmen, koncovka -s u 

pravidelných podstatných jmen 

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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přiměřená konverzace 

výstupy učivo 

vypráví o sobě 

ptát se a odpovídat, co umí a co rád dělá 

rozumí jednoduchým rozhovorům 

rozumí jednoduchým rozhovorům rodilých 

mluvčí v rámci látky 

- konverzace přiměřená osvojené slovní zásobě 

a gramatice (přítomný čas prostý a průběhový) 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

5. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

komunikace, dialog 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchému textu 

rozumí obsahu jednoduchých textů s využitím 

vizuální opory 

- komunikace, jednoduchý dialog 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (5. ročník): J: jazyk jako prostředek dorozumívání 

přesahy z: 

ČJL (5. ročník): J: jazyk jako prostředek dorozumívání 

konverzační fráze 

výstupy učivo 

reaguje v modelových situacích 

reaguje v modelových situacích 

- konverzační fráze (Nice to meet you, Can I 

speak to…) 

- konverzační fráze a otázky (Where do you 

live, In what time, Where is…, There is/are…) 

- konverzační obraty (Can I help you, Can I 

have, How much is…, Here you are) 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
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komentář 

 

hodiny 

výstupy učivo 

vyžádá jednoduchou informaci 

vyžádá jednoduchou informaci 

- hodiny 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

SKN (5. ročník): LaČ(Vl): orientace v čase 

přesahy z: 

SKN (5. ročník): LaČ(Vl): orientace v čase 

sloveso can 

VÝSTUPY UČIVO 

rozumí jednoduchému textu 

rozumí obsahu jednoduchých textů s využitím 

vizuální opory 

  sloveso can  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

číslovky 

výstupy učivo 

čte jednoduchý text 

žák čte plynule a foneticky správně texty 

přiměřeného rozsahu 

  číslovky do 100  

pokrytí průřezových témat 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

komentář 

Objevujeme Evropu a svět 

konverzace a vyjadřování 

výstupy učivo 

reaguje v modelových situacích 

 

- konverzační témata, vyjadřovací schopnosti 
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pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropu a svět nás zajímají 

komentář 

 

souhlas a nesouhlas 

výstupy učivo 

sestaví jednoduchá sdělení 

 

- vytvoření a vyjádření souhlasu a nesouhlasu 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

správné čtení 

výstupy učivo 

čte jednoduchý text 

žák čte plynule a foneticky správně texty 

přiměřeného rozsahu 

  správné hlasité čtení s důrazem na výslovnost  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

poslech textu 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchému textu 

rozumí obsahu jednoduchých textů s využitím 

vizuální opory 

- poslech textu a konverzace 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

HV (5. ročník): poslechové činnosti 

přesahy z: 

HV (5. ročník): poslechové činnosti 

reprodukce a obměna textu 

výstupy učivo 
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reaguje v modelových situacích 

 

- ústní a písemná reprodukce a obměna textu 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

otázky a odpovědi 

výstupy učivo 

vyžádá jednoduchou informaci 

 

- jednoduché otázky a odpovědi 

- využití pomocného slovesa do 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

zápor sloves to be a to have got 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchému textu 

rozumí obsahu jednoduchých textů s využitím 

vizuální opory 

- využití záporu sloves to be a to have got 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

množné číslo podstatných jmen 

výstupy učivo 

čte jednoduchý text 

žák čte plynule a foneticky správně texty 

přiměřeného rozsahu 

- množné číslo podstatných jmen včetně 

nepravidelných  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

výstupy učivo 

vyžádá jednoduchou informaci 

 

- poskytnutí informací o rodině, cestě, 

oblíbených věcech, zvířatech, denní program,  
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o předmětech ve škole a zálibách 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

pravopis slov 

výstupy učivo 

sestaví jednoduchá sdělení 

 

- pravopis osvojených slov 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

jednoduchý dopis 

výstupy učivo 

sestaví jednoduchá sdělení 

 

- sestavení dopisu přiměřené obtížnosti 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

stručný popis 

výstupy učivo 

sestaví jednoduchá sdělení 

 

- popis osoby, věci 

- využití sloves to be a to have got a slovní 

zásoby vlastností, barev a velikostí 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

jednoduché básničky a písničky 

výstupy učivo 

čte jednoduchý text 

žák čte plynule a foneticky správně texty 

přiměřeného rozsahu 

- básničky 

- písničky 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

části dne 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchému textu 

rozumí obsahu jednoduchých textů s využitím 

vizuální opory 

  části den, dny v týdnu,  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

SKN (5. ročník): LaČ(Vl): orientace v čase 

přesahy z: 

SKN (5. ročník): LaČ(Vl): orientace v čase 

Přítomná čas prostý 

výstupy učivo 

sestaví jednoduchá sdělení 

 

- oznamovací věty, záporné věty a otázky 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

rozkazy 

výstupy učivo 

sestaví jednoduchá sdělení 

 

  instrukce ve třídě  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

práce se slovy 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchému textu 

rozumí obsahu jednoduchých textů s využitím 

vizuální opory 

- práce se slovy, synonyma, antonyma 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

práce se slovníkem 

výstupy učivo 

sestaví jednoduchá sdělení 

 

  práce se slovníkem  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

6. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

přítomný čas prostý a průběhový 

výstupy učivo 

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky v 

probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na tato 

témata  

  učí se správné intonaci věty  

vypráví o své rodině, zájmech 

  osvojí a rozšíří si slovní zásobu  

  používá oba přítomné časy  

používá přídavná jména 

  rozšiřuje si slovní zásobu  

  tvoří otázky  

opakování 

3. osoba č.j. 

otázka. 

zápor 

použití prostého a průběhového času 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): J: skladba, ČJL (6. ročník): KS: komunikační návyky, ČJL (6. ročník): KS: popis 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): KS: popis, ČJL (6. ročník): J: skladba, ČJL (6. ročník): KS: komunikační návyky 

minulý čas prostý 
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výstupy učivo 

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky v 

probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na tato 

témata  

  učí se správné intonaci věty  

čte se správnou výslovností 

  rozumí přiměřeným textům  

  učí se odhadovat význam neznámých slov  

  všímá si struktur v textu a učí se je používat -

pracuje s textem  

napíše krátký dopis 

  dokáže napsat krátký dopis  

  napíše krátké vypravování  

sloveso be, otázka, zápor 

pravidelná slovesa 

nepravidelná slovesa 

otázka, zápor 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímají 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): KS: vypravování 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): KS: vypravování 

Frekvenční příslovce 

výstupy učivo 

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky v 

probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na témata  

  učí se správné intonaci věty  

čte se správnou výslovností 

  rozumí přiměřeným textům  

  učí se odhadovat význam neznámých slov  

  všímá si struktur v textu a učí se je používat-

pracuje s textem  

Vyjádření četnosti konkrétních činností 

Porovnání četnosti 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
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komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): KS: popis, Z (6. ročník): vesmír, Z (6. ročník): Země, Z (6. ročník): Měsíc, VV 

(6. ročník): kresba 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): KS: popis, Z (6. ročník): Měsíc, Z (6. ročník): Země, VV (6. ročník): kresba, Z 

(6. ročník): vesmír 

můj život 

výstupy učivo 

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky v 

probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na tato 

témata  

  učí se správné intonaci věty  

  dokáže napsat krátký dopis  

  popíše člověka  

  napíše krátké vypravování  

vypráví o své rodině, zájmech 

  osvojí a rozšíří si slovní zásobu  

  používá oba přítomné časy a minulý čas 

prostý 

moje rodina 

narozeniny- datum, řadové číslovky 

záliby, volný čas 

rok v mém životě, měsíce 

typický rok v Británii 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): KS: dopis, ČJL (6. ročník): KS: popis, ČJL (6. ročník): KS: vypravování, VO (6. 

ročník): rok v jeho proměnách a slavnostech, VO (6. ročník): obec, region, země 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): KS: vypravování, ČJL (6. ročník): KS: dopis, VO (6. ročník): rok v jeho 

proměnách a slavnostech, VO (6. ročník): obec, region, země, ČJL (6. ročník): KS: popis 

zvířata 

výstupy učivo 

čte se správnou výslovností 

  rozumí přiměřeným textům  

  učí se odhadovat význam neznámých slov  

  všímá si struktur v textu a učí se je používat-

pracuje s textem  

učí se pracovat se slovníkem 

přídavná jména 

předmětová zájmena 

popis zvířete 

domácí mazlíčci 
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  samostatně vyhledá význam a výslovnost 

neznámých slov v překladovém slovníku  

  umí se učit nová slova, vazby a fráze  

  používá svoje záznamy a pomůcky  

popíše zvíře 

používá přídavná jména 

  rozšiřuje si slovní zásobu  

  tvoří otázky  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): KS: popis, ČJL (6. ročník): KS: vypravování, Př (6. ročník): mnohobuněční 

živočichové 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): KS: vypravování, Př (6. ročník): mnohobuněční živočichové, ČJL (6. ročník): 

KS: popis 

dovolená 

výstupy učivo 

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky v 

probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na tato 

témata  

  popis dovolené 

  učí se správné intonaci věty  

čte se správnou výslovností 

  rozumí přiměřeným textům  

  učí se odhadovat význam neznámých slov  

  všímá si struktur v textu a učí se je používat-

pracuje s textem  

Problémy o dovolené 

Kde, jak a kdy jsem strávil dovolenou 

Moje nejlepší dovolená 

Dovolená v Británii 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): KS: vypravování, TV (6. ročník): bezpečnost a hygiena v TV 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): KS: vypravování, TV (6. ročník): bezpečnost a hygiena v TV 

Každodenní činnosti 
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výstupy učivo 

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky v 

probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na tato 

témata  

  učí se správné intonaci věty  

čte se správnou výslovností 

  rozumí přiměřeným textům  

  učí se odhadovat význam neznámých slov  

  všímá si struktur v textu a učí se je používat-

pracuje s textem  

nakupování 

práce v domácnosti 

režim dne 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): KS: komunikační návyky, ČJL (6. ročník): KS: vypravování 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): KS: komunikační návyky, ČJL (6. ročník): KS: vypravování 

projekty 

výstupy učivo 

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky v 

probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na tato 

témata  

  učí se správné intonaci věty  

  popíše zvíře, člověka  

  napíše krátké vypravování  

učí se pracovat se slovníkem 

  samostatně vyhledá význam a výslovnost 

neznámých slov v překladovém slovníku  

  umí se učit nová slova, vazby a fráze  

  používá svoje záznamy a pomůcky  

vypráví o své rodině, zájmech 

  osvojí a rozšíří si slovní zásobu  

  používá oba přítomné časy i minulý čas 

prostý  

používá přídavná jména 

Popis lidí 

rok v mém životě 

moje oblíbené zvíře 

moje poslední dovolená 
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  rozšiřuje si slovní zásobu  

  tvoří otázky  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): KS: vypravování, ČJL (6. ročník): KS: popis, ČJL (6. ročník): KS: dopis, VO (6. 

ročník): rok v jeho proměnách a slavnostech, VO (6. ročník): domov a rodina, Př (6. ročník): 

mnohobuněční živočichové, Z (6. ročník): vesmír, VV (6. ročník): netradiční techniky, TV (6. 

ročník): bezpečnost a hygiena v TV 

přesahy z: 

Z (6. ročník): vesmír, VO (6. ročník): domov a rodina, ČJL (6. ročník): KS: dopis, VO (6. ročník): 

rok v jeho proměnách a slavnostech, ČJL (6. ročník): KS: popis, ČJL (6. ročník): KS: 

vypravování, Př (6. ročník): mnohobuněční živočichové, TV (6. ročník): bezpečnost a hygiena v 

TV, VV (6. ročník): netradiční techniky 

7. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

jídlo 

výstupy učivo 

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky 

v probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na tato 

témata 

  učí se správné intonaci věty 

čte se správnou výslovností 

 rozumí přiměřeným textům 

 učí se odhadovat význam neznámých slov 

  všímá si struktur v textu a učí se je používat – 

pracuje s textem 

konverzuje na téma jídlo 

  sestaví nákupní seznam  

  napíše jednoduchý recept  

  rozumí jednoduchému jídelnímu lístku  

  naučí se vyjadřovat množství 

počitatelná a nepočitatelná podstatná jm. 

členy 

v restauraci 

příběh 

nakupování 

recepty 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
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komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování, VO (7.ročník): kultura a její rozvíjení 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování, VO (7.ročník): kultura a její rozvíjení 

stupňování 

výstupy učivo 

vyplní a sestaví dotazník 

  umí vyplnit osobní dotazník  

  naučí se sestavit krátký dotazník a pracovat s 

ním  

komparativ 

superlativ 

nepravidelné stupňování 

tak…jako 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): J: význam slov, M (7. ročník): ČaPO: poměr 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): J: význam slov, M (7. ročník): ČaPO: poměr 

have to 

výstupy učivo 

vyplní a sestaví dotazník 

  umí vyplnit osobní dotazník  

  naučí se sestavit krátký dotazník a pracovat s 

ním  

výpráví o sobě 

  pracuje ve dvojicích a trojicích  

  napíše vyprávění 

have to 

zápor, otázka, český význam 

have to - must, needn't 

minulý čas 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování 

přídavná jména a příslovce 

výstupy učivo 
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učí se číst pro informace 

  čte přiměřené texty, jednoduše je reprodukuje  

  učí se používat různé slovníky  

  učí se vyhledávat informace v textu  

  učí se odhadnout význam neznámých slov  

frekvenční příslovce 

příslovce a koncevkou –ly 

rozdíl v použití příslovcí a přídavných jmen 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): J: význam slov, ČJL (7. ročník): J: skladba 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): J: význam slov, ČJL (7. ročník): J: skladba 

moje země 

výstupy učivo 

poskytne osobní informace 

  tvoří otázky a odpovídá o osobních údajích  

  dovede v jednoduchých větách vyprávět o své 

zemi 

  dovede vyjádřit rozdíly mezi VB a ČR  

učí se číst pro informace 

 čte přiměřené texty, jednoduše je reprodukuje  

  učí se používat různé slovníky  

  učí se vyhledávat informace v textu  

  učí se odhadnout význam neznámých slov  

zeměpis Britských ostrovů 

země a světadíly 

rekordy 

počasí 

 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování, VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování, VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení 

vyjádření budoucnosti  

výstupy učivo 

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky 

v probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na tato 

témata 

going to – plánovaná budoucnost 

zápor, otázka 
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  učí se správné intonaci věty 

vypovídá o budoucnosti 

  naučí se používat věty s going to 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování 

zábava 

výstupy učivo 

poskytne osobní informace 

  tvoří otázky a odpovídá o osobních údajích  

  dovede vyprávět v jednoduchých větách o 

minulých dějích  

  konverzuje na téma zábava  

vyplní a sestaví dotazník 

  umí vyplnit osobní dotazník  

  naučí se sestavit krátký dotazník a pracovat s 

ním  

rádio, televize, film 

volný čas 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): L: přátelství a láska v literatuře, VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení, VV (7. 

ročník): výtvarné akce, TV (7. ročník): sportovní hry 

přesahy z: 

VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení, ČJL (7. ročník): L: přátelství a láska v literatuře, TV (7. 

ročník): sportovní hry, VV (7. ročník): výtvarné akce 

moje rodina 

výstupy učivo 

poskytne osobní informace 

  tvoří otázky a odpovídá o osobních údajích  

  dovede vyprávět v jednoduchých větách o 

minulých dějích  

  konverzuje na téma rodina a rodinné vztahy 

členové rodiny 

životní etapy 

přivlastňovací zájmena 
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pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace, Poznávání lidí 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): L: literatura a fantazie, VO (7. ročník): přírodní bohatství a jeho ochrana, VV (7. 

ročník): kresba 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): L: literatura a fantazie, VO (7. ročník): přírodní bohatství a jeho ochrana, VV (7. 

ročník): kresba 

minulý čas prostý 

výstupy učivo 

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky v 

probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na tato 

témata  

  učí se správné intonaci věty  

čte se správnou výslovností 

  rozumí přiměřeným textům  

  učí se odhadovat význam neznámých slov  

  všímá si struktur v textu a učí se je používat -

pracuje s textem   

sloveso be, otázka, zápor 

pravidelná slovesa 

nepravidelná slovesa 

otázka, zápor 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování 

časopis Gate 

výstupy učivo 

čte se správnou výslovností 

  rozumí přiměřeným textům  

  učí se odhadovat význam neznámých slov  

  všímá si struktur v textu a učí se je používat - 

pracuje s textem   

tvoří otázky, odpovídá 

  umí odpovídat na přiměřeně obtížné otázky v 

čtenářské kompetence 

vyjadřovací kompetence 

slovní zásoba dle aktuálních témat 
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probrané tematické oblasti  

  dokáže se zeptat a rozumí odpovědi na tato 

témata  

  učí se správné intonaci věty  

prezentuje svoji práci spolužákům 

  samostatně vyhledává a zpracovává 

informace 

  zlepšuje ústní projev a vystupování 

rozšiřuje svoji slovní zásobu dle aktuálních 

témat  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): L: výchova k literatuře, výtah, ČJL (7. ročník): J: význam slov, slovní zásoba 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): L: výchova k literatuře, výtah, ČJL (7. ročník): J: význam slov, slovní zásoba 

projekty 

výstupy učivo 

poskytne osobní informace 

  tvoří otázky a odpovídá o osobních údajích  

  dovede vyprávět v jednoduchých větách o 

minulých dějích  

  používá oba přítomné časy 

  popíše svou zemi a rodinu  

  konverzuje na téma jídlo, zábava, rodina 

  rozšiřuje si slovní zásobu 

vypovídá o minulosti 

  používá minulý čas prostý  

  naučí se zápor a otázku v min. čase  

  napíše krátké vypravování   

jídlo 

moje země 

zábava 

rodinný život 

 

pokrytí průřezových témat 

 

komentář 

přesahy do: 

VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení, VV (7. ročník): malba, ČSP (7. ročník): PaÚD:kultura 

odívání 

přesahy z: 

VV (7. ročník): malba, VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení, ČSP (7. ročník): PaÚD:kultura 

odívání 
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8. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

budoucnost s will 

výstupy učivo 

vypovídá o budoucnosti 

  naučí se používat věty s will-shall 

  rozšíří si slovní zásobu-vesmír  

vyjádření budoucnosti 

zápor, otázka 

will, shall pro nabídku, rozhodnutí a předpověď 

pokrytí průřezových témat 

 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): L: science fiction, VO (8. ročník): přírodní bohatství a jeho ochrana, VV (7. 

ročník): kresba 

přesahy z: 

ČJL (8. ročník): L: science fiction, VO (8. ročník): přírodní bohatství a jeho ochrana, VV (7. 

ročník): kresba 

svět zítřka 

výstupy učivo 

poskytne osobní informace 

  tvoří otázky a odpovídá o osobních údajích  

  dovede v jednoduchých větách vyprávět o své 

vysněné bodoucnosti  

učí se číst pro informace 

  čte přiměřené texty, jednoduše je reprodukuje  

  učí se vyhledávat informace v textu  

  učí se odhadnout význam neznámých slov  

vypovídá o budoucnosti 

  rozšíří si slovní zásobu-vesmír  

umí používat výrazy – myslím si, nemyslím si, 

doufám 

vesmír 

moje budoucnost 

doprava 

místa 

na večírku 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace, Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): KS: životopis, ČJL (8. ročník): KS: úvaha, VO (8. ročník): kultura a její rozvíjení 

přesahy z: 

VO (8. ročník): kultura a její rozvíjení, ČJL (8. ročník): KS: úvaha, ČJL (8. ročník): KS: životopis 
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minulý čas průběhový 

výstupy učivo 

rozšíří si zásobu frází každodenní angličtiny 

  zlepšuje dovednost čtení pro informaci  

  rozumí dalším výrazům každodenní 

angličtiny  

  učí se rozumět textům písní  

  učí se rozumět rozhovorům vrstevníků  

seznamuje se s příběhy 

  čte a vymýšlí, příběh se zápletkou  

  rozšiřuje slovní zásobu na téma nehody, 

přírodní katastrofy  

  na tématu rodinný seriál procvičuje psaní 

příběhů, scénáře  

minulý čas průběhový 

otázka, zápor 

časová souvislost minulých časů 

when,while 

přírodní katastrofy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): KS: charakteristika literárních postav, ČJL (8. ročník): KS: subjektivně zabarvený 

popis 

přesahy z: 

ČJL (8. ročník): KS: charakteristika literárních postav, ČJL (8. ročník): KS: subjektivně zabarvený 

popis 

LONDÝN 

výstupy učivo 

rozšíří si zásobu frází každodenní angličtiny 

  zlepšuje dovednost čtení pro informaci  

  rozumí dalším výrazům každodenní 

angličtiny  

  učí se rozumět textům písní  

  učí se rozumět rozhovorům vrstevníků  

seznámí se s Londýnem 

  pozná názvy zajímavých míst  

  naučí se popsat cestu  

  naučí se zeptat na cestu  

  umí vytvořit stručný průvodce městem  

  hovoří o svém městě  

určité a neurčité členy 

vyjádření směru 

popis cesty 

příběh 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 135 

 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): KS: publicistický styl, Z (8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

ČJL (8. ročník): KS: publicistický styl, Z (8. ročník): Evropa 

předpřítomný čas 

výstupy učivo 

rozšíří si zásobu frází každodenní angličtiny 

  zlepšuje dovednost čtení pro informaci  

  rozumí dalším výrazům každodenní 

angličtiny  

  učí se rozumět textům písní  

  učí se rozumět rozhovorům vrstevníků  

seznámí se s předpřítomným časem 

  rozumí významu  

 používá ho v některých nacvičených situacích  

  hovoří o svých dosavadních zkušenostech  

předpřítomný čas 

zápor, otázka 

příčestí minulé 

ever, never 

zkušenosti 

čtení pro informace 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): J: tvarosloví, ČJL (8. ročník): J: skladba 

přesahy z: 

ČJL (8. ročník): J: tvarosloví, ČJL (8. ročník): J: skladba 

modální slovesa 

výstupy učivo 

rozšíří si zásobu frází každodenní angličtiny 

  zlepšuje dovednost čtení pro informaci  

  rozumí dalším výrazům každodenní 

angličtiny  

  učí se rozumět textům písní  

  učí se rozumět rozhovorům vrstevníků  

  používá frázová slovesa 

používá způsobová slovesa 

  naučí se používat slovesa must, don´t have to, 

should  

must, mustn't 

don´t have to 

needn't 

should, shouldn´t  

problémy 

frázová slovesa 
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  v minulosti a budoucnosti  

  hovoří a píše o problémech a jejich řešení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace, Kooperace a kompetice 

komentář 

 

projekty 

výstupy učivo 

hovoří o budoucnosti 

  hovoří o svých plánech do budoucnosti  

 používá vyjádření budoucnosti pomocí going 

to a will-shall  

poskytne informace o svém městě 

  pozná názvy zajímavých míst  

  naučí se popsat cestu  

  naučí se zeptat na cestu  

  umí vytvořit stručný průvodce městem  

seznamuje se s příběhy 

  čte a vymýšlí, příběh se zápletkou  

  rozšiřuje slovní zásobu na téma nehody, 

přírodní katastrofy  

vypráví o slavných osobnostech 

  rozumí významu předpřítomného času 

používá způsobová slovesa 

  must, mustn´t,don´t have to, should, should´t  

  hovoří a píše o problémech a povinnostech  

nehody 

budoucnost 

město 

problémy mladých lidí 

slavní lidé 

zájmena a přivlastňovací zájmena 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice, Poznávání lidí 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): KS: charakteristika literárních postav, ČJL (8. ročník): KS: subjektivně zabarvený 

popis, VO (8. ročník): člověk a jeho práva, VO (8. ročník): volba povolání, VV (8. ročník): malba 

přesahy z: 

VO (8. ročník): volba povolání, ČJL (8. ročník): KS: charakteristika literárních postav, ČJL (8. 

ročník): KS: subjektivně zabarvený popis, VV (8. ročník): malba, VO (8. ročník): člověk a jeho 

práva 
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9. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

minulé časy 

výstupy učivo 

používá v mluveném i psaném projevu 

probrané slovesné časy 

  naučí se hovořit o nedávné minulosti, svých 

dosavadních zkušenostech, výsledcích minulých 

dějů  

zlepší svoje dovednosti ve čtení 

  učí se číst samostatně přiměřené knižní a 

novinové texty pro informace  

  učí se čtením rozvíjet svoji slovní zásobu a 

procvičovat získané jazykové dovednosti  

  učí se vyhledávat informace a zpracovávat je  

rozšiřuje svoji slovní zásobu 

  rozšiřuje svoji slovní zásobu na téma 

problémy, popis osob – vzhled a povaha 

minulý čas prostý 

minulý čas průběhový 

předpřítomný čas 

for, since, yet 

časová souslednost 

členy 

popis osob – přídavná jména 

problémy 

příběh 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace, Poznávání lidí 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): KS: vypravování 

přesahy z: 

ČJL (9. ročník): KS: vypravování 

budoucí časy 

výstupy učivo 

používá v mluveném i psaném projevu 

probrané slovesné časy 

  naučí se hovořit o blízké, daleké, plánované i 

neplánované budoucnosti  

  naučí se vyjádřit podmínku v budoucnosti  

rozšiřuje svoji slovní zásobu 

 umí používat fráze spojené s plánováním 

schůzky – navrhnout čas, přijmout nebo 

odmítnout návrh 

 používá předložky in, at, on s časovými údaji 

will 

going to 

podmínkové věty – první kondicionál 

plánování 

časové údaje 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
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komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): KS: úvaha 

přesahy z: 

ČJL (9. ročník): KS: úvaha 

would 

výstupy učivo 

používá podmínkové věty 

  naučí se vyjádřit podmínku v budoucnosti  

  tvoří otázky a odpovídá 

  používá fráze se slovem kdyby 

zlepší svoje dovednosti ve čtení 

  učí se číst samostatně přiměřené knižní a 

novinové texty pro informace  

  učí se čtením rozvíjet svoji slovní zásobu a 

procvičovat získané jazykové dovednosti  

  učí se vyhledávat informace a zpracovávat je  

rozšiřuje svoji slovní zásobu 

 rozšiřuje svoji slovní zásobu na téma náš svět, 

katastrofy, varování, rady 

  používá všechny tvary zájmen 

would 

podmínkové věty – druhý kondicionál 

tak…že 

zájmena, zvratná zájmena 

katastrofy 

varování a rady 

pokrytí průřezových témat 

 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): L: výchova k literatuře, VO (9. ročník): globální problémy lidstva 

přesahy z: 

ČJL (9. ročník): L: výchova k literatuře, VO (9. ročník): globální problémy lidstva 

otázky 

výstupy učivo 

používá v mluveném i psaném projevu 

probrané slovesné časy 

 dokáže vytvořit otázku v probraných časech  

  rozliší použití jednotlivých časů v otázkách 

  zařadí použití gerundií do svého ústního i 

psaného projevu 

zlepší svoje dovednosti ve čtení 

  učí se číst samostatně přiměřené knižní a 

novinové texty pro informace  

  učí se čtením rozvíjet svoji slovní zásobu a 

otázky v různých časech 

gerundia 

zaměstnání 

frázová slovesa 

formální dopis 
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procvičovat získané jazykové dovednosti  

  učí se vyhledávat informace a zpracovávat je  

naučí se psát formální dopis 

  učí se psát formální dopis  

  životopis  

rozšiřuje svoji slovní zásobu 

  rozšíří svou slovní zásobu o téma zaměstnání 

a o frázová slovesa 

prezentuje svoji práci spolužákům 

  samostatně vyhledá a zpracuje informace  

  vytváří vizuální pomůcky  

  zlepšuje ústní projev a vystupování  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace, Kooperace a kompetice 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): KS: úvaha, VO (9. ročník): občan v právních a ekonomických vztazích 

přesahy z: 

ČJL (9. ročník): KS: úvaha, VO (9. ročník): občan v právních a ekonomických vztazích 

Trpný rod 

výstupy učivo 

používá v mluveném i psaném projevu 

probrané tvary sloves 

 umí používat trpný rod v různých slovesných 

časech 

  používá modální slovesa v trpném  

  rozlišuje trpný a činný rod  

zlepší svoje dovednosti ve čtení 

  učí se číst samostatně přiměřené knižní a 

novinové texty pro informace  

  učí se čtením rozvíjet svoji slovní zásobu a 

procvičovat získané jazykové dovednosti  

  učí se vyhledávat informace a zpracovávat je  

rozšiřuje svoji slovní zásobu 

 rozšiřuje svoji slovní zásobu na téma 

cestování a peníze 

  používá různé typy předložek 

trpný rod 

modální slovesa v trpném rodě 

předložky 

peníze 

cestování 

kupování jízdenky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
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Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): KS: jazyková kultura, Z (9. ročník): doprava a spoje 

přesahy z: 

ČJL (9. ročník): KS: jazyková kultura, Z (9. ročník): doprava a spoje 

projekty 

výstupy učivo 

zlepší svoje dovednosti ve čtení 

  učí se číst samostatně přiměřené knižní a 

novinové texty pro informace  

  učí se čtením rozvíjet svoji slovní zásobu a 

procvičovat získané jazykové dovednosti  

  učí se vyhledávat informace a zpracovávat je  

  učí se rozumět textům písní 

rozšiřuje svoji slovní zásobu 

rozšiřuje svoji slovní zásobu na téma hudba, 

škola, cestování, peníze 

prezentuje svoji práci spolužákům 

  samostatně vyhledá a zpracuje informace  

  vytváří vizuální pomůcky  

  zlepšuje ústní projev a vystupování  

hudba 

škola 

moje země 

formální dopis 

utrácení peněz 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): L: vize a fantazie, VV (9. ročník): kresba 

přesahy z: 

ČJL (9. ročník): L: vize a fantazie, VV (9. ročník): kresba 

 

4.1.3. DALŠÍ CIZÍ JAZYK 

Další cizí jazyk je vyučován jako volitelný vzdělávací obor od 7. do 9. ročníku s dotací 2 

vyučovací hodiny týdně. Žákům a rodičům je nabídnuta výuka německého jazyka nebo 

španělského jazyka. Tento výběr je podmíněn zájmem žáků a personálním zajištěním výuky. 

Výuka probíhá v pracovnách cizího jazyka, v pracovně literární výchovy s využitím školní 

knihovny, dále je využívána práce s interaktivní tabulí nebo práce na PC v multimediální 

pracovně. 

Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a 

souvisejících tematických okruhů průřezových témat RVP pro základní vzdělávání. Cílem je 

poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s 
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počítačem, internetem. S výukou jazyka je spjato poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, 

formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt a tolerance k odlišným kulturním 

hodnotám jiných národů. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým 

podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. 

Seznámení s cizím jazykem přispívá také k chápání a objevování skutečností, které 

přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový 

základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility 

jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. 

Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 střídáme různé výukové metody s důrazem na činnostní charakter výuky cizích jazyků 

 učíme žáky vyhledávat ve slovníku, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře 

i na internetu 

 klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem 

 využíváme při výuce audio i video techniku, počítačové programy, interaktivní tabuli 

 učíme práci s chybou 

 snažíme se, aby žáci neodmítali ani nekritizovali nápady druhých, aby při potížích nebo 

nezdaru jednali čestně 

Kompetence k řešení problémů 

 snažíme se vést výuku tak, aby žáci získané poznatky aplikovali, aby hledali, nalézali 

různá řešení problémů 

 vedeme žáky k samostatnosti při řešení problémů  

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 učíme žáků nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva) 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, mezi učitelem, mezi žáky a dalšími 

osobami 

 vedeme žáky k tomu, aby se řídili pravidly diskuse, přihlásili se o slovo, přemýšleli o 

názorech druhých a respektovali je 

 vedeme žáky k tiché komunikaci při skupinové práci 

Kompetence sociální a personální 

 se spoluúčastí žáků se snažíme o pozitivní školní i třídní klima 

 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupině, přispívali do její diskuse 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel, seznamujeme 

s pravidly slušného chování  

 vedeme k tolerování odlišností, využíváme příležitostí k multikulturní výchově (např. vážit 

si a respektovat spolužáky, kteří přišli z jiných zemí a naopak) 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení 

 vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce jiných 

 učíme žáky vhodné a kvalitní prezentaci 
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4.1.3.1 Německý jazyk 

Časový plán výuky:  

Výuka probíhá v 7. až 9. ročníku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny za týden 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, VOLITELNÝ 

KONVERZAČNÍ TÉMATA 

výstupy učivo 

představí se 

pozdraví své vrstevníky 

zeptá se na jméno, věk, bydliště, tel.číslo, na 

tyto otázky i odpoví 

vyplní jednoduchý formulář 

pojmenuje běžná povolání a zeptá se druhých, 

čím jsou 

zná základní číslovky 1-100 

zvolí dle komunikační situace formu tykání 

nebo vykání při oslovení ve větě 

zvládá základní slovní zásobu k tem.okruhu 

byt, dům, vybavení bytu a užívá ji 

v jednoduchých větách 

zeptá se, jak se daří a na tuto otázku i 

odpoví 

pojmenuje základní potraviny, jídla, nápoje 

ukáže na mapě dané země a jejich hl. města, 

o těchto zemích krátce pohovoří 

 

Představování, pozdravy 

 

Adresa 

 

Povolání 

 

 

Číslovky 

 

 

Tykání, vykání 

 

 

Domov 

 

 

Wie geht s 

 

V obchodě, v restauraci 

 

Německo a německy mluvící země 

pokrytí průřezových témat 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

 

VÝSLOVNOST 

výstupy učivo 

Vyslovuje a píše správně německé hlásky a 

slova 

Snaží se správně vyslovovat skupiny hlásek 

–ie, -ei, -eu, -sch, -ig a přehlásky ä,ö,ü 

 

Správná výslovnost německých hlásek 

Abeceda 
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SLOVESA 

výstupy učivo 

Užívá v prézentu tvary pravidelných sloves: 

heiβen, haben 

Užívá v prézentu tvary nepravidelného slovesa: 

sein 

Užívá v prézentu modální slovesa möchten, 

mögen 

Přítomný čas pravidelných sloves bez změny 

kmenové samohlásky 

Časování slovesa být, mít 

Jednoduché věty s modálními slovesy möchten, 

mögen 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

výstupy učivo 

Pozná a užívá člen určitý a neurčitý u tvarů 1. 

pádu podst.jm. č.j. 

Pozná s užívá člen neurčitý u tvarů 4. p. 

podst.jm.č.j. 

Snaží se používat aktivně probranou slovní 

zásobu ve tvarech 1. a 4. pádu č.j.  

Základní slovní zásoba pro zvládnutí 

nejjednodušších komunikačních situací 

 

Člen určitý a neurčitý 

4.p.podstatných jmen jednotného čísla 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘEDLOŽKY A PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY 

výstupy učivo 

Zná a umí užívat předložky aus, in, bei ve 

vazbách přísl.určení místa 

z, do, v, u 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ZÁJMENA 

výstupy učivo 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 144 

 

Poznává osobní a přivlastňovací zájmena, užívá 

je ve tvarech 1. p. ve větách oznamovacích a 

tázacích 

Zná a užívá ukazovací zájmeno das 

Zná a užívá tázací zájmena woher,wohin 

Osobní a přivlastňovací zájmena 

 

 

Tázací zájmena odkud, kam 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

výstupy učivo 

Umí užít tvar příd.jm. v 1.p.na pozici shodného 

přívlastku  

Přídavná jm.charakterizující osoby, věci 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SKLADBA 

výstupy učivo 

Samostatně utvoří jednoduchou větu 

oznamovací a otázku zjišťovací a doplňovací  

Rozpozná zápor větný a slovní, zformuluje 

jednoduchou odpověď pomocí nicht, kein 

  

Věta oznamovací 

Věta tázací (zjišťovací a doplňovací) 

 

Zápor (kein, nicht) 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, VOLITELNÝ 

KONVERZAČNÍ TÉMATA 

výstupy učivo 

Zeptá se nerodinné poměry a počet členů 

rodiny, na tyto otázky také odpoví 

Vyjádří přání a co má/nemá rád 

Dovede se zeptat a říci, jaké má zájmy a 

koníčky, krátce o nich pohovoří 

Dovede říct, jakým jazykem se mluví v určité 

zemi 

Zeptá se nějaké osoby na původ, umí na tuto 

Moje rodina 

 

Domov 

Na návštěvě 

Volný čas 

Národnost 
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otázku odpovědět 

pokrytí průřezových témat  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

 

VÝSLOVNOST 

výstupy učivo 

Snaží se správně vyslovovat skupiny hlásek sp 

na začátku slov 

Rozliší krátké a dlouhé samohlásky ve slově i 

ve větě 

Pozná přízvuk ve složených slovech a slova 

správně reprodukuje 

Výslovnost jednotlivých hlásek 

Procvičování výslovnosti s důrazem na krátké a 

dlouhé samohlásky 

 

Slovní přízvuk 

 

komentář 

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

výstupy učivo 

Pozná a užívá člen neurčitý u tvarů 4.p. 

podst.jm. 

Probranou sl.zásobu se snaží používat aktivně 

ve tvarech 1. a 4.p. j.č. s neurčitým i určitým 

členem  

Vazby  4.p. se členem neurčitým i určitým 

 

Množné číslo podstatných jmen 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

výstupy učivo 

Užije tvar příd.jm. v 1.p. na pozici shodného 

přívlastku 

Přídavná jména charakterizující osoby a věci 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ZÁJMENA 
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výstupy učivo 

Zná a užívá tázací zájmeno woher, was, 

ukazovací zájmeno das 

Zná a užívá osobní a přivlastňovací zájmena, 

užívá je ve tvarech 1.p. ve větách oznamovacích 

a tázacích 

Ve známých větách užívá osobní zájmena 

ich,du, Sie. ve 3.p. 

Tázací zájmeno woher, was 

Ukazovací zájmeno das 

Osobní a přivlastňovací zájmena 

 

Osobní zájmena ich, du. Sie, ve 3.p. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SLOVESA 

výstupy učivo 

Užívá v prézentu tvary pravidelných sloves 

Užívá v prézentu tvary probraných 

nepravidelných sloves 

Užívá v prézentu modální slovesa können, 

müssen 

Časování dalších pravidelných sloves 

 

Časování dalších nepravidelných sloves 

Modální slovesa umět, muset 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘEDLOŽKY A PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY 

výstupy učivo 

Zná a umí užívat předložky se 3.p. ve vazbě 

přísl. určení času a místa – aus.bei,mit, von, zu  

Předložky se 3.p. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SKLADBA 

výstupy učivo 

Zformuluje větu s nepřímým slovosledem ve 

větě oznamovací 

Užívá neosobní formy man 

Zformuluje záporné věty s kein 

Utvoří souvětí se spojkami und. aber, oder  

Nepřímý slovosled ve větě oznamovací 

Větná skladba 

 

Souvětí a spojky a, ale, nebo 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, VOLITELNÝ 

KONVERZAČNÍ  TÉMATA 

výstupy učivo 

Zeptá se, jaké koníčky má jeho kamarád, jaké 

druhy sportu pěstuje, co by chtěl nebo musí 

dělat a na tyto otázky  

Řekne, komu patří určitý předmět, věc 

Pojmenuje základní druhy oblečení a zeptá se 

na jeho barvu a odpoví na otázku, co rád nosí 

Napíše krátký dopis nebo pohled z prázdnin 

Tvoří jednoduché věty na téma počasí, 

formuluje jednoduché otázky 

Řekne, kdy se narodil, kolik je mu let, koho má 

pozvat na narozeninovou oslavu, jaký dárek 

koupit, umí se na totéž dotázat 

Pojmenuje části těla 

Popíše stručně své zdravotní potíže, je schopen 

vést dialog na toto téma u lékaře a objedná se k 

lékaři 

Volný čas a sport 

 

 

Oblečení  

Barvy 

Názvy zemí častých dovolených, příroda 

Náležitosti dopisu, pohlednice 

Počasí, názvy ročních období 

 

Letopočty, měsíce,roky 

Dárky 

 

Tělo a jeho části 

Zdraví a nemoci 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

VÝSLOVNOST 

výstupy učivo 

Snaží se mluvit se správnou intonací 

Rozlišuje a osvojuje si délku samohlásek 

v závislosti na jejich postavení  

Rozlišuje a osvojuje si znělé a neznělé hlásky 

Procvičování výslovnosti v běžných 

každodenních situacích 

Dlouhé a krátké samohlásky 

Větný přízvuk  

Neznělé hlásky 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

výstupy učivo 

Pozná a užívá tvary podstatných jmen ve Základní slovní zásoba pro zvládnutí 
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spojení s přivlastňovacím zájmenem v 1.a 4.p. 

Používá tvary podstatných jmen v jednotlivých 

pádech 

Osvojí si princip vytváření složených podst. jm. 

jednoduchých komunikačních situací 

Skloňování podst. jm. 

 

Složená podstatná jm. 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

výstupy učivo 

Vytvoří 2. popř.3. st. přídavných jm. 

 

Přídavný jména charakterizující osoby a věci 

Stupňování přídavných jmen 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ZÁJMENA 

výstupy učivo 

Zná osobní a přivlastňovací zájmena, užívá je 

ve tvarech 1.,3.a 4.p. 

Zná a užívá tázací zájmeno wer, wem, wen  

Osobní a přivlastňovací zájmena ve větách 

oznamovacích, tázacích a rozkazovacích 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ČÍSLOVKY 

výstupy učivo 

Osvojuje si tvorbu řadových číslovek v 1., 3. a 

4. p. 

Používá slova označující letopočty 

Data narození, konání určité události, státní 

svátky 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SLOVESA 

výstupy učivo 

Užívá v prézentu další modální slovesa 

Osvojí si časování slovesa werden v prézentu 

Jednoduché věty s modálními slovesy: können, 

wollen, müssen, sollen, dürfen 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 149 

 

Vytvoří imperativ Sloveso werden 

Věta rozkazovací – 2.č.j. a 2.,3.p. č.mn. 

Perfektum a préteritum pravidelných sloves 

Préteritum sloves sein, haben 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘEDLOŽKY A PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY 

výstupy učivo 

Zná a umí užívat předložky ve vazbách 

příslovek. určení místa a času, včetně 

bezpředložkového tvaru přísl. určení času  

Předložka se 3. a 4.p. 

Kde, kam (určení místa) 

Kdy  (datované události) 

Každý den, minulý měsíc, poslední rok 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SKLADBA 

výstupy učivo 

Zformuluje jednoduchou otázku zjišťovací a 

doplňovací 

Vytvoří správný slovosled vět modálních 

s infinitivem a vět rozkazovacích 

Zná slovosled vět rozkazovacích 

Zná slovosled vedlejších vět se spojkami se 

spojkami dass a weil 

Rozpozná zápor větný a slovní  

Podmiňovací způsob 

Věty oznamovací, tázací, rozkazovací 

 

 

 

 

Vedlejší věty a spojky  (dass, weil) 

 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

4.1.3.2. Španělský jazyk 

Charakteristika předmětu 

Vzdělávání v dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1. Další cizí jazyk se 

vyučuje v  7. – 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách a v případě potřeby 

i v učebně informatiky. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu 

k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace 

v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty, porozumění sdělení na 

úrovni osvojených znalostí a v neposlední řadě i poznání kultury a tradic zemí studovaného 
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jazyka. Výuka vede žáky k vytváření pocitů respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám 

jiných národů. 

Tento předmět je propojen na 2. stupni s předměty český jazyk a literatura, dále se prolíná a 

doplňuje s předměty rodinná a občanská výchova, zeměpis, dějepis, hudební a výtvarná výchova. 

Výuka směřuje k osvojení základů 2. cizího jazyka, k uvědomění si jazykových odlišností. 

Žáci si osvojí běžné výrazy a slovní spojení tak, aby porozuměli přiměřenému psanému textu a 

mluvenému slovu. Na základě textů se seznámí s odlišností v životě jiných národů, uvědomí si 

zeměpisné a kulturní souvislosti. 

Časový plán výuky:  

Výuka probíhá v 7. až 9. ročníku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny za týden 
 

Výchovné a vzdělávací strategie    

 

Kompetence k učení   

 vedeme žáky k osvojení slovní zásoby a základních mluvnických pravidel přiměřeně věku a 

schopnostem 

 při výuce klademe důraz na propojení zvukové a vizuální stránky jazyka, využitelnosti 

v běžných životních situacích 

 podněcujeme žáky k systematičnosti a pravidelnosti v přípravě     

 vedeme žáky k aplikaci teoretických znalostí v praxi, k tomu, aby si uměli naplánovat postup 

práce, dokázali formulovat přesně otázky a vyhledat odbornou radu 

 usilujeme o to, aby žáci získali kladný vztah k učení, byli schopni sebevzdělávání ve volném 

čase (odborná literatura, dokumentární filmy, kurzy apod.) 

 učíme žáky rozvíjet získané znalosti postupně, po částech a v souvislostech 

 rozvíjíme v žácích zvědavost poznávat zvyky zemí studovaného jazyka 

 posilujeme v žácích vědomí využitelnosti studovaného jazyka v praktickém životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

 podněcujeme žáky k logickému myšlení, např. řešením rébusů, křížovek 

 vedeme žáky k porovnání mediálních sdělení a vlastních zkušeností se zeměmi studovaného 

jazyka 

 posilujeme v žácích schopnost obhájit si svoje názory (a naopak schopnost zvažovat názory 

jiných a kriticky posoudit správnost názorů) 

 

Kompetence komunikativní 

 vede žáky k přesnému, logicky a gramaticky správnému vyjadřování potřeb, prožitků i ke 

sdělování názorů 

 žáci se učí správnému porozumění textům, vedeme je k jednoduchému ústnímu vyjadřování, 

porozumění krátkému vyslechnutému nebo psanému sdělení 

 při výuce i mimo ni podněcujeme žáky k aktivnímu zapojení do diskuse 

 vedeme žáky k otevřenosti, zapojujeme je do akcí, při nichž mohou uplatnit své komunikativní 

dovednosti 

 seznamujeme žáky se shodami a odlišnostmi socio-kulturního prostředí ČR a zeměmi 

studovaného jazyka 

 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky ke spolupráci ve skupinách a utváření příznivé atmosféry, klademe důraz na 

pochopení nutnosti spolupráce s druhými 

 přesvědčujeme žáky o správnosti a nutnosti nabídnout účinnou pomoc 
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 zdůrazňujeme ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi, vedeme je k tomu, aby byli 

přístupní objektivní kritice a své jednání hodnotili sebekriticky 

 diskutujeme s žáky o nebezpečí přejímání negativních vzorů, učíme je jednat asertivně 

 

Kompetence občanské 

 vede žáky k poznávání a chápání jazyka jako zdroje pro využívání osvojených komunikativních 

znalostí v konkrétních reálných situacích, tím, že žákům zprostředkujeme obeznámení s historií, 

kulturními tradicemi, zvyky, běžným životem a zeměpisnými reáliemi jiných zemí. 

 učíme žáky znát jejich práva a povinnosti ve škole i mimo ni, rozpoznat šikanu a vhodně jednat, 

vyhledat pomoc 

 vedeme je k odmítání násilí, útlaku a ponižování 

 při výuce žáky přesvědčujeme o nutnosti boje proti rasismu 

 pěstujeme v žácích pocit vlastní jedinečnosti, ale zároveň i tolerance s jinými národnostmi 

 

Kompetence pracovní 

 žáky učíme založit a vést si vlastní slovníček, používat k vyhledávání informací slovníky, 

vyrábět jednoduché didaktické pomůcky a přehledy 

 klademe důraz na to, aby žáci zodpovědně přistupovali k práci 

 učíme je vážit si práce druhých 

 pomáháme žákům reprezentovat školu i obec např. v různých soutěžích 

 přesvědčujeme žáky o nutnosti využívání získaných jazykových znalostí a zkušeností 

v budoucím životě 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, VOLITELNÝ 

KONVERZAČNÍ TÉMATA 

výstupy učivo 

představí se 

pozdraví své vrstevníky 

sdělí základní informace o své osobě 

vyplní jednoduchý formulář 

pojmenuje běžná povolání a zeptá se druhých, 

čím jsou 

zná základní číslovky 1-100 

volí dle komunikační situace formu tykání nebo 

vykání při oslovení ve větě 

zvládá základní slovní zásobu k tem.okruhu byt, 

dům, vybavení bytu a užívá ji v jednoduchých 

větách 

zeptá se, jak se daří a na tuto otázku i odpoví 

pojmenuje základní potraviny, jídla, nápoje 

ukáže na mapě dané země a jejich hl. města, o 

těchto zemích krátce pohovoří 

 

Představování, pozdravy 

 

Adresa 

 

Povolání 

 

 

Číslovky 

 

Tykání, vykání 

 

 

Domov 

 

 

Cómo estás? 

 

V obchodě, v restauraci 

 

Španělsko a španělsky mluvící země 
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pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

 

MLUVNICKÉ UČIVO - TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky 

správně jednoduché texty složené ze známé 

slovní zásoby 

napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení 

za použití základních gram. struktur a vět  

Podstatná jména  

- člen určitý a neurčitý 

- užívání určitých a neurčitých členů  

- rod podst. a přídav. Jmen 

Přídavná jména 

- pořadí podstatného a přídavného jména ve 

větě 

Zájmena 

- osobní zájmena  

- přivlastňovací zájmena  

Číslovky 

- základní 0 - 100 

Slovesa  

-  slovesné třídy  AR,ER, IR 

- slovesa SER, ESTAR, HAY, TENER 

- zvratná slovesa 

- zápor 

Předložky 

- en, de, con, a, para 

 

Mluvnické učivo  

- slovosled věty  

- věta tázací 

- časování sloves 

- shoda podstatného a přídavného jména 

(rod, číslo) 

 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, VOLITELNÝ 
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KOMUNIKATIVNÍ TÉMATA 

výstupy učivo 

Zeptá se nerodinné poměry a počet členů 

rodiny, na tyto otázky také odpoví 

Vyjádří přání a co má/nemá rád 

Dovede se zeptat a říci, jaké má zájmy a 

koníčky, krátce o nich pohovoří 

Dovede říct, jakým jazykem se mluví v určité 

zemi 

Zeptá se nějaké osoby na původ, umí na tuto 

otázku odpovědět 

Moje rodina 

 

Domov 

Na návštěvě 

Volný čas 

Národnost 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

 

MLUVNICKÉ UČIVO - TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky 

správně jednoduché texty složené ze známé 

slovní zásoby 

napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení 

za použití základních gramatických struktur a 

vět 

Podstatná jména 

- užívání podstatného jména ve 3. a 4. 

pádě 

 

Přídavná jména 

- v přísudku 

Zájmena 

- tázací 

- neurčitá 

Číslovky 

- 100 - 1000 

Slovesa 

- skupiny nepravidelných sloves 

- použití ser, estar, hay 

- slovesné vazby tener que, hay que 

- sloveso GUSTAR 

Mluvnické učivo – Skladba 

- větný rámec 

- zkracování vedlejší věty účelové (para 

s infinitivem) 

 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, VOLITELNÝ 

KOMUNIKATIVNÍ  TÉMATA 

výstupy učivo 

hovoří o aktivitách ve volném čase v různých 

ročních obdobích a za různého počasí 

naplánuje aktivity pro volný čas 

porovná známky, aktivity, prázdniny 

 

porovná zvyky a obyčeje u nás a v německy 

mluvících zemích 

 

pohovoří o lidském těle, oblečení a módě 

popíše sebe i ostatní 

reaguje na základní fráze ve scénce U  lékaře 

 

naplánuje párty 

napíše pozvánku i blahopřání 

 

pohovoří o svém bydlišti 

zeptá se na cestu, porozumí informaci, e-mailu 

 

 

pohovoří o plánech na prázdniny 

naplánuje cestu 

napíše pohlednici z prázdnin 

 

Můj volný čas 

- volný čas 

- známky, vysvědčení, prázdniny 

Vánoce 

- zvyky a obyčeje 

Vzhled 

- lidské tělo (zdraví) 

- oblečení a móda, popis osoby 

 

Párty 

- oslava narozenin 

Moje město 

- popis svého bydliště 

- orientace v prostoru 

dopravní prostředky 

Prázdniny 

- plány na prázdniny 

psaní pohlednic 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

 

MLUVNICKÉ UČIVO - TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky 

správně jednoduché texty složené ze známé 

slovní zásoby 

napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení 

za použití základních gramatických struktur a 

vět 

Podstatná jména 

- psaní malých a velkých písmen 

Přídavná jména 

-  stupňování přídavných jmen 

Zájmena 
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- tázací 

- přízvučné a nepřízvučné tvary zájmen 

Číslovky 

- 1000 a více 

Slovesa 

- další nepravidelná slovesa 

- skupiny nepravidelných sloves 

- podmiňovací způsob 

Mluvnické učivo – Skladba 

- vyjádření ani-ani 

- otázka nabídky 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

 

 

4.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena 

především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro 

užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém 

životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli 

prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné 

studium. 

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a 

pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, 

algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. 

V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho 

prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické 

operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je 

operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na 

reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a 

zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. 

V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují 

geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, 

které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v 

prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a 

objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení 

polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn 

a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich 

reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že 

změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a 
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závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a 

vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného 

počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k 

pochopení pojmu funkce. 

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a 

problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské 

matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a 

úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět 

situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní 

schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. 

4.2.1. MATEMATIKA 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na aktivních 

činnostech. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Rozvíjí schopnost 

abstraktního a exaktního myšlení. Podporuje logické a kritické usuzování. Prolíná celým 

základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. 

Hodinová dotace předmětu Matematika je v rozsahu 5 vyučovacích hodin týdně v 1., 2. a 

5.ročníku, 6 vyučovacích hodin ve 3. a 4.ročníku. Na druhém stupni 5 vyučovacích hodin týdně. V 

rozvrhu vyučování je nasazován v dopoledních hodinách. Výuka na 1. stupni probíhá v 

kmenových učebnách a na 2. stupni v pracovnách matematiky, dále je využívána práce s 

interaktivní tabulí nebo práce na PC v multimediální pracovně. Nedílnou součástí této vzdělávací 

oblasti je práce s výpočetní technikou. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky 

(především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat 

některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v 

numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické 

práci se zdroji informací. 

Matematické učivo je rozděleno do čtyř matematických částí / okruhů/ : 

1/ Čísla a početní operace 

2/ Závislosti, vztahy a práce s daty 

3/ Geometrie v rovině a prostoru 

4/ Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Čísla a početní operace: žáci si osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: 

dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění. 

Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. 

Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí v reálných situacích.  

Závislosti, vztahy a práce s daty: žáci rozeznávají a rozpoznávají určité typy změn a 

závislostí, seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů. 

Geometrie v rovině a prostoru: je opřena o zkušenost dětí a vede nejen k získání 

užitečných technických dovedností, ale především k rozvíjení orientace v prostoru, geometrické 

představivosti a estetického cítění. 

Učí žáky porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah, zdokonalovat 

svůj grafický projev. 

Vede žáky k řešení úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.  
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Nestandardní aplikační úlohy a problémy: tato konečná část netvoří samostatný tematický 

celek, jde spíše o motivační materiál, který prolíná všemi tematickými okruhy v průběhu celého 

základního vzdělávání. 

Žáci se učí řešit problémové situace z běžného života, pochopit a analyzovat problém, 

utřídit údaje. 

Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku. Porovná, sčítá a odčítá zlomky 

se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel. Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 

číselné ose desetinné číslo dané hodnoty. Porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého 

záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 v hodinách matematiky střídáme různé výukové metody, učíme práci s chybou a snažíme 

se, aby žáci neodmítali, ani nekritizovali nápady druhých 

Kompetence k řešení problému 

 žáky v hodinách matematiky vedeme k tomu, aby získané poznatky uměli aplikovat, aby 

hledali a nalézali různá řešení problému 

 při výuce matematiky vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů a 

k vyslechnutí názoru druhých 

Kompetence komunikativní 

 žáky při hodinách matematiky vedeme ke vhodné komunikaci se spolužáky, mezi žákem a 

učitelem a učíme je obhajovat svůj názor a zároveň naslouchat názoru jiných a tolerovat ho 

Kompetence pracovní 

 v hodinách matematiky žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení vlastních 

možností a schopností 

 žáky vedeme k vhodné a kvalitní prezentaci své práce, vedeme je k tomu, aby si vážili 

práce druhých 

1. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: ČÍSELNÁ ŘADA DO 20 

výstupy učivo 

užije čísla k vyjádření počtu a pořadí 

třídí skupiny prvků podle počtu 

vytvoří soubor prvků s počtem do 20 

porovnává čísla na základě množství a 

pořadí 

čte a zapíše čísla do 20 

vyhledá a přiřadí čísla na číselné ose, řadí 

čísla vzestupně i sestupně 

- číselná řada do 20 

- numerace do 20, počítání prvků 

- psaní číslic do 20, určování počtu 

- značky větší, menší, rovná se 

- vztahy více - méně - rovná se 

- číselná osa 

- pohyb po číselné ose 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 
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ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ 

výstupy učivo 

sčítá a odčítá pamětně čísla do 20  

zapíše matematické operace rovnicí  

dočítá do daného počtu 

- sčítání a odčítání v první desítce, v druhé 

desítce bez přechodu desítky, následně s 

přechodem 

- komutativnost sčítání, rozklad čísel 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: SLOVNÍ ÚLOHY 

výstupy učivo 

určí celou hodinu 

rozpozná dny v týdnu a jejich sled 

rozliší měsíce v roce 

- jednoduché slovní úlohy 

- časové jednotky, rok, měsíc, týden, den, 

hodina 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek, ČJL (1. ročník): P: opis a přepis textů 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): P: opis a přepis textů, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy do: 

SKN (1. ročník): LaČ: orientace v čase 

přesahy z: 

SKN (1. ročník): LaČ: orientace v čase 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: TABULKA A DIAGRAM 

výstupy učivo 

zapíše čísla do jednoduché tabulky 

řeší jednoduché ekonomické úlohy 

užije správné hodnoty platidel 

- tabulka 

- jednoduchý sloupcový diagram 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY(R): KILOGRAM, LITR 

výstupy učivo 

řeší úlohy s využitím litru a kilogramu 
- kilogram, litr 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: ORIENTACE V PROSTORU A V ROVINĚ 

výstupy učivo 

orientuje se vpravo, vlevo, nahoru, dolů 

rozliší vpřed, za, pod, nad, hned před, větší, 

menší, stejný 

rozezná rovinné útvary 

přiřadí správné názvy k rovinným útvarům, 

rozlišuje čtverec, obdélník, trojúhelník, 

- orientace v prostoru a v rovině 

- základní rovinné útvary 

- základní útvary v prostoru 

- měření délek na dílky 
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kruh 

pozná základní útvary v prostoru (krychle, 

kvádr, válec, koule) 

sestaví z těles jednoduché stavby  

hodnotí shodnost a odlišnost tvarů 

měří délky 

načrtni geometrické tvary pomocí 

čtverečkovaného papíru 

komentář 

přesahy do: 

VV (1. ročník): prostorová tvorba, TV (1. ročník): průpravná cvičení 

přesahy z: 

VV (1. ročník): prostorová tvorba, TV (1. ročník): průpravná cvičení 

přesahy do: 

ČSP (1. ročník): konstrukční činnosti 

přesahy z: 

ČSP (1. ročník): konstrukční činnosti 

2. ROČNÍK - DOTACE: 3 + 2, POVINNÝ 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU V OBORU DO 

100 

výstupy učivo 

sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem 

přes desítku 

spočítá prvky daného souboru do 100, 

vytvoří soubory s daným počtem prvků 

do 100 /na počítadle, penězi, ve 

čtvercové síti 

porovná čísla do 100 a zapisuje pomocí 

symbolů  

sčítá a odčítá čísla v oboru do 100 s 

přechodem přes desítku 

- sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v 

oboru přirozených čísel 

- počítání po desítkách, po jedné v oboru do 100 

- sčítání a odčítání v oboru do 100 

- sčítání a odčítání násobků deseti 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: VYTVÁŘENÍ A ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH 

výstupy učivo 

řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání, ke 

sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 

řeší slovní úlohy se vztahy o n-více /méně/ 

v oboru do 100  

řeší slovní úlohy na násobení a dělení 

řeší slovní úlohy se dvěma početními 

výkony 

- vytváření a řešení slovních úloh na sčítání a 

odčítání 
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řeší slovní úlohy na vztahy n-krát více, n-

krát méně 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ, ČÍSELNÁ OSA 

výstupy učivo 

orientuje se na číselné ose 

porovná čísla do 100 a zapisuje pomocí 

symbolů  

- zápis čísla v desítkové soustavě 

- číselná osa, řada  

- porovnávání čísel 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL NA DESÍTKY 

výstupy učivo 

zaokrouhlí dané číslo na desítky 
- zaokrouhlování čísel na desítky 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: NÁSOBENÍ, NÁSOBILKA 

výstupy učivo 

násobí (1-10) 

užije závorky 

dělí v oboru násobilek (1-10) 

- násobilka, násobek 

- násobení jako opakované sčítání 

- závorka 

- činitel, záměna činitelů 

- řady násobků daného čísla, automatizace 

násobilek (1-10) 

 názorné zavedení násobení a dělení na 

souborech různých předmětů 

- automatizace dělení v oboru násobilek 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: ČASOVÉ ÚDAJE 

výstupy učivo 

použije časové jednotky - hodina, minuta, 

sekunda 

čte časové údaje na různých typech hodin 

- den - 24 hodin, hodina - 60 minut, minuta - 60 

sekund 

- čtení údajů na hodinkách /i digitálních/ 

- sledování časových závislostí  

komentář 

přesahy do: 

SKN (2. ročník): LaČ: orientace v čase 

přesahy z: 

SKN (2. ročník): LaČ: orientace v čase 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: ÚSEČKA, DÉLKA ÚSEČKY 

výstupy učivo 

odhadne délku úsečky na centimetry, 

decimetry 

měří délku úsečky na centimetry, milimetry 

- úsečka, délka úsečky 

- jednotky délky: milimetr, centimetr, decimetr, 

metr, měření délky úsečky 

- rýsování úseček 

- označení bodů a úseček 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: KRESLENÍ ROVNÝCH, LOMENÝCH  A KŘIVÝCH ČAR 

výstupy učivo 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 161 

 

kreslí křivé, lomené a rovné čáry 
- kreslení rovných, lomených a křivých čar 

komentář 

přesahy do: 

VV (2. ročník): kresba 

přesahy z: 

VV (2. ročník): kresba 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: TĚLESA V ROVINĚ 

výstupy učivo 

pozná geometrická tělesa v praxi 

vymodeluje tělesa 

- modelování těles, jednoduchých útvarů v 

rovině 

- užití různých druhů stavebnic ke stavbám 

podle obrázků 

3. ROČNÍK - DOTACE: 3 + 3, POVINNÝ 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: ČÍSELNÁ ŘADA, ČÍSELNÁ OSA, ZAOKROUHLOVÁNÍ 

výstupy učivo 

čte a píše trojciferná čísla 

vytvoří daný soubor s daným počtem prvků 

do 1 000 

znázorní obraz daného čísla na číselné ose  

porovná čísla do 1 000 

zaokrouhlí čísla na desítky a stovky 

použije sčítání a odčítání v daném oboru při 

řešení praktických úloh 

rozloží daná čísla jednotky, desítky, stovky 

a tisíce 

- číselná řada  

- zápis čísel 

- číselná osa 

- čtení a zápis trojciferných čísel 

- počítání po stovkách 

- porovnávání trojciferných čísel na číselné ose-  

- slovní úlohy na porovnávání trojciferných 

čísel 

- zaokrouhlování čísel na desítky, stovky 

-  rozklad čísel 

komentář 

přesahy do: 

AJ (3. ročník): číslovky 1 - 10 

přesahy z: 

AJ (3. ročník): číslovky 1 – 10 

přesahy do: 

ČJL (3. ročník): KS: otázky a odpovědi 

přesahy z: 

ČJL (3. ročník): KS: otázky a odpovědi 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ TROJCIFERNÝCH ČÍSEL, NÁSOBKŮ STA 

výstupy učivo 

písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla 

sčítá a odčítá násobky 100 

- sčítání a odčítání trojciferných čísel 

- sčítání a odčítání násobků sta 

- písemné algoritmy sčítání a odčítání 

- kontrola záměnou sčítanců 
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písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla 
- kontrola výsledku sčítáním 

- sčítání a odčítání násobků sta bez přechodu a s 

přechodem přes tisíc 

- písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola 

záměnou sčítanců 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhod. dovednosti 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: ODHAD A KONTROLA VÝSLEDKU, SLOVNÍ ÚLOHY 

výstupy učivo 

ověřuje a kontroluje svůj postup a výpočet 

provede předběžný odhad výsledného 

řešení 

řeší slovní úlohy na porovnání dvou 

trojciferných čísel, sčítání a odčítání 

dvou trojciferných čísel, na vztahy o n 

více/o n méně 

sestaví a řeší slovní úlohy vedoucí k 

násobení dvojciferného čísla 

jednociferným a dělení dvojciferného 

čísla jednociferným 

- kontrola postupu, odhad a kontrola výsledku 

-  řešení slovních úloh na sčítání a odčítání, užití 

jednoduchých rovnic 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhod. dovednosti 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: NÁSOBENÍ, DĚLENÍ 

výstupy učivo 

použije automaticky spoje všech násobilek 

násobí dvojciferné číslo jednociferným 

provede pamětné násobení dvojciferného 

čísla jednociferným v jednoduchých 

případech 

dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo 

obor násobilky 

dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo 

obor násobilky 

určí neúplný podíl a zbytek v jednoduchých 

případech 

provede pamětné násobení dvojciferného 

čísla jednociferným v jednoduchých 

případech 

použije automaticky spoje všech násobilek 

provede pamětné násobení dvojciferného 

- dělení v oboru násobilek, automatizace 

násobení a dělení v oboru násobilek 

- násobení a dělení dvojciferných čísel 

jednociferným 

- dělení se zbytkem 

- součin, podíl, zbytek 

- provede pamětné násobení dvojciferného čísla 

jednociferným v jednoduchých případech 

- násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou 

čísel  

- užití závorek 
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čísla jednociferným v jednoduchých 

případech 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: SLOVNÍ ÚLOHY SE DVĚMA POČETNÍMI ÚKONY 

výstupy učivo 

řeší slovní úlohy na porovnání dvou 

trojciferných čísel, sčítání a odčítání 

dvou trojciferných čísel, na vztahy o n 

více/o n méně 

sestaví a řeší slovní úlohy vedoucí k 

násobení dvojciferného čísla 

jednociferným a dělení dvojciferného 

čísla jednociferným 

- řešení a vytváření slovních úloh se dvěma 

různými početními úkony 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (3. ročník): KS: otázky a odpovědi 

přesahy z: 

ČJL (3. ročník): KS: otázky a odpovědi 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: SUDÁ A LICHÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 

vytvoří konkrétní soubor ( penězi, 

milimetrovým papírem apod.) s daným 

počtem prvků do 1 000 

- sudá a lichá čísla  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: ÚLOHY S PENĚZI 

výstupy učivo 

použije sčítání a odčítání v daném oboru při 

řešení praktických úloh 

čte a sestaví tabulky násobků 

provede tabulkové zápisy v praxi (např. 

ceny zboží, vzdálenosti) 

použije násobení a dělení při řešení 

praktických úloh 

- peníze, nákupy, součty a rozdíly peněžních 

hodnot 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY(R): CESTOVÁNÍ, JÍZDNÍ ŘÁDY, VZDÁLENOSTI 

výstupy učivo 

čte a sestaví tabulky násobků 

provede tabulkové zápisy v praxi (např. 

ceny zboží, vzdálenosti) 

- cestování, jízdní řády, výdaje, vzdálenosti 

- diagramy, grafy, tabulky, plány 

- automatizace spojů - násobení, dělení 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: BOD, DRUHY ČAR, PŘÍMKA, POLOHA PŘÍMEK, JEDNOTKY 

DÉLKY 

výstupy učivo 
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znázorní bod, krajní body úsečky, průsečík 

dvou přímek a jejich polohu 

stanoví délku úsečky s přesností na 

milimetry 

sestrojí úsečku dané délky s užitím 

jednotky milimetr 

stanoví odhad délky úsečky 

převede jednotky délky s užitím měnitele 

10,100,1 000 

znázorní polopřímky 

črtá a rýsuje rovinné geometrické obrazce 

ve čtvercové síti 

sčítá a odčítá graficky úsečky 

měří délku lomené čáry 

- bod, druhy čar 

- přímka, vzájemná poloha přímek 

- přímky rovnoběžné, různoběžné, průsečík 

dvou přímek 

- jednotky délky: km,m,dm,cm,mm 

- polopřímka 

- úsečka, rýsování úsečky, odhad a měření délky 

úsečky s přesností na cm, mm 

- čtvercová síť, rýsování ve čtvercové síti 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: ROVINNÉ GEOMETRICKÉ OBRAZCE 

výstupy učivo 

črtá a rýsuje rovinné geometrické obrazce 

ve čtvercové síti 

konstrukce trojúhelníka 

črtá a rýsuje kruh, kružnice 

stanoví obvod jednoduchého obrazce 

(trojúhelník,čtverec,obdélník) sečtením 

délek jeho stran 

určí obvod mnohoúhelníka sečtením jeho 

stran 

určí obvod mnohoúhelníka pomocí 

čtvercové sítě 

- rovinné geometrické obrazce: čtverec, 

obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice 

- měření délky stran 

- trojúhelník - jednoduchá konstrukční úloha 

- obvod rovinných geometrických obrazců 

(čtverec, obdélník, trojúhelník) 

- obvod mnohoúhelníka 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: TĚLESA 

výstupy učivo 

měří délky hran kvádru, krychle 
- tělesa, měření délek hran, stavby těles podle 

plánu 

4. ROČNÍK - DOTACE: 4 + 2, POVINNÝ 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: PRÁCE S ČÍSLY DO 1 000 000 

výstupy učivo 

počítá do 1 000 000 po statisících, 

desetitisících, tisících 

čte, zapíše a zobrazí čísla na číselné ose 

porovná čísla do 1000 000  

- posloupnost přirozených čísel do 1 000 000 

- vyhledávání čísel do 1 000 000 na číselné ose 

- čtení a zápis čísel (letopočty) 

- porovnávání čísel v reálných situacích 

- řešení jednoduchých nerovnic s pomocí 
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řeší příslušné nerovnice s využitím číselné 

osy 

zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, 

tisíce, sta, desítky 

rozloží čísla v desítkové soustavě 

číselné osy 

- zaokrouhlování čísel s danou přesností 

- užití osvojených matematických operací v 

daném oboru – letopočty 

- rozklad čísel v desítkové soustavě 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: PAMĚTNÉ A PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ 

výstupy učivo 

pamětně sečte a odčítá čísla 

sečte a odečte od jednoho čísla dvě čísla a 

od součtu dvou čísel jedno číslo 

- pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel 

- písemné sčítání a odčítání 

- odhady a porovnávání čísel 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: PAMĚTNÉ A PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 

výstupy učivo 

pamětně násobí a dělí jednociferným 

číslem čísla do 1 000 000 (s nejvýše 

dvěma různými číslicemi) 

písemně násobí a dělí jednociferným a 

dvojciferným činitelem 

písemně dělí jednociferným dělitelem v 

oboru mimo násobilku 

dělí se zbytkem 

- pamětné násobení a dělení jednociferným 

číslem 

- písemné násobení jednociferným a 

dvojciferným činitelem 

- písemné dělení jednociferným dělitelem v 

oboru mimo násobilku, dělení se zbytkem 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: ODHAD A KONTROLA VÝSLEDKU 

výstupy učivo 

provádí odhad a kontrolu výpočtu 

provede odhad a kontrolu svého postupu a 

výpočtu 

využije k odhadu a kontrole kalkulátor 

- kontrola postupu a výpočtu, odhad výsledku  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: ZLOMEK, PRÁCE SE ZLOMKY 

výstupy učivo 

počítá zlomky 
- celek, část, zlomek, čitatel, jmenovatel, 

zlomková čára 
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vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a 

jeho částí vyjádřenou zlomkem na 

příkladech z běžného života 

využívá názorných obrázků k určování  

částí celku 

vyjádří celek z jeho dané poloviny, 

čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny... 

porovná zlomky se stejným jmenovatelem  

- určení a vyjádření částí celku s využitím 

názorných obrázků (předlohy) 

- sčítání zlomků se stejným jmenovatelem v 

jednoduchých případech  

- celek, část, zlomek 

- polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina 

- řešení a tvorba slovních úloh, určování částí 

z celku 

- čitatel, jmenovatel, zlomková čára 

komentář 

ČSP, VV skládání origami, mozaiky, krájení dortu, pizzy 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH, VYUŽITÍ KALKULÁTORU 

výstupy učivo 

řeší slovní úlohy na porovnávání čísel, na 

provádění početních výkonů s čísly v 

daném oboru a na vztahy o n - více 

(méně) a n - krát více ( méně ) 

- práce s kalkulátorem 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (4. ročník): KS: otázky a odpovědi 

přesahy z: 

ČJL (4. ročník): KS: otázky a odpovědi 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: JEDNOTKY, PŘEVODY JEDNOTEK 

výstupy učivo 

převede jednotky délky, hmotnosti, objemu 

a času, průměr 

- jednotky délky, hmotnosti, objemu, času a 

jejich převody 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: TABULKY, DIAGRAMY 

výstupy učivo 

pracuje s tabulkou, diagramem a grafem 
- tabulky a diagramy 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMEK 

výstupy učivo 

určí vzájemnou polohu dvou přímek 

sestrojí rovnoběžku s danou přímkou 

sestrojí kolmici k dané přímce pomocí 

trojúhelníku s ryskou 

- vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

- rovnoběžky, různoběžky, průsečík 

- rýsování rovnoběžek a různoběžek, vyznačení 

průsečíku 

- rýsování kolmice pomocí trojúhelníku s 

ryskou 
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GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: RÝSOVÁNÍ KRUŽNICE 

výstupy učivo 

narýsuje kružnici s daným středem a 

poloměrem 

- rýsování kružnice s daným středem a 

poloměrem 

- jednoduché konstrukční úlohy 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: OSA SOUMĚRNOSTI 

výstupy učivo 

pozná osově souměrný útvar 

určí osu souměrnosti modelováním, 

překládáním apod. 

nakreslí osově souměrný útvar 

- osa souměrnosti, osově souměrné útvary 

- určování osy souměrnosti překládáním papíru, 

na modelech, ve čtvercové síti a modelováním 

komentář 

přesahy do: 

VV (4. ročník): prostorová tvorba 

přesahy z: 

VV (4. ročník): prostorová tvorba 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKU 

výstupy učivo 

určí obsah rovinných obrazců pomocí 

čtvercové sítě 

řeší jednoduché slovní úlohy na výpočet 

obsahu obdélníku a čtverce 

- obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti 

- jednoduché slovní úlohy na výpočet obsahu 

čtverce a obdélníku 

- aplikační úlohy v daném učivu 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU:: MODELOVÁNÍ KRYCHLE A KVÁDRU 

výstupy učivo 

modeluje, použije síť kvádru, krychle 
- modelování krychle a kvádru 

- využití sítě 

komentář 

přesahy do: 

VV (4. ročník): prostorová tvorba 

přesahy z: 

VV (4. ročník): prostorová tvorba 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY: ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH SLOVNÍCH ÚLOH 

výstupy učivo 

řeší jednoduché praktické slovní úlohy 
- řešení jednoduchých praktických slovních 

úloh, závislosti, vztahy 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY: ČÍSELNÉ ŘADY 

výstupy učivo 

počítá číselné řady  
- číselné řady, aplikační úlohy 
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NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY: PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST 

výstupy učivo 

využije prostorové představivosti 
- prostorová představivost 

komentář 

přesahy do: 

VV (4. ročník): prostorová tvorba 

přesahy z: 

VV (4. ročník): prostorová tvorba 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY: URČENÍ OBJEMU 

výstupy učivo 

tělesa sestavené z krychliček 
- řešení jednoduchých praktických úloh na učení 

objemu 

5. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: PŘIROZENÁ ČÍSLA DO A PŘES 1 000 000 

výstupy učivo 

počítá do 1 000 000 po statisících, 

desetitisících, tisících 

čte a zobrazí číslo na ose 

čte a zapíše číslo větší než milion 

zobrazí číslo na číselné ose 

porovná přirozená čísla do milionu a přes 

milion 

zapíše a rozloží číslo v desítkové soustavě 

zapíše číslo do milionu a přes milion v 

požadovaném tvaru v desítkové 

soustavě 

rozloží číslo v desítkové soustavě 

zaokrouhlí čísla na miliony, statisíce, 

desetitisíce, tisíce, sta, desítky 

- přirozená čísla do milionu a přes milion 

- posloupnost přirozených čísel 

- čtení a zápis přirozených čísel 

- zobrazení přirozených čísel na číselné ose 

- porovnání přirozených čísel 

- zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě 

- zaokrouhlování přirozených čísel 

- rozklad čísel v desítkové soustavě 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: PAMĚTNÉ A PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ 

výstupy učivo 

sečte a odečte přirozená čísla zpaměti 

písemně sečte a odečte (písemně sečte tři až 

čtyři přirozená čísla, písemně odečte) 

- pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel 

- písemné sčítání a odčítání 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: PAMĚTNÉ A PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 

výstupy učivo 

pamětně vynásobí a vydělí přirozená čísla 
- pamětné násobení a dělení přirozených čísel 

- písemné násobení až čtyřciferným činitelem 
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čísla do 1 000 000  

zpaměti vynásobí a vydělí čísla do 1 000 

000, vynásobí a vydělí přirozená čísla v 

jednoduchých případech 

písemně vynásobí 

užívá písemných algoritmů násobení až 

čtyřciferným činitelem 

písemně vydělí jedno až dvouciferným 

dělitelem 

- písemné dělení 1-4 ciferným dělitelem v oboru 

mimo násobilku 

- dělení se zbytkem 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: ODHAD A KONTROLA VÝSLEDKU, ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH 

výstupy učivo 

provede odhad a kontrolu svého výsledku i 

na kalkulátoru 

vyřeší jednoduché i složené slovní úlohy 

vedoucí k jednomu nebo dvěma 

výpočtům s přirozenými čísly 

- odhad a kontrola postupu výpočtu a výsledku 

- užití kalkulátoru 

- řešení a užití slovních úloh 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (5. ročník): KS: otázky a odpovědi 

přesahy z: 

ČJL (5. ročník): KS: otázky a odpovědi 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE: ZLOMEK A DESETINNÉ ČÍSLO 

výstupy učivo 

zapíše a přečte desetinné číslo řádu desetin, 

setin, zobrazí je na číselné ose 

vyjádří celek z jeho dané poloviny, 

čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 

sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem, pomocí názorných 

obrázků a tyto početní operace zapisuje 

vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a 

jeho částí vyjádřenou desetinným 

číslem na příkladech z běžného života 

přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla 

v řádu desetin a setin na číselné ose, ve 

čtvercové síti nebo v kruhovém 

diagramu 

porovná desetinná čísla v řádu desetin a 

setin 

znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a 

porovná celá čísla v rozmezí – 100 až + 

100 

- celek, část, zlomek, čitatel, jmenovatel, 

zlomková čára 

- desetinné číslo, desetinná čára, desetina, 

setina, zápis desetinného čísla 

- řešení a tvorba slovních úloh k určování celku 

z dané části 

- využití názorných obrázků ( např. čtvercová 

síť, kruhový diagram, číselná osa ) 

- desetinné číslo 

- porovnávání desetinných čísel 

- číselná osa ( kladná a záporná část ) 

- měření teploty, vyjádření dlužné částky 

-  zaokrouhlování desetinných čísel 

- písemné sčítání desetinných čísel 

- násobení a dělení desetinných čísel deseti 
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nalezne reprezentaci záporných čísel 

v běžném životě 

zaokrouhlí dané desetinné číslo na celky  

písemně sečte a odečte desetinné číslo řádu 

desetin a setin 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: PRAKTICKÉ UŽITÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 

výstupy učivo 

používá desetinná čísla 

 

- užití desetinných čísel v praktických situacích 

- slovní úlohy vedoucí k užití desetinných čísel 

v jednoduchých případech 

- zlomky se jmenovatelem 10,100, zápis 

desetinných čísel  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: JEDNOTKY, PŘEVODY JEDNOTEK 

výstupy učivo 

převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu, 

času 

převádí jednotky obsahu cm
2
, mm

2
, m

2
 

- jednotky délky, hmotnosti, objemu a času a 

jejich převody  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: TABULKY, DIAGRAMY A GRAFY 

výstupy učivo 

čte a sestavuje tabulky různých závislostí  

dosazuje za proměnnou 

zakresluje jednoduché grafy závislostí 

(průběh jízdy autem, změna teploty 

během dne a jiné) 

čte a sestavuje sloupkové diagramy 

orientuje se v jízdních řádech 

- tabulky, diagramy, čtení a sestavování tabulek 

- proměnná, grafy, zakreslování jednoduchých 

grafů v soustavě souřadnic 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMEK V ROVINĚ 

výstupy učivo 

narýsuje rovnoběžku a kolmici daným 

bodem 

- vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

- rovnoběžky, různoběžky, kolmice 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: RÝSOVÁNÍ A KONSTRUKCE 

výstupy učivo 

rýsuje rovinné obrazce 

narýsuje pravoúhlý trojúhelník, obdélník, 

čtverec, rovnostranný a rovnoramenný 

trojúhelník 

- rýsování a konstrukce rovinných útvarů 

(čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice) 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: ÚTVARY V PROSTORU 

výstupy učivo 
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rozezná útvary v prostoru (jehlan, koule, 

kužel, válec) 

- útvary v prostoru (krychle a kvádr), 

modelování krychle a kvádru, sestavení pláště 

pomocí sítě 

komentář 

přesahy do: 

VV (5. ročník): prostorová tvorba 

ČSP (5. ročník): konstrukční činnosti 

přesahy z: 

VV (5. ročník): prostorová tvorba 

ČSP (5. ročník): konstrukční činnosti 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: OBVOD A OBSAH 

výstupy učivo 

vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce 

odhadne obvod a obsah 

-  obvod a obsah obdélníku a čtverce 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: POVRCH 

výstupy učivo 

vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením 

obsahů jejich podstav a stěn 

řeší úlohy z praxe na výpočty obsahu 

obdélníku a čtverce, povrchu kvádru a 

krychle 

- povrch kvádru a krychle sečtením obsahů 

jejich podstav a stěn 

- úlohy z praxe na výpočty obsahu obdélníku a 

čtverce, povrchu kvádru a krychle 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU: PŘEVODY JEDNOTEK 

výstupy učivo 

převádí jednotky obsahu cm
2
, mm

2
, m

2
, ha 

- jednotky obsahu cm
2
, mm

2
, m

2
, ha 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY: ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH SLOVNÍCH ÚLOH 

výstupy učivo 

řeší jednoduché praktické slovní úlohy 
- řešení jednoduchých praktických slovních 

úloh, závislosti, vztahy 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY: ČÍSELNÉ ŘADY 

výstupy učivo 

počítá číselné řady  

 využije prostorové představivost 

- číselné řady, aplikační úlohy 

- prostorová představivost 

komentář 

přesahy do: 

VV (5. ročník): prostorová tvorba 

přesahy z: 

VV (5. ročník): prostorová tvorba 

6. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 
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Číslo a proměnná: DESETINNÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 

rozeznává a používá desetinná čísla; 

zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností, užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek - část  

 správně přečte a zapíše desetinné číslo 

 porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla; 

provádí odhady s danou přesností 

 sčítá a odčítá desetinná čísla  

 násobí a dělí desetinná čísla 

 řeší úlohy z praxe  

 

 opakování a prohloubení učiva 5. ročníku 

 desetinná čísla a zlomky, pozice číslic,  

    porovnávání a zaokrouhlování desetinných 

čísel  

    sčítání a násobení desetinných čísel  

 násobení a dělení desetinných čísel 

 převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu 

a objemu 

 desetinná čísla na číselné ose 

 řešení slovních úloh (aplikační úlohy) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA    Rozvoj schopnosti poznání 

komentář 

přesahy do: F (6. ročník): měření délky, F (6. ročník): měření objemu, F (6. ročník): měření 

hmotnosti, F (6. ročník): hustota, F (6. ročník): měření času 

přesahy z: F (6. ročník): měření času, F (6. ročník): měření délky, F (6. ročník): měření objemu, F 

(6. ročník): měření hmotnosti, F (6. ročník): hustota 

Číslo a proměnná: DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL 

výstupy učivo 

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v 

oboru přirozených čísel 

 provádí rozklad na prvočinitele 

 rozpozná znaky dělitelnosti 

 určí násobek a dělitele  

 určí největšího spol. dělitele 

 vysvětlí, která čísla jsou soudělná a 

nesoudělná 

 určí a vypočte nejmenší spol. násobek čísel 

 rozezná prvočíslo a číslo složené; 

využívá poznatků z dělitelnosti v řešení úloh 

 

    pojem dělitel a násobek  

    znaky dělitelnosti (2,3,4,5,6,8,9,10)   

    prvočísla a čísla složená  

    nejmenší společný násobek  

 největší společný dělitel  

 slovní a aplikační úlohy 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty: DESETINNÁ ČÍSLA, DĚLITELNOST, GRAFY 

výstupy učivo 

analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 

konkrétní situace, v nichž využívá matematický 

aparát v oboru desetinných čísel 

využívá poznatků z dělitelnosti v řešení úloh 

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data; 

porovnává soubory dat; vytváří funkční vztah 

grafem 

 aritmetický průměr  

 aplikační úlohy z praxe 

 vizualizace situace (náčrtky) 

 diagramy, nákresy, schémata, tabulky, grafy 
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(interpretuje základní data, čte a vyhodnocuje 

informace z grafu, chápe grafické záznamy) 

 

Geometrie v rovině a prostoru:  ZÁKLADY RÝSOVÁNÍ 

výstupy učivo 

rozlišuje a užívá druhy čar, užívá písmo pro 

technické výkresy  

 rozlišuje tenké a tlusté čáry 

 užívá plné, čárkované a čerchované čáry 

 přesně rýsuje průsečíky čar, kolmice, 

rovnoběžky; správně rýsuje kružnice 

 popíše výkres kolmým písmem 

využívá potřebnou matematickou symboliku 

 

 druhy čar  

 rovnoběžky, kolmice, kružnice  

 zobrazení v sítích   

 technické písmo 

 zápis postupu konstrukce – 

geometrické značky 

Geometrie v rovině a prostoru:  ÚHEL A JEHO VELIKOST 

výstupy učivo 

charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, 

určuje velikost úhlu měřením a výpočtem  

 definuje a popíše úhel;  

 sestrojí úhel dané velikosti;  změří úhel 

úhloměrem, 

 převádí jednotky úhlu - stupně a minuty, 

 sčítá a odčítá velikosti více úhlů - početně i 

graficky 

 pojem úhlu jako části roviny 

 měření úhlů a konstrukce úhlů dané 

velikosti  

 úhly vedlejší a vrcholové, souhlasné a 

střídavé 

 druhy úhlu podle velikosti (ostrý, pravý, 

tupý, přímý, vypouklý, větší než 360°, 

úhly konvexní a nekonvexní)  

 osa úhlu, přenášení úhlu 

 sčítání a odčítání úhlu – graficky i 

početně 

 půlení úhlu, násobky úhlu – graficky i 

početně 

 převody jednotek úhlu  

  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do:  F (7. ročník): světelné jevy 

přesahy z:  F (7. ročník): světelné jevy 

Geometrie v rovině a prostoru:  OSOVÁ SOUMĚRNOST 

výstupy učivo 

využívá poznatků z osové souměrnosti 

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 

souměrnosti, určí osově souměrný útvar 

 rozliší a označí obraz, vzor; popíše samodružné 

 obraz útvaru v osové souměrnosti 

 útvary osově souměrné 

 shodnost 

 osa úsečky, osy rovinných útvarů 
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body 

  rozpozná shodné útvary  

 sestrojí obraz osově souměrný podle osy 

 najde a sestrojí osu souměrnosti  

  

(čtyřúhelníky, pravidelné 

mnohoúhelníky, kružnice) 

 rozšiřující: středová souměrnost 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita 

komentář 

přesahy do:  F (7. ročník): světelné jevy 

přesahy z:  F (7. ročník): světelné jevy 

Geometrie v rovině a prostoru: TROJÚHELNÍK 

výstupy učivo 

charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, 

odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 

rovinných útvarů, načrtne a sestrojí rovinné útvary  

 třídí a popisuje trojúhelníky 

 sestrojí trojúhelník;  využívá vlastností 

trojúhelníku při jeho konstrukci 

  určí velikost třetího vnitřního úhlu 

trojúhelníku 

 sestrojí výšky, těžnice, střední příčky 

 sestrojí kružnici opsanou a vepsanou 

 převádí jednotky délky a obsahu 

  řeší úlohy z praxe 

 

 úhly v trojúhelníku  

 popis, třídění a vlastnosti trojúhelníků 

 vnitřní úhly; vnější úhly trojúhelníku 

 těžiště, těžnice 

 výšky; ortocentrum; 

 střední příčky trojúhelníku;  

 kružnice trojúhelníku vepsaná a opsaná,  

 konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková 

nerovnost  

 osy úhlů, osy stran  

 vzorce pro výpočet obsahu a obvodu 

trojúhelníku 

 

Geometrie v rovině a prostoru:   KRYCHLE A KVÁDR  

výstupy učivo 

určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 

(kvádr, krychle),  

analyzuje jejich vlastnosti  

načrtne a sestrojí jejich sítě 

načrtne a sestrojí jejich obraz v rovině (volné 

rovnoběžné promítání, zobrazení na dvě průmětny) 

 

 zobrazení těles  

 náčrt tělesa, konstrukce sítě 

 povrch kvádru a krychle, jednotky 

obsahu,  

 objem kvádru a krychle, jednotky 

objemu, tělesová a stěnová úhlopříčka 

 volné rovnoběžné zobrazení 

 úlohy z praxe 

 úlohy na prostorovou představivost 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

komentář 

přesahy do:   F (6. ročník): měření objemu 

přesahy z:   F (6. ročník): měření objemu 
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Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

výstupy učivo 

řeší aplikační úlohy 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení;  

řeší úlohy na prostorovou představivost,  

aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z 

různých tematických celků a vzdělávacích oblastí 

řeší logické a netradiční úlohy 

 

 číselné a logické řady 

 geometrizace reálných situací 

 hádanky a hlavolamy 

 logické hry 

 zajímavé úlohy z praxe 

 problémové a netradiční úlohy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

7. ROČNÍK - DOTACE: 3 + 2, POVINNÝ 

Číslo a proměnná: ZLOMKY 

výstupy učivo 

pracuje se zlomky 

porovnává zlomky, rozšiřuje a krátí zlomky 

znázorní zlomky na číselné ose 

provádí početní operace v oboru necelých čísel 

modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru necelých čísel 

využívá poznatků z dělitelnosti v řešení úloh 

užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 

vztahu celek - část 

 celek a jeho část  

 zlomky na číselné ose  

 rozšiřování a krácení zlomků 

 porovnávání zlomků 

 zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla 

 početní operace se zlomky 

 složený zlomek 

 slovní a aplikační úlohy 

 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: IKT (7. ročník): počítačové sítě a Internet 

přesahy z: IKT (7. ročník): počítačové sítě a Internet 

Číslo a proměnná: CELÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 

provádí početní operace v oboru celých čísel 

modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých čísel 

 znázorňuje celá čísla na číselné ose 

 chápe pojem absolutní hodnota 

 porovnává celá čísla 

 provádí základní matematické operace  

 řeší slovní a aplikační úlohy 

 celá čísla a jejich znázornění  

 absolutní hodnota celého čísla  

 porovnávání celých čísel  

 početní operace s celými čísly  

 slovní a aplikační úlohy 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: IKT (7. ročník): počítačové sítě a Internet 

přesahy z: IKT (7. ročník): počítačové sítě a Internet 

Číslo a proměnná: RACIONÁLNÍ ČÍSLA  

výstupy učivo 

provádí početní operace v oboru racionálních čísel; 

modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru racionálních čísel 

 pracuje s racionálními čísly 

 seznamuje se s množinou racionálních čísel; 

porovnává čísla vyjádřená ve tvaru zlomku, 

desetinného čísla a smíšeného čísla a provádí s 

nimi základní operace 

 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 

vztahu celek - část 

 záporná desetinná čísla a záporné 

zlomky  

 porovnávání racionálních čísel  

 početní operace s racionálními čísly  

 slovní a aplikační či logické úlohy 

komentář 

přesahy do: IKT (7. ročník): počítačové sítě a Internet 

přesahy z: IKT (7. ročník): počítačové sítě a Internet 

Číslo a proměnná: POMĚR 

výstupy učivo 

řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 

poměrem; pracuje s měřítky map a plánů, používá 

poměr a pracuje s ním 

 definuje pojem poměr 

 rozšiřuje a krátí poměr prostý i postupný 

 pracuje s měřítkem map a plánů 

 řeší úlohy z praxe 

 pojem poměr  

 rozšiřování a krácení poměru  

 postupný a převrácený poměr 

 měřítko plánu a mapy 

 úměra, trojčlenka 

 slovní úlohy 

komentář 

přesahy do: AJ (7. ročník): stupňování, Z (6. ročník): mapa, globus ČSP (7. ročník): PP: 

technologie přípravy pokrmů 

přesahy z: AJ (7. ročník): stupňování, ČSP (7. ročník): PP: technologie přípravy pokrmů 

Číslo a proměnná: PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST 

výstupy učivo 

vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

 rozpozná přímou a nepřímou úměrnost; 

 v úlohách využívá trojčlenku 

 vyhledává a vyhodnocuje data  

 vztah znázorní graficky za použití pravoúhlé 

soustavy souřadnic 

 řeší slovní úlohy z praxe 

 úměrnost přímá a nepřímá 

 pravoúhlá soustava souřadnic 

 souřadnice bodu, grafy 

 trojčlenka 

 slovní a aplikační úlohy 
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komentář 

přesahy do: F (7. ročník): pohyb tělesa, Ch (8. ročník): směsi, Ch (9. ročník): chemické 

výpočty 

přesahy z: F (7. ročník):  pohyb tělesa, Ch (8. ročník): směsi, Ch (9. ročník): chemické 

výpočty 

Číslo a proměnná: PROCENTA, ÚROKY, ÚVĚRY 

výstupy učivo 

řeší aplikační úlohy na procenta 

 odhaduje a vypočítává procenta (vypočte 1 %;  

určí procentovou část i základ) 

 řeší slovní úlohy s % 

 sestaví kruhový diagram 

  vysvětlí promile, vypočítá slovní úlohy na 

promile 

 vyhledává informace, ve kterých se procenta 

vyskytují 

 řeší úlohy z praxe (aplikuje trojčlenku, logickou 

úvahu, vzorec) 

 seznamuje se s úroky a úrokovou mírou, 

vypočítá daň 

 pojem procento, promile 

 úroková míra, úrok, úvěr  

 základy finanční matematiky 

 diagramy, grafy 

 aplikační slovní úlohy 

 

komentář 

přesahy do: IKT (7. ročník): počítačové sítě a Internet, Ch (8. ročník): směsi 

přesahy z: IKT (7. ročník): počítačové sítě a Internet, Ch (8. ročník): směsi 

Závislosti, vztahy a práce s daty: POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST, PROCENTA  

výstupy učivo 

 pracuje s měřítkem map a plánů  

 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

  rozpozná přímou a nepřímou úměrnost 

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

 řeší úlohy z praxe s úroky, vypočítává daň 

 

 měřítko plánu a mapy  

 Kartézská soustava souřadnic 

 grafy sloupcové, kruhové 

 tabulky, diagramy, grafy 

 aplikační úlohy z praxe 

 nabídky úvěrů, letáky, slevové akce 

Geometrie v rovině a prostoru: SHODNOST, VĚTY O SHODNOSTI TROJÚHELNÍKŮ 

výstupy učivo 

určí shodné obrazce, porovnává shodné útvary 

užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

shodnosti trojúhelníků 

využívá shodnost útvarů ke konstrukci trojúhelníků 

řeší konstrukční úlohy 

 shodnost geometrických útvarů  

 shodnost trojúhelníků  

 věta sss, sus, usu, Ssu 

 konstrukční úlohy včetně zápisu 

postupu  
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Geometrie v rovině a prostoru: STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST  

výstupy učivo 

využívá poznatků ze středové souměrnosti 

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 

středové souměrnosti, určí středově souměrný útvar 

 rozliší a označí obraz, vzor; popíše samodružný 

bod 

  rozpozná shodné útvary 

 rozpozná osovou a středovou souměrnost, 

otáčení, posunutí 

 středová souměrnost  

 středově souměrné útvary 

 otáčení a posunutí 

 shodné rovinné útvary 

 posunutí, otáčení (rozšiřující učivo) 

Geometrie v rovině a prostoru: ČTYŘÚHELNÍKY 

výstupy učivo 

načrtne a sestrojí rovinné útvary  

odhadne a vypočítá obsah a obvod čtyřúhelníku 

třídí čtyřúhelníky podle jejich vlastností 

sestrojí čtyřúhelník a popíše jeho vlastnosti 

vypočte obsah a obvod čtyřúhelníku 

řeší slovní úlohy z praxe 

řeší konstrukční úlohy - využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

 třídění a vlastnosti čtyřúhelníků 

 konstrukce čtyřúhelníků - konstrukční 

úlohy 

 obvod a obsah čtyřúhelníků 

 zápis postupu konstrukce 

 

 

komentář 

přesahy do: F (7. ročník): síla 

přesahy z: F (7. ročník): síla 

Geometrie v rovině a prostoru: HRANOLY 

výstupy učivo 

určuje a charakterizuje základní prostorové útvary - 

hranoly, analyzuje jejich vlastnosti 

odhaduje a vypočítá objem a povrch hranolu 

načrtne a sestrojí sítě těles 

načrtne a sestrojí obraz těles v rovině 

 

 hranoly a jejich třídění 

 sítě hranolů  

 vzorce pro výpočty povrchu a objemu 

 aplikační slovní úlohy 

 převody jednotek obsahu a objemu 

 volné rovnoběžné promítání 

 promítání na dvě průmětny (rozšiřující 

učivo) 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

výstupy učivo 
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řeší aplikační úlohy 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení;  

řeší úlohy na prostorovou představivost,  

aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z 

různých tematických celků a vzdělávacích oblastí 

řeší logické a netradiční úlohy 

 číselné a logické řady 

 geometrizace reálných situací 

 hádanky a hlavolamy 

 logické hry 

 zajímavé úlohy z praxe 

 problémové a netradiční úlohy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy: RÝSOVÁNÍ (ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO) 

výstupy učivo 

využívá potřebnou matematickou symboliku 

 správně užívá pomocné a kótovací čáry, zapisuje 

kóty technickým písmem, 

 kótuje poloměry a průměry, úhly 

 rýsuje v měřítku 

 seznámí se s kótami ve stavebnictví 

Základy technického rýsování 

 kótování délek, průměrů, poloměrů, 

oblouků, úhlů, děr a roztečí 

 čtení technického výkresu 

 rýsování jednoduché součástky 

8. ROČNÍK - DOTACE: 4 + 1, POVINNÝ 

Číslo a proměnná: MOCNINA S PŘIROZENÝM MOCNITELEM, DRUHÁ A TŘETÍ 

ODMOCNINA 

výstupy učivo 

provádí početní operace v oboru celých a 

racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu 

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 

  určí druhou a třetí mocninu a odmocninu 

pomocí tabulek, kalkulátoru 

 užívá ve výpočtech druhou a třetí mocninu a 

odmocninu 

 užívá mocninu s přirozeným mocnitelem 

 uplatňuje pravidla pro počítání s mocninami 

 

 pojem druhé mocniny a odmocniny 

 pojem třetí mocniny a odmocniny  

 určování mocnin a odmocnin na 

kalkulačce a pomocí tabulek 

 pravidla pro počítání s přirozeným 

exponentem 

 zápis čísla v desítkové soustavě 

 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Číslo a proměnná: VÝRAZY 

výstupy učivo 

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných; ovládá početní operace s mnohočleny, 

využívá rozkladu mnohočlenů pomocí vzorců 

 mocniny s přirozeným mocnitelem  

 výrazy, hodnota výrazu  
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 určí hodnotu výrazu 

  sčítá a násobí mnohočleny 

  provádí rozklad mnohočlenu na součin 

pomocí vzorců a vytýkáním 

 sčítání a odčítání mnohočlenů 

 násobení a dělení mnohočlenů 

(rozšiřující) 

 rozklad mnohočlenu na součin 

vytýkáním 

 algebraické vzorce 

 vyjádření neznámé ze vzorce 

 zápis čísla v desítkové soustavě pomocí 

mocnin  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Číslo a proměnná: LINEÁRNÍ ROVNICE 

výstupy učivo 

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnice  

řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav 

řeší slovní úlohy pomocí lineárních rovnic,  

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo zkoumaných situací 

 lineární rovnice 

 řešení rovnic pomocí ekvivalentních 

úprav  

 slovní úlohy řešené pomocí rovnic 

 vyjádření neznámé ze vzorce 

 logické a problémové úlohy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

komentář 

přesahy do: F (7. ročník): pohyb tělesa, F (8. ročník): práce a výkon 

přesahy z: F (7. ročník): pohyb tělesa, F (8. ročník): práce a výkon 

Závislosti, vztahy a práce s daty: ZÁKLADY STATISTIKY  

výstupy učivo 

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data; 

porovnává soubory dat  

využívá základů statistiky při zpracování dotazníků 

 provede jednoduché statistické šetření 

 určí aritmetický průměr 

 určí modus a medián 

 pracuje s diagramy a grafy 

 statistické šetření  

 aritmetický průměr, medián, modus, 

četnost znaku 

 příklady závislostí z praktického 

života 

 grafy, tabulky, diagramy 

Geometrie v rovině a prostoru:  PYTHAGOROVA VĚTA  

výstupy učivo 

využívá Pythagorovy věty při výpočtech 

pomocí Pythagorovy věty určí, zda je trojúhelník 

pravoúhlý, dopočítá chybějící stranu v pravoúhlém 

  Pythagorova věta a její užití  
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trojúhelníku 

Geometrie v rovině a prostoru::KRUH, KRUŽNICE, VÁLEC  

výstupy učivo 

rozlišuje kruh a kružnici 

určí vzájemnou polohu dvou kružnic nebo přímky a 

kružnice;  

používá Thaletovu větu, určí délku kružnice, 

vypočítá obsah kruhu 

 řeší konstrukční úlohy - množiny všech bodů 

dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, 

Thaletova kružnice) 

 sestrojí kruh, kružnici 

 narýsuje kružnici, její tečnu, tečnu z bodu ke 

kružnici pomocí Thaletovy věty 

určuje a charakterizuje základní prostorové útvary - 

válec, a analyzuje jeho vlastnosti 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch válce 

 načrtne a sestrojí síť tělesa 

 načrtne a sestrojí obraz tělesa v rovině 

 vypočítá objem a povrch válce 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch válce 

 vlastnosti kruhu, kružnice, části 

kruhu, sečna, tečna; vzájemná 

poloha kružnic; vzájemná poloha 

kružnice a přímky 

 Thaletova věta 

 obvod a obsah kruhu, délka kružnice 

 konstrukční úlohy kružnice a kruh 

 tečna z bodu ke kružnici- Thaletova 

kružnice  

 délka kružnice, obsah kruhu  

 válec, síť válce, povrch a objem  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Geometrie v rovině a prostoru:  KONSTRUKČNÍ ÚLOHY  

výstupy učivo 

využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti 

k charakteristice útvaru a k řešení polohových a 

nepolohových konstrukčních úloh 

 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 rozpozná jednotlivé množiny bodů 

využívá potřebnou matematickou symboliku 

  množiny bodů  

  konstrukce kružnic  

  konstrukce trojúhelníků  

  konstrukce čtyřúhelníků  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

výstupy učivo 
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řeší aplikační úlohy 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení;  

řeší úlohy na prostorovou představivost,  

aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z 

různých tematických celků a vzdělávacích oblastí 

řeší logické a netradiční úlohy 

 číselné a logické řady 

 geometrizace reálných situací 

 hádanky a hlavolamy 

 logické hry 

 zajímavé úlohy z praxe 

 problémové a netradiční úlohy 

9. ROČNÍK - DOTACE: 4 + 1, POVINNÝ 

Číslo a proměnná: LOMENÉ VÝRAZY 

výstupy učivo 

provádí početní operace s mnohočleny, využívá 

rozkladů mnohočlenů dle vzorce 

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin 

pomocí vzorců a vytýkáním 

provádí početní operace s lomeným výrazem, určí 

smysl výrazu 

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá a 

násobí, dělí lomené výrazy, upravuje lomené a 

složené lomené výrazy 

  počítání s mnohočleny, úprava 

mnohočlenů na součin  

  lomený výraz, smysl lomeného výrazu  

  krácení a rozšiřování lomeného výrazu  

  násobení a dělení lomeného výrazu  

  úpravy složených lomených výrazů  

Číslo a proměnná: ROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC  

výstupy učivo 

používá ekvivalentní úpravy rovnice a rovnice s 

neznámou ve jmenovateli 

řeší rovnice se zkouškou, řeší rovnice s neznámou 

ve jmenovateli 

řeší soustavu lineárních rovnic se zkouškou, sčítací 

a dosazovací metodou 

řeší soustavu lineárních rovnic se zkouškou 

řeší slovní úlohy pomocí soustavy rovnic 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo zkoumaných situací, formuluje 

a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

    rovnice s neznámou ve jmenovateli  

    soustava lineárních rovnic  

    aplikační slovní úlohy  

 úlohy o směsích 

komentář 

přesahy do: 

F (8. ročník): vnitřní energie, Ch (8. ročník): směsi 

přesahy z: 

F (8. ročník): vnitřní energie, Ch (8. ročník): směsi 
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Závislosti, vztahy a práce s daty: FUNKCE 

výstupy učivo 

vyjádří funkční vztah dvou veličin tabulkou, rovnicí, 

grafem, 

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

funkčních vztahů 

 rozhoduje, zda závislost daná tabulkou či grafem 

je funkce;  

 určí definiční obor a obor hodnot funkce;  

 sestrojí graf funkce;  

 rozpozná funkci rostoucí, klesající, konstantní 

goniometrické funkce 

 popisuje zavedení funkcí sinus, kosinus, 

tangens pomocí poměru stran v trojúhelníku; 

  určí v tabulkách hodnotu funkce sinus, 

kosinus, tangens; 

  účelně využívá goniometrické funkce při 

řešení pravoúhlého trojúhelníku;  

 aplikuje postupy s výpočty pomocí 

goniometrických funkcí na slovní úlohy 

 

 definice, graf, tabulka funkce  

 lineární funkce  

 nelineární funkce  

 goniometrické funkce – sin, cos, tg 

 užití funkcí při řešení úloh 

 rozšiřující – funkce cotg  

komentář 

přesahy do: 

IKT (9. ročník): prohloubení práce s počítačem, IKT (9. ročník): vytváření a zpracování informací 

přesahy z: 

IKT (9. ročník): prohloubení práce s počítačem, IKT (9. ročník): vytváření a zpracování informací 

Závislosti, vztahy a práce s daty: ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY  

výstupy učivo 

počítá úlohy na jednoduché a složené úrokování 

analyzuje a řeší aplikační úlohy s využitím 

osvojeného matematického aparátu, analyzuje a řeší 

jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v 

nichž využívá matematický aparát  

 jednoduché úročení 

 složené úročení 

 úrokovací období, úroková míra 

 úvěry, bankovní produkty, akcie, cenné 

papíry, debetní a kreditní karty 

 daně 

 slovní úlohy z praxe 

Geometrie v rovině a prostoru: JEHLAN, KUŽEL, KOULE  

výstupy učivo 

odhaduje a počítá objem a povrch těles 

určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 

(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti, odhaduje a 

vypočítá objem a povrch těles, načrtne a sestrojí sítě 

základních těles, načrtne a sestrojí obraz 

jednoduchých těles v rovině, řeší úlohy na 

  jehlan  

  kužel  

  koule  

vlastnosti, sítě těles, výpočet povrchu a 

objemu, slovní úlohy 
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prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí 

Geometrie v rovině a prostoru: PODOBNOST 

výstupy učivo 

rozpozná podobné obrazce a určí poměr podobnosti; 

sestrojí obrazec podobný danému obrazci při 

zvoleném poměru podobnosti;  

rozdělí úsečku v daném poměru; 

 využívá podobnosti v jednoduchých úlohách 

z praxe; využívá měřítko při práci s plány a mapami 

 poměr podobnosti 

 dělení úsečky 

 zmenšování či zvětšování obrazce 

 měřítko plánu či mapy 

 stejnolehlost (rozšiřující učivo) 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

výstupy učivo 

řeší aplikační úlohy 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení;  

řeší úlohy na prostorovou představivost,  

aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z 

různých tematických celků a vzdělávacích oblastí 

řeší logické a netradiční úlohy 

 číselné a logické řady 

 geometrizace reálných situací 

 hádanky a hlavolamy 

 logické hry 

 zajímavé úlohy z praxe 

 problémové a netradiční úlohy 

 

 

4.3.  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům 

dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání 

výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, 

tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou 

byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást 

základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti 

nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i 

zájmové činnosti. 

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení 

kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 

mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně 

doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie 

umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a 

informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato 

aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a 

komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
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Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

  poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a 

komunikačních technologií  

  porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, 

zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím  

  schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické 

myšlení  

  porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím 

k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací  

  využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a 

racionálnější organizaci práce  

  tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své 

práce  

  pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i 

sociálních jevů a procesů  

  respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software  

  zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či 

jiných médiích  

  šetrné práci s výpočetní technikou  

4.3.1. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Informatika, jako obor zabývající se zákonitostmi vzniku, zpracování, přenosu a využívání 

informací, má i pro běžný praktický život žáků v současném, technicky vyspělém světě vzrůstající 

význam. Převážná část informací je v současnosti uložena na magnetických či optických nosičích. 

Z těchto důvodů je nezbytné vybavit žáka znalostmi a dovednostmi z oblasti výpočetní techniky. 

Kromě znalosti manipulace s počítačem na základní uživatelské úrovni, získané v povinném 

předmětu Praktické činnosti, je důležité seznámit žáka se základy algoritmizace a programování a 

rozvinout u něho tvořivou schopnost uplatnit dosažené znalosti a dovednosti při řešení praktických 

problémů, s nimiž se setkává ve škole i mimo školu. 

Hodinová dotace předmětu Informační a komunikační technologie je v rozsahu 1 

vyučovací hodiny týdně v 5. až 9. ročníku, výuka probíhá v multimediální pracovně. 

  

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 
- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře i na 

internetu 

- využíváme při výuce audio i video techniku a počítačové programy 

Kompetence k řešení problémů 

- podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky v hodinách informatiky ke vhodné komunikaci s okolím 

Kompetence sociální a personální 
- zařazujeme do výuky informatiky kooperativní činnosti 

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 
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Základní pojmy z informatiky 

výstupy učivo 

využívá základní funkce počítače 

využívá základní standardní funkce počítače a 

jeho nejběžnější periferie 

 zakládání vlastních složek a podložek, jejich 

struktura  

 ovládací panely 

 flash disk (DVD) 

 antivirové programy informace a informační 

činnost 

informační zdroje a informační instituce 

informační etika 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tvorba mediálního sdělení 

komentář 

 

Základy práce s počítačem 

výstupy učivo 

využívá základní funkce počítače 

využívá základní standardní funkce počítače a 

jeho nejběžnější periferie 

znalosti o struktuře a ovládání počítače a jeho 

přídatných zařízení 

péče o počítač, zásady hygieny práce s 

počítačem 

operační systémy 

viry a antivirové programy 

hardware a software počítače 

historie výpočetní techniky 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

Vytváření a zpracování informací 

výstupy učivo 

pracuje s textovým a grafickým editorem 

pracuje s textem a obrázkem v textovém a 

grafickém editoru zejména i-cloud, práce 

v týmu v rámci jednoho dokumentu 

základní funkce grafického editoru 

bitmapové a vektorové editory 

tvorba a zpracování obrázku 

standardní funkce textového editoru 

zápis a úprava a tisk jednoduchého dokumentu 

základní typografická pravidla 

 úprava, kopírování, přenos a ukládání textu 

 formátování odstavce 

 odrážky a číslování 

 ohraničení a stínování 

 tabulátory 
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 kopie formátu 

 tisk dokumentu 

 záhlaví zápatí 

 šablony 

 korekturní nástroje 

 práce s tabulkou 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

Počítačové sítě a Internet 

výstupy učivo 

pracuje s internetem 

při vyhledávání informací na internetu používá 

jednoduché a vhodné cesty, komunikuje pomocí 

internetu či jiných běžných komunikačních 

zařízení, vyhledává informace 

vyhledává informace na portálech, v 

knihovnách a v databázích 

využívá základní funkce počítače 

využívá základní standardní funkce počítače a 

jeho nejběžnější periferie 

základy práce v síti 

princip přenosu informací v počítačové síti 

vyhledávání informací na Internetu 

elektronická pošta, elektronický podpis 

 e-mail , tj. elektronická pošta 

 napsání dopisu 

 zadávání adres a adresář 

 formátování textu zprávy 

 posílání příloh 

 hypertextové odkazy 

 zajímavé stránky 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Stavba mediálních sdělení 

komentář 

 

6. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 1, POVINNÝ 

základní pojmy z informatiky 

výstupy učivo 

dovede charakterizovat funkci základních 

součástí počítače a jeho přídatných 

zařízení 

dovede užívat antivirové programy 

používá informace z různých informačních 

zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi 

údaji 

informace a informační činnost 

informační zdroje a informační instituce 

informační etika 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

F (6. ročník): elektrický proud, F (6. ročník): tepelné účinky elektrického proudu, F (6. ročník): 

magnetické pole elektrického proudu 

přesahy z: 

F (6. ročník): elektrický proud, F (6. ročník): tepelné účinky elektrického proudu, F (6. ročník): 

magnetické pole elektrického proudu 

základy práce s počítačem 

výstupy učivo 

ovládá obsluhu počítače a jeho přídatných 

zařízení 

ovládá práci s textovými editory  

dovede objasnit základní funkce hardware a 

software 

uplatňuje základní estetická a typografická 

pravidla pro práci s textem a obrazem 

ví na koho se obrátit, v případě závady 

počítače 

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 

informace v textové a grafické formě 

znalosti o struktuře a ovládání počítače a jeho 

přídatných zařízení 

péče o počítač, zásady hygieny práce s 

počítačem 

operační systémy 

viry a antivirové programy 

hardware a software počítače 

historie výpočetní techniky 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

vytváření a zpracování informací 

výstupy učivo 

zná pojem operační systém a základy práce 

s ním 

dovede využívat systém helpů 

rozumí organizaci informací na paměťovém 

médiu 

zná jednotky paměti a jejich hodnoty 

dovede v grafickém editoru vytvořit a 

upravit obrázek 

dovede s pomocí textového editoru vytvořit, 

modifikovat, uložit a znovu vyhledat 

textový dokument 

základní funkce grafického editoru 

bitmapové a vektorové editory 

tvorba a zpracování obrázku 

standardní funkce textového editoru 

zápis a úprava a tisk jednoduchého dokumentu 

standardní funkce tabulkového kalkulátoru 

vkládání dat, editace buňky 

úprava tabulky 

tvorba grafu 

základní vzorce 

vytváření multimediálních souborů 

základní typografická pravidla 

pokrytí průřezových témat 

  



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 189 

 

komentář 

 

počítačové sítě a Internet 

výstupy učivo 

dovede vysvětlit úlohu a funkci počítačové 

sítě 

umí používat některý z internetových 

prohlížečů 

umí vyhledat informační zdroj na Internetu a 

zvolit k tomu vhodný vyhledávací server 

základy práce v síti 

princip přenosu informací v počítačové síti 

vyhledávání informací na Internetu 

elektronická pošta, elektronický podpis 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): J: jazykové příručky, ČJL (6. ročník): J: stavba slova a pravopis 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): J: jazykové příručky, ČJL (6. ročník): J: stavba slova a pravopis 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 1, POVINNÝ 

práce s počítačem 

výstupy učivo 

dovede charakterizovat funkci základních 

součástí počítače a jeho přídatných 

zařízení 

ovládá práci s grafickými editory i s 

tabulkovými editory a využívá vhodných 

aplikací 

ovládá obsluhu počítače a jeho přídatných 

zařízení 

Na vyšší úrovni ověřuje věrohodnost informací 

a informačních zdrojů, posuzuje jejich 

závažnost a vzájemnou návaznost 

dovede objasnit základní funkce hardware a 

software 

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 

informace v textové, grafické a multimediální 

formě 

ví na koho se obrátit, v případě závady 

znalosti o struktuře a ovládání počítače a jeho 

přídatných zařízení 

péče o počítač, zásady hygieny práce s 

počítačem 

operační systémy 

viry a antivirové programy 

hardware a software počítače 

historie výpočetní techniky 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 190 

 

počítače 

pracuje s informacemi v souladu se zákony o 

duševním vlastnictví 

dovede užívat antivirové programy 

uplatňuje základní estetická a typografická 

pravidla pro práci s textem a obrazem 

zná pojem operační systém a základy práce 

s ním 

dovede využívat systém helpů 

rozumí organizaci informací na paměťovém 

médiu 

zná jednotky paměti a jejich hodnoty 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy z: 

HV (7. ročník): hudební teorie, HV (7. ročník): poslech hudby, HV (7. ročník): samostatné 

aktivity 

vytváření a zpracování informací 

výstupy učivo 

dovede v grafickém editoru vytvořit a 

upravit obrázek 

dovede s pomocí textového editoru vytvořit, 

modifikovat, uložit a znovu vyhledat 

textový dokument 

dovede vytvořit tabulku i graf v tabulkovém 

kalkulátoru a provádět v něm 

jednoduché výpočty 

dovede vytvořit multimediální soubor 

dovede využívat aplikační, výukové a 

multimediální programy 

respektuje při psaní textů základní 

typografická pravidla 

je obeznámen s možnostmi dostupných 

počítačových aplikací a dovede je 

využívat při řešení svých úkolů 

Typografické zásady 

Písmo 

Odstavec 

Formátování textů 

Pokročilejší funkce grafického editoru 

bitmapové a vektorové editory 

tvorba a zpracování obrázku 

Pokročilejší funkce textového editoru 

zápis a úprava a tisk jednoduchého dokumentu 

standardní funkce tabulkového kalkulátoru 

vkládání dat, editace buňky 

úprava tabulky 

tvorba grafu 

základní vzorce 

 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (7. ročník): Afrika 
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přesahy z: 

Z (7. ročník): Afrika, HV (7. ročník): poslech hudby 

počítačové sítě a Internet 

výstupy učivo 

dovede vysvětlit úlohu a funkci počítačové 

sítě 

umí používat některý z internetových 

prohlížečů 

dovede využívat Internet k vyhledávání 

informačních zdrojů v knihovnách 

umí vyhledat informační zdroj na Internetu a 

zvolit k tomu vhodný vyhledávací server 

využívá elektronickou poštu 

využívá Internet k samostudiu 

základy práce v síti 

princip přenosu informací v počítačové síti 

vyhledávání informací na Internetu 

hodnota informace 

Textová informace 

obrazová informace 

zvuková informace 

multimediální informace 

zobrazení informací v počítači 

dvojková soustava v počítači 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (7. ročník): NAÚaP:procento, M (7. ročník): ČaPO:procento, úroky, M (7. ročník): 

ČaPO:racionální čísla, M (7. ročník): ČaPO:celá čísla, M (7. ročník): ČaPO:zlomky, Z (7. ročník): 

Afrika 

přesahy z: 

Z (7. ročník): Afrika, M (7. ročník): ČaPO:zlomky, M (7. ročník): ČaPO:celá čísla, M (7. ročník): 

ČaPO:racionální čísla, M (7. ročník): ČaPO:procento, úroky, M (7. ročník): NAÚaP:procento, HV 

(7. ročník): samostatné aktivity 

algoritmizace a programování 

výstupy učivo 

dovede aplikovat zásady algoritmizace při 

řešení konkrétních problémů 

dokáže vysvětlit úlohu programu v počítači 

algoritmizace postupu řešení úlohy či problému 

algoritmizace úloh z denního života a příkladů z 

aritmetiky a geometrie 

počítačové programy a jejich různé druhy 

základní programové konstrukce některého 

programovacího jazyka 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

Scratch 

přesahy do: 

VV (7. ročník): netradiční techniky 
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přesahy z: 

VV (7. ročník): netradiční techniky 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 1, POVINNÝ 

základní pojmy z informatiky 

výstupy učivo 

respektuje zásady autorského práva 
právní ochrana informací, pirátství 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

prohloubení práce s počítačem 

výstupy učivo 

dovede upravit základní uživatelské 

nastavení počítače 

umí komprimovat a dekomprimovat soubory 

ví, jak postupovat v případě závady počítače 

dokáže charakterizovat uživatelské rozdíly 

mezi operačními systémy 

dovede efektivně využívat základní aplikace 

pro práci s informacemi 

(grafický, textový editor, tabulkový procesor) 

dokáže zvolit nejvhodnější prostředek pro 

zpracování úlohy 

základní nastavení počítače (zvuk, grafika…) 

závady a poruchy počítače 

komprimace a dekomprimace souborů 

operační systémy (APPLE, Unix, Windows), 

porovnání 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

vytváření a zpracování informací 

výstupy učivo 

dovede používat některý z programů pro 

organizaci informací 

zná základní typy sítí 

textové editory, korespondence, makra, 

vkládání grafů, obrázků, šablony, styly… 

typografické zásady při psaní dokumentů 

bitmapová a vektorové editory – vkládání textu, 

skenování… 

import a export dat v grafických editorech 

tabulkové kalkulátory – funkce, práce s více 

tabulkami 
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funkce některého programu pro organizaci a 

plánování (adresář, kalendář, plánování…) 

 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tvorba mediálního sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

komentář 

přesahy do: 

Z (8. ročník): Evropa, VV (8. ročník): výtvarné akce, VV (8. ročník): malba 

přesahy z: 

Z (8. ročník): Evropa, VV (8. ročník): malba, VV (8. ročník): výtvarné akce, HV (8. ročník): 

samostatné aktivity 

počítačové sítě a Internet 

výstupy učivo 

ví, jaké hardwarové a softwarové prostředky 

jsou potřeba k připojení k Internetu 

umí vysvětlit, jakým způsobem se přenáší 

informace v Internetu 

dokáže, s pomocí učitele, spolupracovat 

mezi tuzemskými i zahraničními 

školami formou projektů 

rozumí funkci elektronického podpisu 

dovede využívat služby FTP 

služby a nástroje Internetu 

Internetová kriminalita 

typy sítí, topologie sítí 

technická podpora Internetu, připojení k 

Internetu 

architektura klient/server 

elektronická konference 

elektronický podpis 

služba FTP 

struktura internetové adresy 

vytváření vlastní www stránky 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Z (8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

Z (8. ročník): Evropa 

algoritmizace a programování 

výstupy učivo 

zná základní příkazy společné všem 

programovacím jazykům 

standardní struktura programovacích jazyků 

základní programové konstrukce 

programovacích jazyků 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 
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komentář 

přesahy do: 

VO (8. ročník): člověk a jeho práva 

přesahy z: 

VO (8. ročník): člověk a jeho práva 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

základní pojmy z informatiky 

výstupy učivo 

respektuje zásady autorského práva 
právní ochrana informací, pirátství 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

prohloubení práce s počítačem 

výstupy učivo 

zná základy OLE techniky k propojování 

aplikací 

dovede vytvořit jednoduchou databázi pro 

uložení a vyhledávání osobních údajů, 

informací o své četbě 

dovede prezentovat výsledky své práce s 

pomocí prezentačního programu a 

dostupných technických prostředků 

základní nastavení počítače (zvuk, grafika…) 

závady a poruchy počítače 

komprimace a dekomprimace souborů 

operační systémy (MS - DOS, Unix, Windows), 

porovnání 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

M (9. ročník): ZVaPsD:2.1 funkce 

přesahy z: 

M (9. ročník): ZVaPsD:2.1 funkce, ČSP (9. ročník): SP 

vytváření a zpracování informací 

výstupy učivo 

dovede používat některý z programů pro 

organizaci informací 

zná základní typy sítí 

ví, jaké hardwarové a softwarové prostředky 

textové editory, korespondence, makra, 

vkládání grafů, obrázků, šablony, styly… 

typografické zásady při psaní dokumentů 

bitmapová a vektorové editory – vkládání textu, 

skenování… 

import a export dat v grafických editorech 
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jsou potřeba k připojení k Internetu tabulkové kalkulátory – funkce, práce s více 

tabulkami 

princip OLE techniky, propojování aplikací 

prezentace výsledků své činnosti s využitím 

běžných programů a technických prostředků 

(projektor, počítač) 

standardní prostředí databázového programu 

vytváření databáze 

vyhledávání v databázi 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

M (9. ročník): ZVaPsD:2.1 funkce 

přesahy z: 

M (9. ročník): ZVaPsD:2.1 funkce 

počítačové sítě a Internet 

výstupy učivo 

umí vysvětlit, jakým způsobem se přenáší 

informace v Internetu,  i-cloud 

dokáže, s pomocí učitele, spolupracovat 

mezi tuzemskými i zahraničními 

školami formou projektů 

rozumí funkci elektronického podpisu 

dovede využívat služby FTP 

získává z Internetu freeware a shareware 

umí vytvořit vlastní www stránku 

videokonference, netmetting 

publikování na internetu, WEB editory 

HTML a další programové vybavení pro 

tvorbu www stránek 

práce na vzdáleném počítači, propojování 

aplikací při práci na projektu 

nestrukturovaná organizace informací 

strukturovaná organizace informací 

Databázové a fultextové systémy 

služby a nástroje Internetu 

Internetová kriminalita 

typy sítí, topologie sítí 

technická podpora Internetu, připojení k 

Internetu 

architektura klient/server 

elektronická konference 

elektronický podpis 

služba FTP 

struktura internetové adresy 

vytváření vlastní www stránky 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy z: 

HV (9. ročník): samostatné aktivity 

algoritmizace a programování 

výstupy učivo 
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zná základní příkazy společné všem 

programovacím jazykům 

standardní struktura programovacích jazyků 

základní programové konstrukce 

programovacích jazyků 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Tvorba mediálního sdělení 

  

komentář 

Scratch 

 

údržba 

výstupy učivo 

dovede upravit základní uživatelské 

nastavení počítače 

Údržba počítače 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

 

  

4.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je 

koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje 

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

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

život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní 

vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a 

prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí 

pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak 

jejich prvotní ucelený obraz světa. 

Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově 

vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat 

si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je 

pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem 

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

jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do 

budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci 

učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z 

konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a 

rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti 

s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových 
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životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a 

při upevňování pracovních i režimových návyků. 

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích 

oblastech člověk a společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů. 

Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích 

předmětů a jejich vzdělávacího obsahu. 

V tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ se žáci učí na základě poznávání nejbližšího 

okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve 

společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, 

hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní 

výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých 

zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný 

vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 

vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a 

solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, 

jak se lidé sdružují, 

baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s 

problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý 

tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 

demokratického státu. 

Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným 

výstupům pro 1. období vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva 

předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a 

okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo 

jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně držet tematických okruhů, 

podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k očekávaným výstupům. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a 

proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak 

se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od 

nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v 

historii naší země. 

Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství 

regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat 

informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, 

aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou 

knihovnu atd. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 

soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé 

přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný 

celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může 

člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní 

krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a 

hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak 

ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému 

rozvoji. 
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V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 

poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. 

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

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

základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném 

chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců 

i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své 

zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější 

hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné 

pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

  utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  

  orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a 

kulturních informací  

  rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

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

  poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na 

základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění 

povinností a společných úkolů  

  samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a 

bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti 

(možností a limitů)  

  utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního 

uplatnění při jejich ochraně  

  přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

  objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět  

  poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného 

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

bezpečnosti druhých  

 

4.4.1. SVĚT KOLEM NÁS 

Vzdělávací obor Svět kolem nás vymezuje vzdělávací oblast týkající se člověka, rodiny, 

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Na základě poznání 

sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve 

společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům ( včetně situací 

ohrožení ). Učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. 

Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první 

pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně 

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

uvědomují, jakou odpovědnost má člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci 

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

Hodinová dotace předmětu Svět kolem nás je v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně 

1.,2.,3.ročníku. Od 4.ročníku je předmět rozdělen na vlastivědu v rozsahu 2 vyučovacích hodin 

týdně a přírodovědu v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Výuka na 1.stupni probíhá v 

kmenových učebnách, dále je využívána práce s interaktivní tabulí nebo práce na PC v 

multimediální pracovně a je pro výuku využíván i školní pozemek a region Prahy 4 a je doplněna 

vycházkami, exkurzemi a dalšími poznávacími aktivitami. 
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Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů: 

1. Místo, kde žijeme 

2. Lidé kolem nás 

3. Lidé a čas 

4. Rozmanitost přírody 

5. Člověk a jeho zdraví 

Svět kolem nás je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Jeho obsahem je naplňování 

očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět stanovených Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových 

témat. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 využíváme /střídáme různé výukové metody s důrazem na činnostní charakter výuky 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a požívat potřebné informace 

 klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem 

 využíváme při výuce TV pořady, audio, video, počítačové programy 

 učíme práci s chybou 

Kompetence k řešení problému 

 snažíme se vést výuku tak, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat 

 vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů – k vyslechnutí názoru druhých, 

k vyjádření vlastního názoru 

 podporujeme týmovou spolupráci 

 podporujeme využití moderní techniky při řešení problémů 

 podporujeme žáky k samostatnosti při řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky obhajovat a organizovat vhodnou formou svůj názor, naslouchat názoru jiných 

a tolerovat ho 

 vedeme žáky k tomu, aby se řídili pravidly diskuse, přihlásili se o slovo, přemýšleli o 

názorech druhých 

 rádi bychom vedli žáky k tiché komunikaci při skupinové práci 

Kompetence sociální a personální 

 snažíme se s žáky vytvářet pozitivní školní i třídní klima 

 zařezujeme kooperativní činnosti do výuky 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupině, přispívali do její diskuse 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k zodpovědnosti v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

 vedeme žáky k myšlení v globálních souvislostech a k ochraně životního prostředí na 

ozdravných pobytech, ŠvP 

 pěstujeme úctu k národním tradicím a k dědictví českého národa návštěvami společensky 

kulturních akcí, výlety, besedami 

 vedeme k tolerování odlišností, respektování spolužáků, kteří přišli z jiných zemí 

Kompetence pracovní 

 v předmětu SKN vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení  
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 výuku doplňujeme příležitostně o praktické exkurze  

 vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce druhých 

 vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje 

1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

MKŽ: okolí školy a domova 

výstupy učivo 

orientuje se v krajině 

všímá si okolí, vnímá krajinu a orientuje se v ní, 

seznamuje se se svým bydlištěm, pěstuje k 

němu vztah 

popíše cestu do školy 

popíše a zná cestu do školy 

dopravní výchova 

  cesta do školy, bezpečnost, základy dopravní 

výchovy , uplatňuje základní pravidla účastníka 

silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných 

dopravní značky; předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a v dopravních 

prostředcích ( bezpečnostní prvky, aj. ) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek, VV 

(1. ročník): kresba 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek, ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, VV 

(1. ročník): kresba 

MKŽ: rodina a domov 

výstupy učivo 

zná role členů rodiny 

zná role členů rodiny 

  prostředí domova, orientace v místě bydliště  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek, ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání 

MKŽ: jsem školák 

výstupy učivo 

plní roli školáka   orientace ve škole, třídě, školní řád, příprava 

do školy, denní rozvrh  
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uvědomuje si svoje místo mezi lidmi, plní 

novou roli školáka a povinnosti s tím spojené 
  pracovní, hygienické a odpočinkové návyky, 

sebeobsluha  

  společenské styky, soužití ve škole, 

osvojování vhodného chování k ostatním 

spolužákům  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

LKN: rodina 

výstupy učivo 

zná role členů rodiny 

zná role členů rodiny 

dodržuje pravidla slušného chování 

podílí se na vytváření správných 

mezilidských vztahů, na pravidlech 

slušného chování a vystupování ve škole 

i na veřejnosti, zná základní pravidla 

správného chování v přírodě 

orientuje se v základních formách 

vlastnictví; používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, na příkladu 

ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 

kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

  vztahy mezi členy rodiny, pravidla rodinného 

života, práva a povinnosti členů rodiny  

  slavení svátků a rodinné oslavy  

  režim dne, odpočinek, hry, vhodné trávení 

volného času  

návykové látky, hrací automaty a počítače, 

závislost a další nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických médií 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

LKN: práce a volný čas 

výstupy učivo 

orientuje se v obchodech 

umí se pohybovat na ulici, v obchodě, na poště, 

u lékaře, v dopravních prostředcích 

  pracovní činnosti, povolání, výsledky práce, 

odpovědnost za výsledky práce  

  odpočinek, rekreace  
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utváří pracovní návyky 

má pozitivní vztah k práci a dobré pracovní 

návyky 

zná rozvrh dne 

zná rozvržení svých základních denních činností 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

LKN: pravidla slušného chování 

výstupy učivo 

dodržuje pravidla slušného chování 

podílí se na vytváření správných mezilidských 

vztahů, na pravidlech slušného chování a 

vystupování ve škole i na veřejnosti, zná 

základní pravidla správného chování v přírodě 

  vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, 

práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

LaČ: orientace v čase 

výstupy učivo 

orientuje se v čase 

orientuje se v čase 

  den, týden, měsíc, rok  

  minulost, přítomnost, budoucnost  

  měření času  

  sváteční dny, dny volna a dny pracovní  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek, M (1. 

ročník): ČaPO: časové jednotky 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek, M (1. 
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ročník): čap: časové jednotky 

LaČ: báje a pověsti 

výstupy učivo 

orientuje se v čase 

orientuje se v čase 

  báje a pověsti spjaté s místem, v němž žije  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

RP: příroda 

výstupy učivo 

rozlišuje roční období 

pozná a rozlišuje jednotlivá roční období 

pozná živočichy, rostliny, houby 

pozná běžné zástupce živočichů, rostlin a hub 

  počasí - pozorování změn počasí, 

charakteristika ročních období,  

  pozorování proměn přírody, životní projevy 

rostlin a živočichů v různých ročních období  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

RP: vztah člověka a přírody 

výstupy učivo 

pozná živočichy, rostliny, houby 

pozná běžné zástupce živočichů, rostlin a hub 

uvědomuje si nebezpečné situace 

 uvědomuje si nebezpečné situace, poradí 

si v případě nehody, umí pomoci 

druhým 

 

  ochrana životního prostředí, správné chování 

přírodě a péče o ni  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek, ČSP 
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(1. ročník): pěstitelské práce 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek, ČSP 

(1. ročník): pěstitelské práce 

ČaJZ: člověk 

výstupy učivo 

seznamuje se s lidským tělem 

zná své tělo, jeho stavbu, a správnou 

životosprávu 

  poznáváme své tělo  

  rozdíly mezi lidmi v různých částech světa  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

ČaJZ: zdraví 

výstupy učivo 

zvládá hygienické návyky 

zvládá základní hygienické návyky a 

sebeobsluhu 

popíše své pocity 

dokáže sdělit své zdravotní potíže a pocity 

rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení 

volného času 

  člověk a zdraví - péče o zdraví, osobní 

hygiena, péče o zevnějšek  

  správné a bezpečné chování při mimořádných 

událostech, situace hromadného ohrožení  

přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví – čísla 

tísňového volání, správný způsob volání 

na tísňovou linku 

  správná životospráva, pitný a stravovací 

režim  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

ČaJZ: bezpečné chování 

výstupy učivo 

uvědomuje si nebezpečné situace 

uvědomuje si nebezpečné situace, poradí si v 

případě nehody, umí pomoci druhým 

  správné a bezpečné chování, dopravní 

předpisy,  

  dopravní prostředky, cestování  
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seznamuje se se základními pravidly 

silničního provozu 

uplatňuje základní pravidla silničního provozu 

pro chodce 

uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí 

 mimořádné události a rizika ohrožení 

s nimi spojená – postup v případě 

ohrožení ( varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén ); požáry ( příčiny a 

prevence vzniku požárů, ochrana a 

evakuace při požáru ); integrovaný 

záchranný systém 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: vyprávění, rozhovor, naslouchání, ČJL (1. ročník): KS: tvoření otázek 

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

MKŽ: OKOLÍ ŠKOLY A DOMOVA 

výstupy učivo 

orientuje se v místě bydliště 

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy a rozliší možná 

nebezpečí v nejbližším okolí, orientuje 

se v místě svého bydliště 

dopravní výchova 

  bydliště, adresa, naše škola, cesta do školy, 

okolí školy  

  část obce, rozdíly mezi městským a 

vesnickým prostředím  

  můj domov, moje vlast  

 uplatňuje základní pravidla účastníka 

silničního provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): KS: jednoduchý popis 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: jednoduchý popis 

MKŽ: RODINA A DOMOV 

výstupy učivo 

rozlišuje příbuzenské vztahy 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 

role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

  prostředí domova, orientace v místě bydliště  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): L: vyprávění 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): L: vyprávění 

LKN: RODINA 

výstupy učivo 

rozlišuje příbuzenské vztahy 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 

role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

dodržuje pravidla slušného chování 

uplatňuje pravidla slušného chování, dodržuje 

pravidla pro soužití ve škole, uplatňuje 

ohleduplné chování k přírodě 

orientuje se v základních formách 

vlastnictví; používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, na příkladu 

ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 

kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

  vztahy mezi členy rodiny  

  pravidla rodinného života, práva a povinnosti 

jejích členů  

  zaměstnání rodičů, členové rodiny  

návykové látky, hrací automaty a počítače, 

závislost a další nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických médií 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): KS: základní formy společenského styku, ČJL (2. ročník): L: vyprávění 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: základní formy společenského styku, ČJL (2. ročník): L: vyprávění 

MKŽ: má vlast 

výstupy učivo 

zná státní symboly 

rozlišuje symboly našeho státu 

vyhledává informace 

vyhledává informace v knihovnách, na internetu 

 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): J: vlastní a místní jména, ČJL (2. ročník): KS: čtení jako zdroj informace 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): J: vlastní a místní jména, ČJL (2. ročník): KS: čtení jako zdroj informace 
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LaČ: orientace v čase 

výstupy učivo 

rozlišuje roční období 

pozoruje viditelné rozdíly v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích 

  den, týden, měsíc, rok  

  minulost, přítomnost, budoucnost  

  měření času  

  sváteční dny, dny volna a dny pracovní  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

M (2. ročník): ZVaPsD: časové údaje 

přesahy z: 

M (2. ročník): ZVaPsD: časové údaje 

LaČ: současnost a minulost v našem životě 

výstupy učivo 

odvodí význam povolání 

odvodí význam a potřebu různých povolání a 

pracovních činností 

pracuje s časovou přímkou 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

  proměny způsobu života, předměty denní 

potřeby  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

komentář 

 

LaČ: regionální památky 

výstupy učivo 

poznává kulturní památky regionu 

pojmenuje některé kulturní či historické 

památky regionu, interpretuje některé báje 

spjaté s místem, v němž žije 

  péče o památky, významné události regionu  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

LaČ: báje a pověsti 

výstupy učivo 
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pracuje s časovou přímkou 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

  báje a pověsti spjaté s místem, v němž žije  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): KS: čtení jako zdroj informace, ČJL (2. ročník): L: dramatizace 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: čtení jako zdroj informace, ČJL (2. ročník): L: dramatizace 

RP: příroda 

výstupy učivo 

rozliší přírodní a umělé prvky krajiny 

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 

vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty 

a rozmanitosti 

poznává živou a neživou přírodu 

rozlišuje atributy živé a neživé přírody 

provádí jednoduché pokusy 

provádí jednoduché pokusy 

pozná rostliny a živočichy 

pozná běžné zástupce živočichů a rostlin 

  rozlišení živé a neživé přírody  

  rostliny a živočichové - dýchání, růst, pohyb, 

rozmnožování  

  základní význam vody, půdy, vzduchu  

  podmínky života na zemi  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): KS: čtení jako zdroj informace 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: čtení jako zdroj informace 

RP: roční období 

výstupy učivo 

rozlišuje roční období 

pozoruje viditelné rozdíly v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích 

  jejich charakteristika  

  pozorování změn počasí  

  reakce rostlin a živočichů na roční období  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

RP: vztah člověka a přírody 
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výstupy učivo 

rozliší přírodní a umělé prvky krajiny 

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 

vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty 

a rozmanitosti 

  ochrana životního prostředí, správné chování 

přírodě a péče o ni  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ČaJZ: lidské tělo 

výstupy učivo 

seznamuje se s lidským tělem 

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky s využitím 

znalostí o lidském těle 

  smyslová ústrojí  

  denní režim  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): KS: jednoduchý popis 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: jednoduchý popis 

ČaJZ: zdraví 

výstupy učivo 

neohrožuje zdraví své a zdraví ostatních 

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví ostatních, 

projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 

ke zdraví 

uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí 

  péče o zdraví - osobní hygiena, zdravá výživa  

přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví – čísla 

tísňového volání, správný způsob volání 

na tísňovou linku 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ČaJZ: bezpečné chování 

výstupy učivo 
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uplatňuje pravidla silničního provozu 

uplatňuje pravidla silničního provozu při cestě 

do školy 

neohrožuje zdraví své a zdraví ostatních 

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví ostatních, 

projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 

ke zdraví 

rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení 

volného času 

  správné a bezpečné chování, dopravní 

předpisy,  

  dopravní prostředky, cestování  

  krizové situace (šikana, týrání)  

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 

spojená – postup v případě ohrožení ( 

varovný signál, evakuace, zkouška sirén 

); požáry ( příčiny a prevence vzniku 

požárů, ochrana a evakuace při požáru ); 

integrovaný záchranný systém 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ČaJZ: situace hromadného ohrožení 

výstupy učivo 

neohrožuje zdraví své a zdraví ostatních 

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví ostatních, 

projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 

ke zdraví 

stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí 

  správné a bezpečné chování při mimořádných 

událostech  

  situace hromadného ohrožení  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

3. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

MKŽ: okolí školy a domova 

výstupy učivo 

orientuje se v místě bydliště 

vyznačí v jednoduchém plánku místo svého 

bydliště a školy, začlení svou obec do 

příslušného kraje 

  bydliště, adresa, naše škola, cesta do školy, 

okolí školy  

  část obce, rozdíly mezi městským a 

vesnickým prostředím  

  můj domov, moje vlast  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
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 Mezilidské vztahy 

komentář 

 

MKŽ: rodina a domov 

výstupy učivo 

rozlišuje příbuzenské vztahy 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 

vztahy mezi rodinnými příslušníky 

  prostředí domova, orientace v místě bydliště  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (3. ročník): P: pozdrav, dopis, adresa 

přesahy z: 

ČJL (3. ročník): P: pozdrav, dopis, adresa 

LKN: rodina 

výstupy učivo 

rozlišuje příbuzenské vztahy 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,  

vztahy mezi rodinnými příslušníky 

orientuje se v základních formách 

vlastnictví; používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, na příkladu 

ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 

kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

  vztahy mezi členy rodiny  

  pravidla rodinného života, práva a povinnosti 

jejích členů  

  zaměstnání rodičů, členové rodiny  

návykové látky, hrací automaty a počítače, 

závislost a další nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických médií 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

LKN: tolerance 

výstupy učivo 

toleruje odlišnosti spolužáků 

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků, k jejich přednostem i nedostatkům 

dodržuje pravidla soužití mezi lidmi 

uplatňuje základní poznatky o sobě, rodině a 

  tolerance k přirozeným odlišnostem 

spolužáků  
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činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí, chová se obezřetně při 

setkání s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Princip sociálního smíru a solidarity 

komentář 

 

LKN: právo a spravedlnost 

výstupy učivo 

vyhledává informace 

vyhledává informace na portálech, v 

knihovnách a databázích 

toleruje odlišnosti spolužáků 

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků, k jejich přednostem i nedostatkům 

dodržuje pravidla soužití mezi lidmi 

uplatňuje základní poznatky o sobě, rodině a 

činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí, chová se obezřetně při 

setkání s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná 

  základní lidská práva a práva dítěte, práva a 

povinnosti žáků školy  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 Občanská společnost a škola 

komentář 

 

LaČ: orientace v čase 

výstupy učivo 

rozlišuje roční období 

Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 

přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

  určování času, čas jako fyzikální veličina  

  kalendář, letopočet  

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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LaČ: současnost a minulost v našem životě 

výstupy učivo 

odvodí význam povolání 

odvodí význam různých povolání a pracovních 

činností 

pracuje s časovou přímkou 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

  proměny způsobu života, předměty denní 

potřeby, průběh lidského života  

  státní svátky a významné dny  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

komentář 

 

LaČ: regionální památky 

výstupy učivo 

všímá si změn v nejbližším okolí 

rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí, 

pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 

poznává kulturní památky regionu 

pojmenuje kulturní či historické památky, 

významné události, interpretuje některé pověsti 

nebo báje spjaté s místem 

  péče o památky, významné události regionu, 

lidé a obory zkoumající minulost  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

RP: příroda 

výstupy učivo 

roztřídí přírodniny 

roztřídí některé přírodniny podle nápadných 

určujících znaků 

poznává organismy v okolí 

uvede příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

pozoruje přírodu 

provádí pozorování přírody, zaznamenává a 

zhodnotí výsledky pozorování 

  rozlišení živé a neživé přírody  

  rostliny a živočichové - dýchání, růst, pohyb, 

rozmnožování  

  základní význam vody, půdy, vzduchu  

  podmínky života na zemi  

  zkoumání přírody (pokusy)  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

ČJL (3. ročník): L: četba jako zdroj poznatků 

přesahy z: 

ČJL (3. ročník): L: četba jako zdroj poznatků 

RP: vztah člověka a přírody 

výstupy učivo 

rozliší přírodní a umělé prvky 

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině 

provádí jednoduché pokusy 

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 

látek, určuje jejich společné a rozdílné 

vlastnosti 

pozoruje přírodu 

provádí pozorování přírody, zaznamenává a 

zhodnotí výsledky pozorování 

  ochrana životního prostředí, správné chování 

přírodě a péče o ni  

  rozmanitost podmínek života na zemi  

  rovnováha v přírodě, vztahy mezi organismy  

pokrytí průřezových témat 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problematika životního prostředí 

komentář 

 

ČaJZ: lidské tělo 

výstupy učivo 

seznamuje se s lidským tělem   lidské tělo a stavba těla  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

ČAJZ: ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

uplatňuje základní pravidla silničního 

provozu 

uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí  

  péče o zdraví - osobní hygiena, zdravá 

výživa, pohybový režim  

přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví – čísla 

tísňového volání, správný způsob volání 

na tísňovou linku 
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČSP (3. ročník): příprava pokrmů 

přesahy z: 

ČSP (3. ročník): příprava pokrmů 

ČAJZ: BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ 

výstupy učivo 

uplatňuje základní pravidla silničního 

provozu 

uplatňuje základní pravidla silničního provozu 

  správné a bezpečné chování, dopravní 

předpisy,  

  dopravní prostředky, cestování  

  krizové situace (šikana, týrání, sexuální 

zneužívání) a jiné formy násilí v médiích  

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 

spojená – postup v případě ohrožení ( 

varovný signál, evakuace, zkouška sirén 

); požáry ( příčiny a prevence vzniku 

požárů, ochrana a evakuace při požáru ); 

integrovaný záchranný systém 

vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí 

a vyvodí odpovídající závěry pro své 

chování jako chodec a cyklista 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

komentář 

 

ČAJZ: SITUACE HROMADNÉHO OHROŽENÍ 

výstupy učivo 

uplatňuje základní pravidla silničního 

provozu 

uplatňuje základní pravidla silničního provozu 

stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí; v modelové 

situaci prokáže schopnost se účinně 

chránit 

  správné a bezpečné chování při mimořádných 

událostech  

  situace hromadného ohrožení  

  modelové situace  

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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4. ROČNÍK (VLASTIVĚDA) - DOTACE: 2, POVINNÝ 

MKŽ(VL): DOMOV A JEHO OKOLÍ 

výstupy učivo 

určí polohu bydliště 

určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 

pobytu vzhledem ke krajině a státu 

  poloha bydliště vzhledem ke krajině a státu  

  určování světových stran v přírodě i podle 

mapy, základní typy map  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (4. ročník): KS: psaní adres, pohlednic 

přesahy z: 

ČJL (4. ročník): KS: psaní adres, pohlednic 

MKŽ(VL): MÁ VLAST 

výstupy učivo 

rozlišuje základní typy map 

rozlišuje základní typy map 

zná orgány státní moci, symboly našeho 

státu a jejich význam 

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 

jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 

význam 

zvládá základní učivo o ČR 

zvládá základní učivo o ČR - orientace na mapě, 

hranice státu, povrch, podnebí, města, regiony, 

obyvatelstvo 

  ČR - demokratický stát  

  územní rozdělení ČR  

  národnostní menšiny  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): J: vlastní a místní jména 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): J: vlastní a místní jména 

MKŽ(VL): REGION 
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výstupy učivo 

orientuje se podle světových stran 

určí světové strany v přírodě i podle mapy, 

orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

vyhledává regionální zvláštnosti přírody 

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody 

  pohoří a nížiny ČR  

  řeky a nádrže ČR  

  nerostné bohatství, zemědělství ČR  

  surovinové zdroje  

  výroba, služby, obchod  

  chráněné krajinné oblasti  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

MKŽ(VL): VELKOMĚSTA 

výstupy učivo 

porovnává způsob života 

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 

zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob 

života a přírodu v naší vlasti 

zvládá základní učivo o ČR 

zvládá základní učivo o ČR - orientace na mapě, 

hranice státu, povrch, podnebí, města, regiony, 

obyvatelstvo 

  Praha - hl. město ČR  

  Brno - město veletrhů  

  velká města ČR  

  kulturní a historické památky ČR  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): J: vlastní a místní jména 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): J: vlastní a místní jména 

LKN(VL): RODINA 

výstupy učivo 

dodržuje pravidla společného soužití 

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 

vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v 

rodině, v obci (městě), rozlišuje základní rozdíly 

mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních 

činnostech své názory, popřípadě připustí svůj 

omyl, dohodne se na společném postupu a 

řešení se spolužáky 

orientuje se v základních formách 

vlastnictví; používá peníze v běžných 

  příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a 

funkce rodiny  

  práce fyzická a duševní, zaměstnání  

návykové látky, hrací automaty a počítače, 

závislost a další nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických médií 
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situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, na příkladu 

ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 

kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

LKN(VL): SOUŽITÍ LIDÍ 

výstupy učivo 

dodržuje pravidla společného soužití 

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 

vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v 

rodině, v obci (městě), rozlišuje základní rozdíly 

mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních 

činnostech své názory, popřípadě připustí svůj 

omyl, dohodne se na společném postupu a 

řešení se spolužáky 

uplatňuje demokratické principy 

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 

se už tolerovat nemohou a která porušují 

základní lidská práva nebo demokratické 

principy / krádež, šikana, rasismus, 

diskriminace, týrání, zneužívání / 

  mezilidské vztahy, komunikace, zájmové 

spolky, politické strany  

  pravidla slušného chování, principy 

demokracie  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (4. ročník): J: slova spisovná a nespisovná 

přesahy z: 

ČJL (4. ročník): J: slova spisovná a nespisovná 

LKN(VL): GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

výstupy učivo 

objevuje princip rovnováhy přírody 

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 

neživé přírody, princip rovnováhy přírody a 

nachází souvislosti mezi konečným vzhledem 

přírody a činností člověka 

  globální problémy životního prostředí, 

problémy konzumní společnosti, sociální 

problémy  
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pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

komentář 

 

LAČ(VL): ČESKÉ DĚJINY 

výstupy učivo 

vyhledává informace 

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 

galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 

minulosti; zdůvodní základní význam 

chráněných částí přírody, nemovitých i 

movitých kulturních památek 

srovnává způsob života na našem území 

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 

způsob života a práce předků na našem území v 

minulosti a současnosti s využitím regionálních 

specifik 

objasní státní svátky a významné dny 

objasní historické důvody pro zařazení státních 

svátků a významných dnů 

  od nejstaršího osídlení vlasti po Josefa ll.  

  informační zdroje (archívy, knihovny, muzea 

a galerie)  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (4. ročník): KS: vypravování 

přesahy z: 

ČJL (4. ročník): KS: vypravování 

LAČ(VL): ORIENTACE V ČASE 

výstupy učivo 

pracuje s časovými údaji 

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 

údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

pracuje s časovou přímkou 

rozeznává současné a minulé a orientuje se v 

hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 

vlasti s využitím regionálních specifik 

  využití zjištěných údajů k pochopení vztahů 

mezi ději a jevy  

  rozeznává současné a minulé, orientuje se v 

hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 

vlasti  

  srovnává a hodnotí způsob života a práce 

našich předků na našem území  

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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LAČ(VL): REGIONÁLNÍ PAMÁTKY 

výstupy učivo 

vyhledává regionální zvláštnosti přírody 

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody 

  péče o památky, významné události regionu, 

lidé a obory zkoumající minulost  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

4. ROČNÍK (PŘÍRODOVĚDA) - DOTACE: 2, POVINNÝ 

RP(PŘ): PŘÍRODA 

výstupy učivo 

   podmínky života na Zemi  

  rostliny a jejich stavba  

  živočichové a jejich stav  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

RP(PŘ): PŘÍRODNÍ SPOLEČENSTVA 

výstupy učivo 

zkoumá vztahy mezi organismy 

zkoumá základní společenstva ve vybraných 

lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází 

shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí, porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na konkrétních 

organismech, prakticky třídí organismy do 

známých skupin, využívá k tomu i jednoduché 

klíče a atlasy 

provádí jednoduché pokusy 

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 

postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

  les, háj, vody a bažina, suchá stanoviště, 

zahrada, pole  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PR(PŘ): ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ 
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výstupy učivo 

vysvětlí princip střídání ročních období 

vysvětlí na základě elementárních poznatků o 

Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 

rozdělením času a střídáním ročních období 

  význam lesů pro člověka  

  význam zemědělství pro člověka  

  vzájemné vztahy rostlin, hub a živočichů  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Vztah člověka k prostředí 

komentář 

 

PR(PŘ): OCHRANA PŘÍRODY 

výstupy učivo 

hodnotí činnost člověka v přírodě 

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 

přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

  odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 

prostředí, likvidace odpadů  

  živelné pohromy a ekologické katastrofy  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

TV (2.,3.,4. ročník): turistika a pobyt v přírodě, přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla , dopravní výchova ( 4. ročník ) – dětské dopravní hřiště, 

teorie, jízdy, ČSP (4. ročník): pěstitelské práce 

přesahy z: 

TV (4. ročník): turistika a pobyt v přírodě, ČSP (4. ročník): pěstitelské práce 

ČAJZ((PŘ): LIDSKÉ TĚLO 

výstupy učivo 

využívá poznatků o lidském těle   životní potřeby a projevy, základní stavba a 

funkce  

  pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou  

  vývoj jedince  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

ČAJZ(PŘ): ZDRAVÍ 
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výstupy učivo 

plánuje rozvrh dne 

účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu 

a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 

na oprávněné nároky jiných osob 

seznamuje se s návykovými látkami 

předvede v modelových situacích osvojené 

jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

podporuje své zdraví 

uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s podporou zdraví a jeho preventivní 

ochranou, uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou 

uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí 

  péče o zdraví, zdravá výživa  

  osobní, intimní a duševní hygiena  

  stres a jeho rizika; reklamní vlivy  

  návykové látky, jejich odmítání  

  etická stránka sexuality, změny v dospívání 

přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví – čísla 

tísňového volání, správný způsob volání 

na tísňovou linku 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

ČAJZ(PŘ): BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ 

výstupy učivo 

uplatňuje účelné způsoby chování v 

situacích ohrožujících zdraví 

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události 

seznamuje se s návykovými látkami 

předvede v modelových situacích osvojené 

jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

  bezpečné chování v rizikovém prostředí  

  krizové situace (šikana, týrání, sexuální 

zneužívání, atd.), služby odborné pomoci  

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 

spojená – postup v případě ohrožení ( 

varovný signál, evakuace, zkouška sirén 

); požáry ( příčiny a prevence vzniku 

požárů, ochrana a evakuace při požáru ); 

integrovaný záchranný systém 

vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí 

a vyvodí odpovídající závěry pro své 

chování jako chodec a cyklista 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 
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ČAJZ(PŘ): SITUACE HROMADNÉHO OHROŽENÍ 

výstupy učivo 

zvládá krizové situace 

připravuje se na zvládání krizových situací / 

požár, vyhlášení poplachu, dopravní nehoda, 

zemětřesení, záplavy…./ 

uplatňuje účelné způsoby chování v 

situacích ohrožujících zdraví 

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události 

stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí; v modelové 

situaci prokáže schopnost se účinně 

chránit 

  správné a bezpečné chování při mimořádných 

událostech  

  situace hromadného ohrožení  

  modelové situace  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

 

 

5. ROČNÍK (VLASTIVĚDA) - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 

MKŽ(VL): EVROPA 

výstupy učivo 

rozlišuje základní typy map 

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 

map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší 

republiky a Evropy 

porovnává způsob života v naší vlasti a v 

evropských zemí 

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 

zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob 

života a přírodu v naší vlasti i v evropských 

zemí 

poznává státy Evropy 

poznává blíže další státy Evropy a seznamuje se 

  poloha a povrch  

  rostliny a živočichové  

  podnebí a vodstvo  

Evropské státy jednotlivě 

  ČR, SR, Polsko, Německo, Rakousko, Velká 

Británie, Francie  

  ostatní státy - informativně  
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se základními informacemi o světadílu 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

            Objevujeme Evropu a svět 

 Evropa a svět nás zajímají 

 Jsme Evropané 

komentář 

 

 

MKŽ(VL): PLANETA ZEMĚ 

výstupy učivo 

využívá informačních zdrojů 

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 

galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 

minulosti; zdůvodní základní význam 

chráněných částí přírody, nemovitých i 

movitých kulturních památek 

vysvětlí elementární poznatky o Zemi 

vysvětlí na základě elementárních poznatků o 

Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 

rozdělením času a střídáním ročních období 

  světadíly  

  oceány  

  podnebné pásy  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROP: A GLOB: SOUVISLOSTECH 

            Objevujeme Evropu a svět 

 

komentář 

 

MKŽ(VL): REGION 

výstupy učivo 

vyhledává regionální zvláštnosti 

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 

osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 

způsobem posoudí jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, politického, správního 

a vlastnického 

  regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 
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ČJL (5. ročník): KS: popis 

přesahy z: 

ČJL (5. ročník): KS: popis 

LKN(VL): SOUŽITÍ LIDÍ 

výstupy učivo 

   základní rozdíly mezi jednotlivci  

  základní lidská práva a demokratické principy  

  základní formy vlastnictví  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 VÝCHOVA DEMOKR.OBČANA 

 Formy participace občanů v polit. životě 

komentář 

ČSP ( 4., 5. ročník ) – orientace v problematice peněz a cen a odpovědnému spravování osobního 

rozpočtu, korupce, nárok na reklamaci, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a 

bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky 

LKN(VL): KULTURA 

výstupy učivo 

porovnává způsob života v naší vlasti a v 

evropských zemí 

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 

zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob 

života a přírodu v naší vlasti i v evropských 

zemí 

  podoby a projevy kultury, kulturní instituce, 

masová kultura a subkultura  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

LKN(VL): GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

výstupy učivo 

uplatňuje účelné způsoby chování v 

situacích ohrožujících zdraví 

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a 

z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 

událostí; v modelové situaci prokáže schopnost 

se účinně chránit 

  globální problémy životního prostředí, 

problémy konzumní společnosti, sociální 

problémy, nesnášenlivost mezi lidmi  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
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 Základní podmínky života 

komentář 

 

LAČ(VL): ČESKÉ DĚJINY 

výstupy učivo 

rozeznává současné a minulé a orientuje se 

v hlavních reáliích minulosti a 

současnosti 

rozeznává současné a minulé a orientuje se v 

hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 

vlasti s využitím regionálních specifik 

hodnotí život a práci našich předků 

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 

způsob života a práce předků na našem území v 

minulosti a současnosti s využitím regionálních 

specifik 

objatí státní svátky a významné dny 

objasní historické důvody pro zařazení státních 

svátků a významných dnů 

  od národního obrození až po současnost  

  informační zdroje (archívy, knihovny, muzea 

a galerie)  

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (5. ročník): KS: vyprávění 

přesahy z: 

ČJL (5. ročník): KS: vyprávění 

LAČ(VL): ORIENTACE V ČASE 

výstupy učivo 

pracuje s časovými údaji 

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 

údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

plánuje svůj čas 

účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu 

a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 

na oprávněné nároky jiných osob 

  využití zjištěných údajů k pochopení vztahů 

mezi ději a jevy  

  rozeznává současné a minulé, orientuje se v 

hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 

vlasti  

  srovnává a hodnotí způsob života a práce 

našich předků na našem území  

  objasnění historických důvodů pro zařazení 

státních svátků a významných dnů  

pokrytí průřezových témat 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 227 

 

komentář 

přesahy do: 

AJ (5. ročník): hodiny, AJ (5. ročník): dny v týdnu, měsíce v roce, TV (5. ročník): turistika a 

pobyt v přírodě, přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, 

tepla 

přesahy z: 

TV (5. ročník): turistika a pobyt v přírodě, AJ (5. ročník): dny v týdnu, měsíce v roce, AJ (5. 

ročník): hodiny 

5. ROČNÍK (PŘÍRODOVĚDA) - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 

RP(PŘ): PŘÍRODA 

výstupy učivo 

objevuje princip rovnováhy přírody 

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 

neživé přírody, princip rovnováhy přírody a 

nachází souvislosti mezi konečným vzhledem 

přírody a činností člověka 

hodnotí činnost člověka v přírodě 

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 

přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

provádí jednoduché pokusy 

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 

postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

  třídění organismů - poznávání a třídění rostlin 

a živočichů  

  příroda a její ochrana, likvidace odpadů, 

živelné pohromy, ekologické katastrofy  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

TV (5. ročník): turistika a pobyt v přírodě, dopravní výchova – dětské dopravní hřiště, teorie, jízdy 

přesahy z: 

TV (4. ročník): turistika a pobyt v přírodě, TV (5. ročník): turistika a pobyt v přírodě 

RP(PŘ): ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

výstupy učivo 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy 

zkoumá základní společenstva ve vybraných 

lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází 

shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí, porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na konkrétních 

  rozmanitost podmínek života na zemi  

  význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a 

živočišstva na zemi  
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organismech, prakticky třídí organismy do 

známých skupin, využívá k tomu i jednoduché 

klíče a atlasy 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

RP(PŘ): VESMÍR 

výstupy učivo 

vysvětlí elementární poznatky o Zemi 

vysvětlí na základě elementárních poznatků o 

Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 

rozdělením času a střídáním ročních období 

  sluneční soustava, zkoumání vesmíru  

  model Země (glóbus), velikost a otáčení 

Země  

  zemská přitažlivost  

  magnetické a gravitační pole  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ČAJZ(PŘ): LIDSKÉ TĚLO 

výstupy učivo 

využívá poznatků o lidském těle 

využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 

základních funkcí jednotlivých orgánových 

soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu 

života 

rozlišuje etapy lidského života 

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 

orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 

narození 

psychohygiena 

  životní potřeby a projevy, základní stavba a 

funkce  

  pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou  

vývoj jedince 

návykové látky, hrací automaty a počítače, 

závislost a další nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických médií 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (5. ročník): KS: popis 

přesahy z: 

ČJL (5. ročník): KS: popis 

ČAJZ(PŘ): ZDRAVÍ 

výstupy učivo 
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předvede v modelových situacích odmítání 

návykových látek 

předvede v modelových situacích osvojené 

jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

podporuje své zdraví, ošetří drobná poranění 

uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s podporou zdraví a jeho preventivní 

ochranou, ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc 

orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování 

uplatňuje ohleduplné chování k druhému 

pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v 

daném věku 

uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí 

stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí 

přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví – čísla 

tísňového volání, správný způsob volání 

na tísňovou linku 

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 

spojená – postup v případě ohrožení ( 

varovný signál, evakuace, zkouška sirén 

); požáry ( příčiny a prevence vzniku 

požárů, ochrana a evakuace při požáru ); 

integrovaný záchranný systém 

vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí 

a vyvodí odpovídající závěry pro své 

chování jako chodec a cyklista 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

 

ČAJZ(PŘ): ČLOVĚK A TECHNIKA 

výstupy učivo 

provádí jednoduché pokusy 

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 

postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

  technické prostředky  

  jednoduché stroje (páka, nakloněná rovina, 

kladka)  

  el. energie, el. obvod, síla  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

 

4.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a 

dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života 
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lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s 

vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do 

každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření 

pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a 

kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa 

budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, 

xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k 

rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých 

a kulturních hodnot. 

Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité 

pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se 

učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a 

zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a 

aplikovat v reálných životních situacích. 

Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k 

občanství. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět. 

Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého 

života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, 

který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda. 

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho 

hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické 

paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, 

skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší 

současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny 

současných společenských jevů. 

Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je 

rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k 

pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou 

minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost 

prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné 

historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin 

místních. 

Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s 

orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. 

Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení 

vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací.  

Tato vzdělávací oblast také přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel 

chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech. Seznamuje žáky se 

vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve 

světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů včetně činností 

armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.  

Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a 

přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a 

právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje 

žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
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Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

  rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k 

utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře  

  odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné 

podmíněnosti v reálném a historickém čase  

  hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či 

odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku  

  utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost  

  rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a 

hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti  

  vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty 

společenského a společenskovědního charakteru  

  rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, 

právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování 

každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně  

souvislostí mezinárodních a globálních 

  úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či 

jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství  

  uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i 

mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu 

  získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné 

záležitosti  

 získávání orientace v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního 

(rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci 

 

  utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání 

a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí  

  utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání 

stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k 

vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti  

  rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním 

principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci  

  uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a 

postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv  

 

4.5.1. DĚJEPIS 

Vyučovací předmět DĚJEPIS je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 

Vyučuje se na II. stupni základní školy od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 2 vyučovací 

hodiny za týden. Výuka probíhá v pracovně dějepisu, dále je využívána práce s interaktivní tabulí 

nebo práce na PC v multimediální pracovně. Je doplněna vycházkami, exkurzemi a dalšími 

poznávacími aktivitami v regionu Prahy 4 a Hlavního města Prahy.  

Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty 

života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s 

vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do 

každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. 
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Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho 

hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické 

paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, 

skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší 

současnosti. 

Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je 

rozvíjet takové časové a prostorové představy a empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k 

pochopení historických jevů a dějů. 

Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a 

definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po 

svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou 

konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 střídáme různé výukové metody s důrazem na činnostní charakter výuky dějepisu 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře, dějepisných 

mapách, internetu, ve školní knihovně – časopisy 

Kompetence k řešení problému 

 snažíme se vést výuku tak, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat, aby hledali a nalézali 

různá řešení problému (účast na dějepisných soutěžích a olympiádách) 

 vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů – vyslechnutí názoru druhých, 

k vyjádření názoru, postoje slušnou formou, k pomoci druhému 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a zároveň naslouchat 

názoru jiných a tolerovat ho 

o učíme žáky vyjadřovat se výstižně a v logickém sledu 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel, seznamujeme 

s pravidly slušného chování při návštěvách kulturních akcí, při dějepisných exkurzích a 

dbáme na jejich dodržování 

 pěstujeme úctu k národním tradicím a k dědictví českého národa návštěvami společenských 

a kulturních akcí, výlety za historií, besedami s pamětníky apod. 

 vedeme žáky k myšlení v globálních souvislostech a k pochopení základních ekologických 

souvislostí vyvozených z historie 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení 

 vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce druhých 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ÚVOD DO DĚJEPISU 

výstupy učivo 

uvede příklady důležitosti dějepisných 

poznatků 

úloha historie 

časová osa 
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uvede konkrétní příklady důležitosti a 

potřebnosti dějepisných poznatků 

uvede příklady zdrojů informací o minulosti 

uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 

pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 

shromažďovány 

orientuje se na časové ose v historické mapě 

orientuje se na časové ose a v historické mapě, 

řadí hlavní historické epochy v chronologickém 

sledu 

historické prameny 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

komentář 

přesahy do: 

VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení, F (6. ročník): měření času, Z (6. ročník): mapa, Z (6. 

ročník): čas 

přesahy z: 

F (6. ročník): měření času, Z (6. ročník): čas, Z (6. ročník): mapa, VO (7. ročník): kultura a její 

rozvíjení 

PRAVĚK 

výstupy učivo 

orientuje se na časové ose v historické mapě 

orientuje se na časové ose a v historické mapě, 

řadí hlavní historické epochy v chronologickém 

sledu 

charakterizuje život pravěkých sběračů a 

lovců 

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, 

jejich materiální a duchovní kulturu 

objasní význam zemědělství 

objasní význam zemědělství, dobytkářství a 

zpracování kovů pro lidskou společnost 

uvede příklad pravěkých vykopávek v ČR 

uvede příklady archeologických kultur na 

našem území 

- vývoj člověka, doba kamenná, bronzová a 

železná 

  archeologie  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Př (6. ročník): vznik a vývoj života, Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): čas, Z (7. ročník): Afrika, Z 

(8. ročník): Asie, Z (8. ročník): Evropa, VV (6. ročník): netradiční techniky 
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přesahy z: 

VV (6. ročník): netradiční techniky, Z (6. ročník): čas, Př (6. ročník): vznik a vývoj života, Z (6. 

ročník): mapa, Z (7. ročník): Afrika, Z (8. ročník): Asie, Z (8. ročník): Evropa 

NEJSTARŠÍ STÁTY SVĚTA 

výstupy učivo 

rozpozná souvislost mezi přírodními 

podmínkami a vznikem zemědělských 

civilizací 

rozpozná souvislost mezi přírodními 

podmínkami a vznikem prvních velkých 

zemědělských civilizací 

vymezení, přírodní podmínky 

  Egypt  

  Mezopotámie  

  Východní Středomoří (Persie, Palestina, 

Chetité, Féničané)  

  Starověká Indie  

  Starověká Čína  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): L: mýty, báje, pohádky, pověsti, ČJL (7. ročník): L: nejstarší literatura, Z (6. 

ročník): mapa, Z (7. ročník): Afrika, Z (8. ročník): Evropa, Z (8. ročník): Asie 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): L: mýty, báje, pohádky, pověsti, Z (6. ročník): mapa, ČJL (7. ročník): L: nejstarší 

literatura, Z (7. ročník): Afrika, Z (8. ročník): Asie, Z (8. ročník): Evropa, HV (8. ročník): 

historický vývoj hudby 

STAROVĚKÉ ŘECKO 

výstupy učivo 

uvede nejvýznamnější typy starověkých 

památek 

uvede nejvýznamnější typy památek, které se 

staly součástí světového kulturního dědictví 

demonstruje na konkrétních příkladech 

přínos antické kultury 

demonstruje na konkrétních příkladech přínos 

antické kultury a uvede osobnosti antiky 

důležité pro evropskou civilizaci, zrod 

křesťanství a souvislost s judaismem 

porovná formy vlády a postavení 

společenských skupin ve starověku 

porovná formy vlády a postavení společenských 

skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu 

antické demokracie 

Přírodní podmínky Řecka 

příchod řeckých kmenů 

Počátky řecké civilizace (Kréta, Mykény) 

Homér a Trója 

Kolonizace, státní zřízení v Řecku, vznik polis 

Sparta a Athény - rozdíly 

Války (řecko - perské; peloponéská) 

vzestup Makedonie (Alexandr Makedonský), 

helénistické období 

Mytologie, kultura, spisovatelé, běžný život 

vrstvy obyvatel, divy světa 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Formy participace občanů v politickém životě 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 235 

 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): L: mýty, báje, pohádky, pověsti, ČJL (7. ročník): L: nejstarší literatura, VO (7. 

ročník): kultura a její rozvíjení, Z (6. ročník): mapa, Z (7. ročník): Afrika, Z (8. ročník): Evropa, Z 

(8. ročník): Asie 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): L: mýty, báje, pohádky, pověsti, Z (6. ročník): mapa, ČJL (7. ročník): L: nejstarší 

literatura, Z (7. ročník): Afrika, VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení, Z (8. ročník): Asie, Z (8. 

ročník): Evropa, HV (8. ročník): historický vývoj hudby 

STAROVĚKÝ ŘÍM 

výstupy učivo 

uvede nejvýznamnější typy starověkých 

památek 

uvede nejvýznamnější typy památek, které se 

staly součástí světového kulturního dědictví 

demonstruje na konkrétních příkladech 

přínos antické kultury 

demonstruje na konkrétních příkladech přínos 

antické kultury a uvede osobnosti antiky 

důležité pro evropskou civilizaci, zrod 

křesťanství a souvislost s judaismem 

porovná formy vlády a postavení 

společenských skupin ve starověku 

porovná formy vlády a postavení společenských 

skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu 

antické demokracie 

Apeninský poloostrov 

založení Říma (legenda a skutečnost) 

Etruskové a království 

římská republika (vrstvy obyvatel, politická 

situace, ovládnutí Středomoří, krize republiky, 

povstání otroků, Caesar) 

římské císařství (představitelé, územní rozmach, 

vznik křesťanství, problémy) 

rozdělení a zánik římského impéria 

Římská kultura a odkaz antiky 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Formy participace občanů v politickém životě 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): L: mýty, báje, pohádky, pověsti, ČJL (7. ročník): L: nejstarší literatura, VO (7. 

ročník): kultura a její rozvíjení, Z (6. ročník): mapa, Z (7. ročník): Afrika, Z (8. ročník): Asie, Z 

(8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): L: mýty, báje, pohádky, pověsti, Z (6. ročník): mapa, ČJL (7. ročník): L: nejstarší 

literatura, Z (7. ročník): Afrika, VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení, Z (8. ročník): Asie, Z (8. 

ročník): Evropa, HV (8. ročník): historický vývoj hudby 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

STŘEDOVĚK A JEHO POČÁTKY 
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výstupy učivo 

popíše změnu evropské situace v důsledku 

stěhování národů 

popíše podstatnou změnu evropské situace, 

která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 

christianizace a vzniku států 

charakterizuje kulturní odlišnosti v Evropě 

porovná základní rysy západoevropské, 

byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

vymezí úlohu křesťanství 

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, konflikty mezi světskou 

a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a 

jiným věroukám 

  úvod  

  velké středověké říše (Franská, Byzancká, 

Arabská)  

  počátky křesťanství  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VO (9. ročník): světová náboženství, Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Asie, Z (8. ročník): 

Evropa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Asie, Z (8. ročník): Evropa, HV (8. ročník): historický vývoj 

hudby, VO (9. ročník): světová náboženství 

POČÁTKY ČESKÝCH DĚJIN 

výstupy učivo 

objasní vývoj prvních státních útvarů na 

našem území 

objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 

vývoj českého státu a postavení těchto státních 

útvarů v evropských souvislostech 

  Příchod Slovanů a Sámova říše  

  Velká Morava  

  Přemyslovský stát  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): L: nejstarší literatura, Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, ČJL (7. ročník): L: nejstarší literatura, Z (8. ročník): Evropa, HV (9. ročník): 

historický vývoj hudby 

EVROPA V RANÉM A VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU 

výstupy učivo 

charakterizuje kulturní odlišnosti v Evropě   státy ve střední a východní Evropě (Svatá říše 

římská, Polsko, Uhry, Kyjevská Rus)  
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porovná základní rysy západoevropské, 

byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

vymezí úlohu křesťanství 

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, konflikty mezi světskou 

a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a 

jiným věroukám 

popíše středověkou společnost a kulturu 

popíše středověkou společnost, vrstvy obyvatel 

a dokáže identifikovat románské a gotické 

památky 

  církevní reforma  

  západní Evropa (Anglie, Francie, Itálie)  

  křížové výpravy  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, HV (8. ročník): historický vývoj hudby 

ČESKÉ DĚJINY 

výstupy učivo 

popíše středověkou společnost a kulturu 

popíše středověkou společnost, vrstvy obyvatel 

a dokáže identifikovat románské a gotické 

památky 

vymezí význam husitství 

vymezí význam husitské tradice pro český 

politický a kulturní život 

objasní postavení českého státu po 

husitských válkách 

objasní postavení českého státu v podmínkách 

Evropy rozdělené do řady mocenských a 

náboženských center a jeho postavení uvnitř 

habsburské monarchie 

  doba přemyslovských králů  

  Lucemburkové na českém trůně  

  husitská revoluce  

  vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonců  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa 

RANÝ NOVOVĚK 

výstupy učivo 
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charakterizuje renesanci, reformaci a 

protireformaci 

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 

člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

včetně reakce církve na tyto požadavky 

popíše zámořské objevy 

popíše a demonstruje průběh zámořských 

objevů, jejich příčiny a důsledky 

  Evropa koncem středověku a v počátcích 

novověku  

  objevné plavby  

  renesance a reformace  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, HV (7. ročník): poslech hudby 

VELMOCENSKÝ NÁSTUP HABSBURKŮ 

výstupy učivo 

objasní příčiny a důsledky třicetileté války 

objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její důsledky 

charakterizuje formy vlády 

na příkladech evropských dějin konkretizuje 

absolutismus, konstituční monarchie, 

parlamentarismus 

rozpozná a odliší kulturní styly 

rozpozná základní znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede jejich představitele a 

příklady významných kulturních památek 

  Habsburkové na českém trůně  

  třicetiletá válka  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

EVROPA PO TŘICETILETÉ VÁLCE 

výstupy učivo 

vysvětlí změny ve společnosti   hospodářská krize  

  Baroko  
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vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny ve vybraných zemích 

a u nás, které charakterizují modernizaci 

společnosti 

  Anglie, Francie, Rusko, Prusko, Polsko  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa 

ČESKÉ ZEMĚ V HABSBURSKÉ MONARCHII 

výstupy učivo 

vysvětlí změny ve společnosti 

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny ve vybraných zemích 

a u nás, které charakterizují modernizaci 

společnosti 

  poválečná situace  

  dynastie Habsburků na českém trůnu  

  osvícenský absolutismus  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímají 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

VZNIK USA 

výstupy učivo 

popisuje národnostní hnutí 

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa v souvislosti s národními 

hnutími vybraných evropských národů 

  boj severoamerických osad za nezávislost  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa, Z (7. ročník): Amerika 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (7. ročník): Amerika 
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VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEONSKÉ VÁLKY 

výstupy učivo 

objasní souvislosti francouzské revoluce a 

napoleonských válek 

objasní souvislost mezi událostmi francouzské 

revoluce a napoleonských válek na jedné straně 

a rozbitím starých společenských struktur v 

Evropě na straně druhé 

popisuje národnostní hnutí 

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa v souvislosti s národními 

hnutími vybraných evropských národů 

  průběh revoluce  

  Napoleon Bonaparte  

  české země za napoleonských válek; první 

fáze českého národního obrození  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa, HV (8. ročník): poslech hudby, HV (8. ročník): 

historický vývoj hudby 

SVĚT PO NAPOLEONSKÝCH VÁLKÁCH (DO ROKU 1848) 

výstupy učivo 

popisuje národnostní hnutí 

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa v souvislosti s národními 

hnutími vybraných evropských národů 

vysvětlí modernizaci, kolonialismus 

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 

prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně 

důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; 

charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 

vymezí význam kolonií 

  uspořádání Evropy po napoleonských válkách  

  národně osvobozenecké hnutí  

  průmyslová revoluce  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa, HV (8. ročník): poslech hudby 

REVOLUČNÍ ROK 1848 

výstupy učivo 
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popisuje národnostní hnutí 

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa v souvislosti s národními 

hnutími vybraných evropských národů 

charakterizuje revoluce v 19. století 

charakterizuje emancipační úsilí významných 

sociálních skupin; uvede požadavky 

formulované ve vybraných evropských 

revolucích 

  v Evropě  

  v českých zemích  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa 

ČESKÉ ZEMĚ ZA RAKOUSKA-UHERSKA 

výstupy učivo 

na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy před Velkou 

válkou 

na vybraných příkladech demonstruje základní 

politické proudy 

vysvětlí modernizaci, kolonialismus 

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 

prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně 

důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; 

charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 

vymezí význam kolonií 

  do roku 1914  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

EVROPA A SVĚT 

výstupy učivo 

charakterizuje revoluce v 19. století 

charakterizuje emancipační úsilí významných 

sociálních skupin; uvede požadavky 

  vývoj v Anglii a Francii  

  sjednocení Německa a Itálie  

  vzestup USA  
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formulované ve vybraných evropských 

revolucích 

na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy před Velkou 

válkou 

na vybraných příkladech demonstruje základní 

politické proudy 

vysvětlí modernizaci, kolonialismus 

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 

prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně 

důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; 

charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 

vymezí význam kolonií 

  Rusko za romanovců  

  věda a pokrok  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímají 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa, HV (8. ročník): poslech hudby, HV (8. ročník): 

historický vývoj hudby 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 

výstupy učivo 

Demonstruje zneužití techniky ve válkách   příčiny  

  záminka  

  průběh  

  výsledek  

  důsledek  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 

1. SVĚTOVÁ VÁLKA 
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výstupy učivo 

demonstruje zneužití techniky ve válkách 

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 

světových válkách a jeho důsledky 

- příčiny, průběh, důsledky 

  vývoj v Rusku  

  český domácí a zahraniční odboj  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa 

MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ 

výstupy učivo 

rozpozná prvky demokracie 

rozpozná klady a nedostatky demokratických 

systémů 

rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 

vypjatého nacionalismu 

charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 

příčiny jejich nastolení v širších ekonomických 

a politických souvislostech a důsledky jejich 

existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu 

totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

objasní porušování lidských práv 

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 

jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

  svět po první světové válce  

  hospodářský a politický vývoj v jednotlivých 

zemích (USA, SSSR)  

  nástup fašizmu (Itálie, Německo)  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa 

ČESKOSLOVENSKO MEZI VÁLKAMI 

výstupy učivo 

rozpozná prvky demokracie 

rozpozná klady a nedostatky demokratických 

systémů 

zhodnotí postavení ČSR v dějinách Evropy 

zhodnotí postavení ČSR v evropských 

souvislostech a její vnitřní sociální, politické, 

vznik ČSR 

  1. republika  

  2. republika  
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hospodářské a kulturní prostředí 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA 

výstupy učivo 

demonstruje zneužití techniky ve válkách 

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 

světových válkách a jeho důsledky 

rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 

vypjatého nacionalismu 

charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 

příčiny jejich nastolení v širších ekonomických 

a politických souvislostech a důsledky jejich 

existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu 

totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

  příčiny, průběh, důsledky  

  český domácí a zahraniční odboj + život v 

Protektorátu Čechy a Morava  

  holocaust  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa 

POVÁLEČNÝ VÝVOJ A STUDENÁ VÁLKA 

výstupy učivo 

objasní porušování lidských práv 

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 

jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

vysvětlí příčiny a důsledky soupeření USA a 

SSSR 

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 

světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

vysvětlí na příkladech mezinárodní 

spolupráci 

vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 

politické důvody euroatlantické hospodářské a 

vojenské spolupráce 

  poválečné uspořádání světa  

  studená válka (vznik a počátky)  

  rozvoj vědy a techniky  

  Evropa pod sovětským vlivem, železná opona  
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa, Z (7. ročník): Amerika, Z (8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (7. ročník): Amerika, Z (8. ročník): Evropa 

VÝVOJ ČSR DO SOUČASNOSTI 

výstupy učivo 

rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 

vypjatého nacionalismu 

charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 

příčiny jejich nastolení v širších ekonomických 

a politických souvislostech a důsledky jejich 

existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu 

totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

objasní porušování lidských práv 

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 

jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

zhodnotí postavení ČSR v dějinách Evropy 

zhodnotí postavení ČSR v evropských 

souvislostech a její vnitřní sociální, politické, 

hospodářské a kulturní prostředí 

  1945-1948 (Československo po válce)  

  1948-1968 (ČSR pod nadvládou komunistů, 

Pražské jaro 1968)  

  1968-1989 (normalizace; sametová revoluce)  

  1989-2007 (obnovení demokracie, vznik 

samostatné ČR, novodobý vývoj)  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

SVĚT KONCEM 20. STOLETÍ 

výstupy učivo 

vysvětlí na příkladech mezinárodní 

spolupráci 

vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 

politické důvody euroatlantické hospodářské a 

vojenské spolupráce 

posoudí postavení rozvojových zemí 

posoudí postavení rozvojových zemí 

charakterizuje problémy současného světa 

prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa 

  konflikty a problémy  
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa, Z (7. ročník): Amerika 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (7. ročník): Amerika, HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

 

4.5.2. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Vyučovací předmět Výchova k občanství je samostatně zařazen v 6., 7., 8., a 9. ročníku v 

hodinové dotaci 1 hodina týdně. Navazuje především na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho 

svět na 1. stupni. 

Učivo je rozděleno do několika hlavních tematických celků: 

Rok v jeho proměnách a slavnostech, Domov a rodina, Naše vlast, obec, region, Majetek a 

bohatství, Přírodní bohatství a jeho ochrana, Kultura, Stát a právo, Člověk a dospívání, Člověk ve 

společnosti, Lidská práva, Volba povolání, Světová náboženství, Občanská společnost, 

sdružování, právní a ekonomické vztahy, Globální problémy lidstva, Svět a Evropa, Výchova k 

demokracii. 

Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v 

sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k 

sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání v různých 

životních situacích. Seznamuje žáky se vztahy v rodině, s hospodářským životem, činností 

důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby začlenění do občanského života. 

Žáci jsou také seznamováni se světem financí a tyto oblasti přispívají k rozvoji finanční 

gramotnosti.  Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití 

a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání. Rozvíjí občanské a právní vědomí 

žáků a motivuje je k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti. 

V předmětu se realizují průřezová témata multikulturní výchova, osobnostní a sociální 

výchova, environmentální výchova, mediální výchova, výchova demokratického občana a 

výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Využívají se metody a formy práce založené na spolupráci žáků ve dvojicích, ve 

skupinách, řešení problémových úkolů, prezentace, projekty, vyhledávání informací z 

nejrůznějších materiálů a exkurze. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 ve výchově k občanství využíváme/střídáme různé výukové metody s důrazem na činnostní 

charakter výuky (např. skupinová práce, projektová výuka, hraní rolí) 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře, na 

internetu, z kulturních, vládních a neziskových organizací 

 klademe důraz na práci s textem 

 využíváme při výuce TV pořady, audio i video techniku, nabídky tvůrčích dílen, 

příležitostně pořádáme tematicky zaměřené exkurze a besedy k ověření školních poznatků 

 snažíme se, aby žáci neodmítali ani nekritizovali nápady druhých, aby při potížích nebo 

nezdaru jednali čestně 
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Kompetence k řešení problémů 

 výuku ve výchově k občanství vedeme tak, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat, aby 

hledali a nalézali různá řešení problému 

 spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj – konflikty mezi 

žáky, problémy s kázní a chováním, nedodržování pravidel 

 vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů – k vyslechnutí názoru druhých, 

k vyjádření názoru, postoje slušnou formou, k pomoci druhému 

 vedeme žáky k samostatnosti při řešení problémů (najít si vhodné informace, požádat o 

pomoc, řešit nedorozumění) ve škole i mimo školu 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problému 

 učíme žáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva) 

Kompetence komunikativní 

 ve výchově k občanství vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, mezi žáky a 

učitelem, mezi žáky a dalšími osobami 

 učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a zároveň naslouchat 

názoru jiných a tolerovat ho  

 rádi bychom vedli žáky k tiché komunikaci při skupinové a kooperativní práci 

 vedeme žáky k tomu, aby se řídili pravidly diskuse, přihlásili se o slovo, přemýšleli o 

názorech druhých a respektovali je 

Kompetence sociální a personální 

 se spoluúčastí žáků se snažíme o pozitivní školní i třídní klima 

 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky výchovy k občanství 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupině, přispívali do její diskuse 

 snažíme se, aby vybraní žáci do žákovského parlamentu spolupracovali a kvalitně v něm 

pracovali  

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel, seznamujeme 

s pravidly slušného chování při návštěvách kulturních akcí a dbáme na jejich dodržování 

 vedeme k tolerování odlišností, využíváme příležitostí k multikulturní výchově (např. vážit 

si a respektovat spolužáky, kteří přišli z jiných zemí a naopak) 

 pěstujeme úctu k národním tradicím a k dědictví českého národa návštěvami 

společenských, kulturních akcí, výlety, besedami s pamětníky ap. 

  vedeme žáky k zodpovědnosti v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

pořádáním různých akcí (např. drogová problematika, sexuální výchova) 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při výběru 

své profesní orientace  

 výuku doplňujeme příležitostně o praktické exkurze na Úřad práce a do vybraných firem 

 vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce druhých 

 učíme žáky vhodné a kvalitní prezentaci při jejich vlastních projektech a jiných výtvorech 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

ROK V JEHO PROMĚNÁCH A SLAVNOSTECH 

výstupy učivo 
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zná lidové svátky, tradice a slavnosti 

dokáže vysvětlit účel lidových svátků, tradic a 

slavností 

  cyklus dne, týdne a roku, denní rytmus, volný 

čas  

  kalendář, letopočty  

  svátky  

  přísloví a pořekadla  

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): L: svět lidí a svět zvířat, ČJL (7. ročník): KS: životopis, AJ (6. ročník): můj život, 

AJ (6. ročník): projekty 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): můj život, AJ (6. ročník): projekty, ČJL (6. ročník): L: svět lidí a svět zvířat, ČJL 

(7. ročník): KS: životopis 

DOMOV A RODINA 

výstupy učivo 

vysvětlí pojmy rodina, škola, obec 

posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 

dosahování některých cílů v rodině, ve škole, 

v obci 

uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti, 

dokáže sestavit jednoduchý rozpočet, rozliší 

zbytné a nezbytné výdaje a vysvětlí rozdíl mezi 

vyrovnaným, schodkovým a přebytkovým 

rozpočtem 

  pojem domov  

  prostředí domova  

  bydliště a jeho okolí  

  pojem rodina  

  postavení jedince v rodině  

  role členů rodiny  

  funkce a vývoj rodiny, vztahy v rodině a 

rodinné problémy  

  rodinný rozpočet  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): KS: komunikační návyky, AJ (6. ročník): projekty, ČSP (6. ročník): 

PaÚD:ekonomika domácnosti, ČSP (6. ročník): PaÚD:organizace provozu domácnosti, ČSP (6. 

ročník): PaÚD:péče o prostředí domova 

přesahy z: 

ČSP (6. ročník): PaÚD:organizace provozu domácnosti, AJ (6. ročník): projekty, ČJL (6. ročník): 

KS: komunikační návyky, ČSP (6. ročník): PaÚD:ekonomika domácnosti, ČSP (6. ročník): 

PaÚD:péče o prostředí domova 

NAŠE VLAST 

výstupy učivo 
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orientuje se v historii českého národa, jeho 

pověstech a našich slavných předcích 

orientuje se v historii českého národa, v jeho 

pověstech a našich slavných předcích 

  historie - pověsti o počátcích českého národa 

(projekt)  

  naši slavní předkové  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): KS: vypravování, ČJL (6. ročník): L: mýty, báje, pohádky, pověsti, ČJL (6. 

ročník): L: svět lidí a svět zvířat 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): KS: vypravování, ČJL (6. ročník): L: mýty, báje, pohádky, pověsti, ČJL (6. 

ročník): L: svět lidí a svět zvířat 

OBEC, REGION, ZEMĚ 

výstupy učivo 

zná místo vlastního bydliště 

vyzná se v místě svého bydliště 

zná významná místa naší vlasti, Praha 

zná významná místa naší vlasti a uvědomuje si 

význam Prahy jako matky měst 

  život v obci  

  památná místa a významné osobnosti bydliště  

  Praha  

  významná místa naší země  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): KS: zpráva a oznámení, ČJL (6. ročník): KS: vypravování, ČJL (6. ročník): KS: 

komunikační návyky, ČJL (6. ročník): KS: telefonní a elektronická podoba, AJ (6. ročník): můj 

život, Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha státu 

přesahy z: 

ČJL (6. ročník): KS: komunikační návyky, ČJL (6. ročník): KS: vypravování, ČJL (6. ročník): 

KS: zpráva a oznámení, ČJL (6. ročník): KS: telefonní a elektronická podoba, AJ (6. ročník): můj 

život, Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha státu 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KULTURA A JEJÍ ROZVÍJENÍ 

výstupy učivo 
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zná pojem kultura a kulturní instituce 

zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z 

ní vybírá akce, které ho zajímají 

rozlišuje umělecké slohy 

pozná různé typy uměleckých slohů 

 

uplatňuje vhodné způsoby chování  
a komunikace v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty s druhými lidmi 

řeší nenásilným způsobem 

 

objasní roli člověka v sociální skupině  
a objasní do jaké míry je pro člověka důležité 

do takové skupiny patřit  

vysvětlí vliv médií a reklamy 

kriticky přistupuje k mediálním informacím, 

vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 

reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

 

charakterizuje prostředky masové 
komunikace 

  kultura, kulturní instituce  

  umění a jeho druhy  

  vztah člověka k umění  

  umělecké slohy a moderní umění  

 komunikace  

 média 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): L: výchova k literatuře, AJ (7. ročník): svět zítra, AJ (7. ročník): zábava, AJ (7. 

ročník): moje země, AJ (7. ročník): projekty, D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): úvod 

do dějepisu, D (6. ročník): starověký Řím, VV (7. ročník): výtvarné akce, ČSP (7. ročník): 

PaÚD:péče o prostředí domova 

přesahy z: 

D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): starověký Řím, D (6. ročník): úvod do dějepisu, 

ČSP (7. ročník): PaÚD:péče o prostředí domova, AJ (7. ročník): zábava, AJ (7. ročník): projekty, 

AJ (7. ročník): moje země, ČJL (7. ročník): L: výchova k literatuře, AJ (7. ročník): svět zítra, VV 

(7. ročník): výtvarné akce 

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ 

výstupy učivo 

zná světová náboženství 

objasní prvky jednotlivých druhů světových 

náboženství a orientuje se v jejich symbolech 

  hlavní světová náboženství, jejich principy a 

rozdíly  

pokrytí průřezových témat 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

komentář 
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přesahy do: 

ČJL (8. ročník): L: nejstarší literatura, D (7. ročník): středověk a jeho počátky 

přesahy z: 

D (7. ročník): středověk a jeho počátky, ČJL (8. ročník): L: nejstarší literatura 

PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ A JEHO OCHRANA 

výstupy učivo 

orientuje se významných přírodních 
památkách, CHKO a NP ČR 

 

charakterizuje rysy krajiny ČR 

 

uvádí příklady možností, jak se aktivně 

zapojit do ochrany přírody a životního prostředí 

ve svém okolí i v ČR 

 

uvědomuje si důležitost ochrany životního 
prostředí ve vztahu k budoucím generacím 

 

vysvětlí, co je to ekologie a čím se zabývá 

 

uvádí a vysvětluje příklady ekologických 
problémů světa, zná jejich příčiny a následky 

 

jmenuje významné světové i české organizace, 

které se zabývají ochranou přírody 

 

  rysy krajiny  

  ochrana přírody a životního prostředí  

  ekologie a ekologické problémy světa  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

  

komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): budoucnost s will, Ch (9. ročník): chemie a společnost, Př (7. ročník): ochrana 

přírody, ČSP (7. ročník): PaÚD:kultura odívání 

přesahy z: 

AJ (7. ročník): budoucnost s will, Př (7. ročník): ochrana přírody, ČSP (7. ročník): PaÚD:kultura 

odívání, Ch (9. ročník): chemie a společnost 

MAJETEK A BOHATSTVÍ 

výstupy učivo 

vysvětlí pojem vlastnictví 

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 

včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich 

ochrany, uvede příklady 

  majetek  

  vlastnictví 

 peníze – funkce a podoby peněz, formy 

placení 

 hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 
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dodržuje zásady hospodaření s penězi 

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede 

hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 

jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 

objasní princip vyrovnaného, schodkového a 

přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje 

zásady hospodárnosti, a vyhýbá se rizikům v 

hospodaření s penězi 

investice, úvěry, splátkový prodej 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

STÁT A PRÁVO 

výstupy učivo 

zná státní symboly 

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a 

způsoby jejich používání 

rozlišuje typy a formy států 

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 

příkladech porovná jejich znaky 

vysvětlí dělbu státní moci 

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek 

státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 

příklady institucí a orgánů, které se podílejí na 

správě obcí, krajů a státu 

pozná demokratický způsob řízení státu 

objasní výhody demokratického způsobu řízení 

státu pro každodenní život občanů 

vysvětlí smysl voleb 

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 

demokratických státech a uvede příklady, jak 

mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní 

život občanů 

  vznik státu a právních norem  

  typy států a různé formy vlád  

  státní moc  

  volby  

  práva a povinnosti občanů  

  morálka  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha státu 

přesahy z: 
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Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha státu 

VÝCHOVA K DEMOKRACII 

výstupy učivo 

vyjmenuje demokratické principy státu 

rozlišuje různé formy sdružování občanů a 

dokáže objasnit základní demokratické principy 

státu 

  demokracie, její výhody a nevýhody  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

komentář 

LIDSKÁ PRÁVA 

výstupy učivo 

zná lidská práva a svobody 

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 

spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 

zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany 

lidských práv a svobod, rozumí povinnostem 

občana při zajišťováni obrany státu 

objasní toleranci, kulturní odlišnosti a 

menšiny 

objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, 

zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá 

tolerantní postoje k menšinám 

rozpoznává netolerantní, rasistické, 

xenofobní a extremistické projevy v chování lidí 

a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům 

lidské nesnášenlivosti 

  lidská práva a povinnosti  

  lidská práva v dokumentech (Listina zákl. 

práv a svobod apod.)  

  problémy v oblasti lidských práv  

  postupy vedoucí k poškozování lidských práv 

(totalitní režimy)  

 základní práva spotřebitele 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

komentář 

přesahy do: 

AJ (8. ročník): projekty, IKT (8. ročník): algoritmizace a programování 

přesahy z: 

AJ (8. ročník): projekty, IKT (8. ročník): algoritmizace a programování 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

ČLOVĚK A DOSPÍVÁNÍ 
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výstupy učivo 

poznává vlastní osobnost 

objasní, jak může realističtější poznání a 

hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s 

druhými lidmi i kvalitu života 

určuje si životní cíle 

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 

individuálních i společných cílů, objasní 

význam vůle při dosahování cílů a překonávání 

překážek 

  problémy dospívání  

  hledání náplně života  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): KS: úvaha 

přesahy z: 

ČJL (8. ročník): KS: úvaha 

ČLOVĚK HLEDAJÍCÍ SÁM SEBE 

výstupy učivo 

rozliší záporné charakterové vlastnosti 

rozpoznává projevy záporných charakterových 

vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky 

hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 

zdokonaluje sebe sama 

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 

přednosti, překonávat osobní nedostatky a 

pěstovat zdravou sebedůvěru 

zaujme postoj k vandalismu 

zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a 

aktivně proti němu vystupuje 

uplatňuje zdravý životní styl 

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 

aktivní podporu zdraví a zdravého životního 

stylu 

  zdravý způsob života + rizika nezdravého  

 sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě 

samému, vztah k druhým lidem, zdravé a 

vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí 

vlastní identity 

 seberegulace a sebeorganizace činností a 

chování, zaujímání hodnotových postojů a 

rozhodovacích dovedností pro řešení 

problémů v mezilidských vztazích, 

pomáhající a prosociální chování 

  uplatnění jedince v životě a ve společnosti  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

komentář 
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přesahy do: 

ČJL (7. ročník): L: přátelství a láska v literatuře, VZ (8. ročník): návykové látky a zdraví, VZ (8. 

ročník): vývin lidského jedince 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): L: přátelství a láska v literatuře, VZ (8. ročník): návykové látky a zdraví, VZ (8. 

ročník): vývin lidského jedince 

ČLOVĚK HLEDAJÍCÍ SPOLEČENSTVÍ 

výstupy učivo 

reaguje na fyziologické změny v období 

dospívání 

optimálně reaguje na fyziologické změny v 

období dospívání a kultivovaně se chová k 

opačnému pohlaví 

 

vysvětlí, které hygienické postupy 
a preventivní činnosti podporují reprodukční 

zdraví 

přijímá odpovědnost za sexuální chování 

v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 

životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost 

za bezpečné sexuální chování 

 

vysvětlí, proč zákon stanovuje hranici  
pro beztrestný pohlavní styk 

 

vymezí a vysvětlí rizika  
předčasného a nechráněného pohlavního styku 

 

spojuje význam sexuality/pohlavnosti 
především s perspektivním vztahem, 

manželstvím, založením rodiny, plánovaným 

rodičovstvím 

zná vliv manipulace 

vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené 

dovednosti komunikační obrany proti 

manipulaci a agresi 

zná vliv médií a reklamy 

kriticky přistupuje k mediálním informacím, 

vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 

reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

  hledání blízkého člověka  

  muž, žena, láska, manželství, rodičovství, 

péče o dítě  

  sexuální výchova  

  společenství mladých lidí (skupiny, party, …) 

 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 

– respektování sebe sama i druhých, 

přijímání názoru druhého, empatie, dialog, 

dopad vlastního chování a jednání 

 bezpečné chování a komunikace, nebezpečí 

komunikace prostřednictvím elektronických 

médií, vzájemná pomoc 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 
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komentář 

přesahy do: 

VZ (8. ročník): vývin lidského jedince 

přesahy z: 

VZ (8. ročník): vývin lidského jedince 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST A SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ 

výstupy učivo 

orientuje se v politickém uspořádání ČR 

vysvětlí a používá základní právní pojmy  

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 

složek státní moci v ČR 

zná lidská práva a svobody 

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje 

práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 

význam ochrany lidských práv a svobod 

 

  formy sdružování občanů  

 právní minimum 

  právní základy státu – znaky státu, typy a 

formy státu, státní občanství ČR, Ústava ČR, 

složky státní moci, jejich orgány a instituce, 

obrana státu  

  vývoj české státnosti  

 politika 

 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: žádost, pozvánka, objednávka, ČJL (9. ročník): KS: proslov, diskuse 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): KS: žádost, pozvánka, objednávka, ČJL (9. ročník): KS: proslov, diskuse 

SVĚT A EVROPA 

výstupy učivo 

popíše vliv Evropské Unie na ČR 

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní 

život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v 

rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

zná mezinárodní organizace a společenství 

uvede některé významné mezinárodní 

organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 

posoudí jejich význam ve světovém dění a 

popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně 

zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních 

misích 

rozpozná lidskou nesnášenlivost 

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 

extremistické projevy v chování lidí a zaujímá 

 mezinárodní spolupráce, mezinárodní 

organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

  evropská integrace  

  multikulturní střety  
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aktivní postoj proti všem projevům lidské 

nesnášenlivosti 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímají 

 Jsme Evropané 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tvorba mediálního sdělení 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): KS: proslov, diskuse, AJ (9. ročník): náš svět, Z (8. ročník): Evropa, Z (9. 

ročník): Česko a Evropská unie 

přesahy z: 

Z (8. ročník): Evropa, AJ (9. ročník): náš svět, ČJL (9. ročník): KS: proslov, diskuse, Z (9. 

ročník): Česko a Evropská unie 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

OBČAN V PRÁVNÍCH A EKONOMICKÝCH VZTAZÍCH 

výstupy učivo 

objasní význam právní úpravy důležitých 

vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, 

manželství 

provádí jednoduché právní úkony a chápe 

jejich důsledky, uvede příklady 

některých smluv spravujících 

občanskoprávní vztahy – osobní 

přeprava, koupě, oprava, pronájem věci 

dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 

uvede příklady právní ochrany občanů 

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 

ochrany občanů, uvede příklady jejich činností a 

spolupráce při postihování trestných činů 

 

rozpozná protiprávní jednání  

rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich 

příklady 

 

uvede příklady korupčního jednání, 

diskutuje o příčinách, důsledcích a řešení 

korupčního jednání v konkrétních situacích 

objasní způsoby hospodaření s penězi 

  právní řád ČR, právo v praxi (pracovní právo, 

rodinné právo, trestní právo, právo 

v každodenním životě, styk s úřady, práva 

spotřebitele)  

 protiprávní jednání, korupce 

  sociální politika státu  

 druhy a principy ekonomiky, tržní 

hospodářství, inflace, podnikání 

  národní hospodářství  

 rozpočet státu, daně, banky a jejich služby 
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dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní 

vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i 

svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v 

hospodaření s penězi 

ukáže na příkladech vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede 

příklady použití debetní a kreditní 

platební karty, vysvětlí jejich omezení 

vysvětlí funkci banky 

vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 

občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 

placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 

pojištění a navrhne, kdy je využít 

 

uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 

deficitu 

vysvětlí princip státního rozpočtu 

rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 

státu a do kterých oblastí stát směruje své 

výdaje, uvede příklady sociálních dávek a 

příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají 

občané 

vysvětlí pojmy výroba, obchod, služby 

rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 

služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

vyloží fungování trhu 

na příkladu chování kupujících a prodávajících 

vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv 

nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její 

změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako 

součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace 

na hodnotu peněz 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: žádost, pozvánka, objednávka, AJ (9. ročník): svět práce 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): KS: žádost, pozvánka, objednávka, AJ (9. ročník): svět práce 

VOLBA POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 
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objasní význam právní úpravy v oblasti 
pracovního práva, pracovního poměru 

 

posoudí své možnosti při rozhodování 

o volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy 

 

prokáže v modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby při vstupu na 

trh práce 

  volba povolání (možnosti, zájem, výběr, 

smysl a budoucí uplatnění) 

 pracovní poměr, brigáda, zaměstnání 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): KS: úvaha, AJ (8. ročník): projekty, ČSP (7. ročník): SP 

přesahy z: 

ČSP (7. ročník): SP, AJ (8. ročník): projekty, ČJL (8. ročník): KS: úvaha 

RODINNÉ PRÁVO 

výstupy učivo 

objasní právní úpravu důležitých vztahů 

objasní význam právní úpravy rodinného práva 

dodržuje právní normy  

dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 

  nezastupitelnost rodiny  

  rodina v právních vztazích  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČSP (9. ročník): PaÚD:tvoříme svůj domov 

přesahy z: 

ČSP (9. ročník): PaÚD:tvoříme svůj domov 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA 

výstupy učivo 

zná pojem globalizace 

uvede příklady některých projevů globalizace, 

porovná jejich klady a zápory 

uvede příklady globálních problémů světa 

uvede některé globální problémy současnosti, 

vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich 

  současné problémy planety Země  

 globalizace – projevy, klady a zápory, 

významné globální problémy včetně válek a 

terorismu, možnosti jejich řešení 
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hlavní příčiny i možné důsledky pro život 

lidstva 

uvede způsoby řešení globálních problémů 

objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů, uvede příklady možných projevů a 

způsobů řešení globálních problémů na lokální 

úrovni - v obci, regionu 

zná nebezpečí mezinárodního terorismu 

uvede příklady mezinárodního terorismu a 

zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 

potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): KS: úvaha, ČJL (9. ročník): KS: proslov, diskuse, AJ (9. ročník): život v 

minulosti, AJ (9. ročník): sláva a štěstí, Př (9. ročník): ekologie 

přesahy z: 

AJ (9. ročník): život v minulosti, AJ (9. ročník): sláva a štěstí, ČJL (9. ročník): KS: úvaha, ČJL (9. 

ročník): KS: proslov, diskuse, Př (9. ročník): ekologie 

ČLOVĚK A JEHO MÍSTO VE SVĚTĚ 

výstupy učivo 

doloží význam solidarity 

zhodnotí a na příkladech doloží význam 

vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 

možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat 

lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení 

a obrany státu 

  člověk jako tvůrce i jako ničitel  

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): L: přátelství a láska v literatuře, ČJL (8. ročník): KS: úvaha 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): L: přátelství a láska v literatuře, ČJL (8. ročník): KS: úvaha 
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4.6.  ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním 

přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich 

zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných 

technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. 

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož 

součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno 

i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, 

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

přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného 

alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. 

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, 

Přírodopis a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům 

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

přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu 

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

především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a 

měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat 

výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních 

procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat 

na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, 

využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. 

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a 

mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, 

především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního 

prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a 

následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své 

přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. 

Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i 

uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, 

chemickým a přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje 

žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v 

blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní 

charakter, je v zájmu zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. 

Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na 

elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a 

kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, 

Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

  zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 

poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování  

  potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na 

ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na 

ně adekvátní odpovědi  
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  způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více 

nezávislými způsoby  

  posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení 

nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů  

  zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu 

zdraví i zdraví ostatních lidí  

  porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí  

  uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně 

co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a 

biomasy  

  utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či 

aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí  

4.6.1. FYZIKA 

Vzdělávací obor Fyzika navazuje na elementární přírodovědné poznatky, které žáci 

získávají na prvním stupni, především v oblasti Člověk a jeho svět. Kromě vzájemných vazeb 

mezi jednotlivými obory oblasti Člověk a příroda se uplatňují vazby s Matematikou a oblastmi 

Člověk a zdraví a Člověk a společnost. 

Z průřezových témat se ve fyzice realizují části vzdělávacích obsahů Osobnostní a sociální 

výchovy a Environmentální výchovy. 

Při výuce fyziky se rozvíjejí všechny klíčové kompetence, ale zejména kompetence k 

učení, k řešení problémů a kompetence pracovní. Při volbě metod jako je skupinová a projektová 

forma výuky, problémové vyučování a laboratorní práce se rozvíjejí i kompetence komunikativní, 

sociální a personální i občanské. 

Fyzika se vyučuje od šestého do devátého ročníku druhého stupně v dotaci 2 hodiny týdně 

v 6., 7. a 8. ročníku a 1 hodiny týdně v 9. ročníku. Vyučování probíhá většinou ve speciální 

pracovně fyziky. K výuce je dále využívána multimediální pracovna pro práci na PC a pracovna s 

interaktivní tabulí. 

Obsahově se fyzika člení do několika oblastí, které pokrývají široké spektrum přírodních 

jevů. Vyučování fyziky žákům poskytuje prostředky a metody pro hlubší poznání a porozumění 

přírodních jevů a zákonitostí, nabízí dobrodružství poznávání a chápání okolního světa. Dává jim 

potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim tak lépe se 

orientovat v běžném životě. Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti realizující se formou 

pozorování, experimentování a měření a co nejužší propojení s podmínkami v reálném životě. 

Fyzika se snaží podporovat samostatné a otevřené myšlení žáků, umožňuje jim kriticky se 

zamýšlet nad zadanými problémy souvisejícími s přírodními jevy a vyjadřovat k nim vlastní 

názory. V neposlední řadě vede žáky k pochopení složitosti a komplexnosti vztahů člověka a 

přírodního prostředí a rozvíjení environmentálního povědomí.  

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

 využíváme různé výukové metody, laboratorní práce, vytváříme situace, kdy má žák radost 

z učení, motivujeme prováděním zajímavých fyzikálních pokusů 

 učíme žáky vyhledávat a zpracovávat informace, řešit příklady a problémy pomocí 

literatury, vedeme je k práci s tabulkami fyzikálních veličin 

 využíváme při výuce video techniku, počítačové programy, internet, zejména u pokusů, 

které nejdou provádět ve třídě 
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Kompetence k řešení problémů 

 snažíme se vést výuku tak, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat, zařazujeme do 

výuky fyziky zajímavé příklady, týkající se konkrétních situací 

 vedeme žáky k samostatnosti při řešení problémů, podporujeme aktivní přístup, tvořivost, 

logické myšlení a různé způsoby řešení 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky formulovat a obhajovat svůj názor, stručně a jednoznačně popsat výsledky 

svých měření, pokusů a řešení problémů 

 vedeme žáky k tiché komunikaci při skupinové a laboratorní práci 

Kompetence sociální a personální 

 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky-práci ve dvojicích, ve skupinách, tvorba 

projektů, laboratorní práce, problémové úlohy 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupinách, podporujeme vyslovení 

různých názorů a diskusi 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k myšlení v globálních souvislostech a k ochraně životního prostředí – 

řešíme při hodinách ekologické problémy související s učivem-elektrárny, energie, 

radioaktivita 

Kompetence pracovní 

 výuku doplňujeme příležitostně o praktické exkurze, výstavy, muzea s technickým 

zaměřením 

 učíme žáky vhodné a kvalitní prezentaci své práce jednotlivě i ve skupinách 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 

VLASTNOSTI LÁTEK 

výstupy učivo 

rozliší skupenství látek 

rozhodne, které věci jsou z látky pevné, 

kapalné, plynné a vysvětlí některé rozdílné 

vlastnosti látek 

změří velikost působící síly 

změří gravitační sílu Země a uvede příklady 

projevů gravitačního pole 

  tělesa a látky  

  vlastnosti pevných, kapalných a plynných 

látek  

  síla  

  gravitační síla a pole  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (7. ročník): síla, Ch (8. ročník): čím se zabývá chemie, Ch (8. ročník): částicové složení látek 

přesahy z: 

F (7. ročník): síla, Ch (8. ročník): čím se zabývá chemie, Ch (8. ročník): částicové složení látek 

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK 

výstupy učivo 
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vysvětlí působení elektrovaných těles 

experimentem prokáže a vysvětlí vzájemné 

působení elektrovaných těles 

  elektrování těles  

  elektrická síla a pole  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (8. ročník): elektrický náboj 

přesahy z: 

F (8. ročník): elektrický náboj 

MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK 

výstupy učivo 

popíše chování magnetu 

určí póly tyčového magnetu, znázorní indukční 

čáry magnetického pole tyčového magnetu a 

popíše magnetické pole Země 

  magnet  

  magnetická síla a pole, indukční čáry  

  magnetické pole Země  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (9. ročník): elektromagnetické jevy, Z (6. ročník): Země 

přesahy z: 

Z (6. ročník): Země, F (9. ročník): elektromagnetické jevy 

MĚŘENÍ DÉLKY 

výstupy učivo 

změří délku 

změří vhodně zvoleným měřidlem délku, 

vzájemně převádí jednotky délky 

  jednotky délky  

  délková měřidla  

  měření délky s různou přesností, opakované 

měření  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (6. ročník): ČaPO:desetinná čísla 

přesahy z: 

M (6. ročník): ČaPO:desetinná čísla 

MĚŘENÍ OBJEMU 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 265 

 

výstupy učivo 

změří objem 

změří objem tělesa odměrným válcem, převádí 

vzájemně běžně používané jednotky 

  jednotky objemu  

  měření objemu odměrným válcem  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (6. ročník): ČaPO:desetinná čísla, M (6. ročník): GvRaP: krychle a kvádr 

přesahy z: 

M (6. ročník): ČaPO:desetinná čísla, M (6. ročník): GvRaP: krychle a kvádr 

MĚŘENÍ HMOTNOSTI 

výstupy učivo 

změří hmotnost 

změří hmotnost tělesa na vahách, vzájemně 

převádí jednotky hmotnosti 

  jednotky hmotnosti  

  měření hmotnosti pevných a kapalných těles  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (6. ročník): ČaPO:desetinná čísla 

přesahy z: 

M (6. ročník): ČaPO:desetinná čísla 

HUSTOTA 

výstupy učivo 

určí hustotu látky 

určí hustotu látky měřením objemu a hmotnosti 

a využívá vztah mezi hmotností, objemem a 

hustotou, zjistí hustotu látky v tabulkách 

  hustota látky, jednotky hustoty  

  výpočet hustoty látky  

  výpočet hmotnosti tělesa  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (6. ročník): ČaPO:desetinná čísla 

přesahy z: 

M (6. ročník): ČaPO:desetinná čísla 

MĚŘENÍ ČASU 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 266 

 

výstupy učivo 

změří čas 

převádí údaje o čase v různých jednotkách 

  jednotky času  

  měření času  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (6. ročník): ČaPO:desetinná čísla, D (6. ročník): úvod do dějepisu, Z (6. ročník): čas 

přesahy z: 

M (6. ročník): ČaPO:desetinná čísla, D (6. ročník): úvod do dějepisu, Z (6. ročník): čas 

MĚŘENÍ TEPLOTY 

výstupy učivo 

změří teplotu 

uvede příklad změny délky nebo objemu tělesa 

při změně teploty, změří teplotu teploměrem, 

zaznamená měřené změny teploty do grafu 

  změna objemu těles při zahřívání a 

ochlazování  

  teploměr, jednotky teploty  

  změna teploty vzduchu v průběhu času  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): atmosféra - plynný obal Země 

přesahy z: 

Z (6. ročník): atmosféra - plynný obal Země 

ELEKTRICKÝ PROUD 

výstupy učivo 

sestaví obvod a analyzuje schéma obvodu 

používá schematické značky a zakreslí schéma 

obvodu, určí a pokusem ověří podmínky vedení 

proudu, rozhodne pokusem, co je vodič a 

izolant 

  elektrický obvod  

  vodiče a izolanty  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

IKT (6. ročník): základní pojmy z informatiky, F (8. ročník): elektrický proud, Ch (9. ročník): 

redoxní reakce 

přesahy z: 

IKT (6. ročník): základní pojmy z informatiky, F (8. ročník): elektrický proud, Ch (9. ročník): 
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redoxní reakce 

JEDNODUCHÝ A ROZVĚTVENÝ OBVOD 

výstupy učivo 

porovná druhy spojení spotřebičů 

zapojí spotřebiče za sebou a vedle sebe, uvede 

příklady těchto zapojení v praxi 

  zapojení spotřebičů za sebou a vedle sebe  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (8. ročník): elektrický proud 

přesahy z: 

F (8. ročník): elektrický proud 

TEPELNÉ ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU 

výstupy učivo 

objasní nebezpečí vzniku zkratu 

uvede příklady tepelných elektrických 

spotřebičů, objasní nebezpečí vzniku zkratu a 

možnosti ochrany před ním 

  zahřívání vodiče při průchodu proudu  

  pojistky  

  bezpečné zacházení s elektrickým proudem  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

IKT (6. ročník): základní pojmy z informatiky 

přesahy z: 

IKT (6. ročník): základní pojmy z informatiky 

MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU 

výstupy učivo 

popíše chování cívky s proudem 

pokusem prokáže existenci magnetického pole 

kolem cívky s proudem a porovná vlastnosti 

permanentních magnetů a elektromagnetů 

  magnetické pole cívky s proudem  

  elektromagnet a jeho využití  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

IKT (6. ročník): základní pojmy z informatiky, F (9. ročník): elektromagnetické jevy 
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přesahy z: 

IKT (6. ročník): základní pojmy z informatiky, F (9. ročník): elektromagnetické jevy 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

POHYB TĚLESA 

výstupy učivo 

využívá vztah mezi rychlostí, dráhou a 

časem 

rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 

vzhledem k jinému tělesu, využívá s 

porozuměním při řešení problémů a úloh vztah 

mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného 

pohybu těles a nakreslí graf závislosti dráhy na 

čase  

  klid a pohyb  

  rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb  

  rychlost rovnoměrného pohybu  

  dráha a čas při rovnoměrném pohybu  

  průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: popis, M (7. ročník): ČaPO:přímá a nepřímá úměrnost, M (8. ročník): ČaPO: 

lineární rovnice, Z (9. ročník): doprava a spoje 

přesahy z: 

M (7. ročník): ČaPO:přímá a nepřímá úměrnost, ČJL (7. ročník): KS: popis, M (8. ročník): ČaPO: 

lineární rovnice, Z (9. ročník): doprava a spoje 

SÍLA 

výstupy učivo 

změří sílu a určí druhy sil v konkrétní situaci 

změří velikost působící síly, znázorní sílu 

graficky, určí gravitační sílu Země na těleso, v 

konkrétní jednoduché situaci určí druhy sil 

působících na těleso, jejich velikosti, směry a 

výslednici a experimentem zjistí těžiště 

  znázornění síly  

  gravitační síla a hmotnost tělesa  

  skládání sil stejného směru  

  skládání sil opačného směru  

  rovnováha sil  

  těžiště tělesa  

  rovnovážná poloha tělesa  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (7. ročník): GvRaP:rovnoběžník, F (6. ročník): vlastnosti látek 

přesahy z: 

F (6. ročník): vlastnosti látek, M (7. ročník): GvRaP:rovnoběžník 
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POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY - POHYBOVÉ ZÁKONY 

výstupy učivo 

využívá s porozuměním Newtonovy zákony 

využívá Newtonovy zákony pro objasňování a 

předvídání změn pohybu těles při působení stálé 

výsledné síly v jednoduchých situacích 

  zákon setrvačnosti  

  zákon síly  

  zákon vzájemného působení dvou těles  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY 

výstupy učivo 

aplikuje poznatky o otáčivých účincích sil 

určí podmínku rovnováhy na páce a kladce, 

pokusem a výpočtem určí sílu nebo rameno síly 

a uvede příklady užití páky a kladky v praxi 

  páka, moment síly  

  užití páky  

  kladky  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

přesahy z: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY 

výstupy učivo 

určí tlak 

předpoví, jak se změní deformační účinky síly 

při změně velikosti síly nebo plochy, určí tlak 

vyvolaný silou působící kolmo na určitou 

plochu 

  tlak  

  tlaková síla  

  tlak v praxi  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

TŘENÍ 

výstupy učivo 
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změří třecí sílu 

v jednoduchém případě změří třecí sílu a 

rozhodne, kdy je tření užitečné nebo škodlivé 

  třecí síla  

  tření v praxi  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN 

výstupy učivo 

využívá poznatky o tlaku a silách v klidných 

tekutinách 

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 

klidných tekutinách pro řešení konkrétních 

praktických problémů, porovná tlaky v různých 

hloubkách kapaliny a atmosférický tlak v 

různých výškách, předpoví z analýzy sil 

působících na těleso v klidné tekutině chování 

tělesa v ní, vysvětlí na příkladu z praxe princip 

hydraulického zařízení 

  přenos tlaku v kapalině  

  hydraulická zařízení  

  hydrostatický tlak  

  vztlaková síla, Archimédův zákon  

  chování těles v kapalině  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: popis, Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, VZ (8. ročník): orgánové 

soustavy 

přesahy z: 

Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, ČJL (7. ročník): KS: popis, VZ (8. ročník): orgánové 

soustavy 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ 

výstupy učivo 

využívá poznatky o tlaku a silách v klidných 

tekutinách 

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 

klidných tekutinách pro řešení konkrétních 

praktických problémů, porovná tlaky v různých 

hloubkách kapaliny a atmosférický tlak v 

různých výškách, předpoví z analýzy sil 

působících na těleso v klidné tekutině chování 

tělesa v ní, vysvětlí na příkladu z praxe princip 

hydraulického zařízení 

  atmosférický tlak, jeho měření  

  vztlaková síla v atmosféře  

  tlak plynu v uzavřené nádobě, jeho měření  
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pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: popis, Př (9. ročník): Země, Z (6. ročník): atmosféra - plynný obal Země 

přesahy z: 

Z (6. ročník): atmosféra - plynný obal Země, ČJL (7. ročník): KS: popis, Př (9. ročník): Země 

SVĚTELNÉ JEVY 

výstupy učivo 

využívá zákona o přímočarém šíření světla a 

zákona odrazu při řešení problémů 

rozliší zdroj světla a osvětlené těleso, druhy 

optických prostředí, využívá zákona o 

přímočarém šíření světla ve stejnorodém 

optickém prostředí a zákona odrazu světla při 

řešení problémů a úloh, rozhodne ze znalosti 

rychlostí světla ve dvou různých prostředích, 

zda se světlo bude lámat ke kolmici či od 

kolmice a vysvětlí, čím je dána barva těles 

  zdroje světla  

  šíření světla, rychlost světla  

  odraz světla, zákon odrazu  

  zobrazení rovinným zrcadlem  

  lom světla  

  rozklad světla  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (6. ročník): GvRaP:úhel a jeho velikost, M (6. ročník): GvRaP:osová souměrnost, F (7. ročník): 

světelné jevy, F (9. ročník): světelné jevy, VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

přesahy z: 

M (6. ročník): GvRaP:úhel a jeho velikost, M (6. ročník): GvRaP:osová souměrnost, F (7. ročník): 

světelné jevy, VZ (8. ročník): orgánové soustavy, F (9. ročník): světelné jevy 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

PRÁCE A VÝKON 

výstupy učivo 

určí vykonanou práci a výkon 

určí v jednoduchých případech práci vykonanou 

silou a z ní určí změnu energie tělesa a využívá 

s porozuměním vztah mezi výkonem, 

vykonanou prací a časem 

  práce, její výpočet  

  práce na jednoduchých strojích  

  výkon, výpočet  

  účinnost  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 
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přesahy do: 

M (8. ročník): ČaPO: lineární rovnice, TV (8. ročník): atletika 

přesahy z: 

M (8. ročník): ČaPO: lineární rovnice, TV (8. ročník): atletika 

MECHANICKÁ ENERGIE TĚLESA 

výstupy učivo 

využívá poznatky o vzájemných přeměnách 

různých forem energie a jejich přenosu 

při řešení konkrétních problémů a úloh 

v konkrétních případech popíše přeměny 

různých druhů energie, ze změny polohové 

energie určí vykonanou práci 

  pohybová energie  

  polohová energie  

  vzájemné přeměny energie  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

TV (8. ročník): sportovní hry 

přesahy z: 

TV (8. ročník): sportovní hry 

VNITŘNÍ ENERGIE 

výstupy učivo 

určí v jednoduchých případech teplo 

vyhledá v Tabulkách měrnou tepelnou kapacitu 

látky a vysvětlí její význam v praxi, určí v 

jednoduchých případech teplo přijaté či 

odevzdané tělesem a rozhodne, zda tepelná 

výměna probíhá vedením, prouděním nebo 

zářením 

  chování částic látky  

  změny teploty těles  

  teplo, měrná tepelná kapacita  

  tepelná výměna prouděním  

  tepelné záření  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (9. ročník): ČaPO:1.2 rovnice, soustavy rovnic, Ch (8. ročník): částicové složení látek 

přesahy z: 

Ch (8. ročník): částicové složení látek, M (9. ročník): ČaPO:1.2 rovnice, soustavy rovnic 

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK 

výstupy učivo 

popíše změny skupenství a určí skupenské 

teplo 

  tání a tuhnutí  

  vypařování a var  
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uvede příklady změn skupenství z praxe a 

objasní, zda se při nich teplo uvolňuje nebo 

pohlcuje, rozhodne, v jakém skupenství je těleso 

z dané látky při určité teplotě podle teplot tání a 

varu v Tabulkách, v jednoduchých případech 

určí skupenské teplo, vysvětlí děje tání a tuhnutí 

krystalické látky, změnu teploty varu v 

závislosti na tlaku, ovlivňování rychlosti 

vypařování, vznik mlhy 

  kapalnění  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Ch (8. ročník): částicové složení látek, Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země 

přesahy z: 

Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, Ch (8. ročník): částicové složení látek 

ELEKTRICKÝ NÁBOJ 

výstupy učivo 

objasní chování zelektrovaného tělesa 

vysvětlí elektrování těles vzájemným třením a 

princip uzemnění nabitého tělesa, pokusem 

prokáže existenci elektrického pole v okolí 

nabitého tělesa, znázorní siločáry elektrického 

pole, ukáže pokusem a vysvětlí přitahování těles 

z izolantu a vodiče k zelektrovanému tělesu 

  elektrování těles, elektroskop  

  elektrické pole, siločáry  

  vodič a izolant v elektrickém poli  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (6. ročník): elektrické vlastnosti látek, Ch (8. ročník): částicové složení látek 

přesahy z: 

F (6. ročník): elektrické vlastnosti látek, Ch (8. ročník): částicové složení látek 

ELEKTRICKÝ PROUD 

výstupy učivo 

rozliší vodič a izolant 

objasní podstatu elektrického proudu v kovech a 

elektrolytech, vysvětlí, proč izolanty nevedou, 

rozhodne a ověří pokusem, zda jsou v obvodu 

splněny podmínky vedení elektrického proudu, 

změří elektrický proud a napětí v obvodu 

využívá Ohmův zákon 

  co je elektrický proud, jeho měření  

  elektrické napětí  

  Ohmův zákon, elektrický odpor  

  spojování rezistorů  

  elektrická práce, energie, výkon  
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popíše, jak se mění odpor kovového vodiče s 

jeho vlastnostmi a využívá Ohmův zákon pro 

část obvodu při řešení praktických problémů  

rozliší a popíše druhy zapojení spotřebičů 

rozpozná zapojení za sebou a vedle sebe, určí 

výsledné napětí, proud a odpor spojených 

spotřebičů 

určí elektrickou práci 

využívá vztahy mezi vykonanou elektrickou 

prací, výkonem a příkonem k řešení 

jednoduchých úloh 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (6. ročník): elektrický proud, F (6. ročník): jednoduchý a rozvětvený obvod, F (9. ročník): 

střídavý proud, F (9. ročník): vedení elektrického proudu v polovodičích, Ch (8. ročník): částicové 

složení látek, Ch (9. ročník): redoxní reakce 

přesahy z: 

F (6. ročník): elektrický proud, F (6. ročník): jednoduchý a rozvětvený obvod, Ch (8. ročník): 

částicové složení látek, Ch (9. ročník): redoxní reakce, F (9. ročník): střídavý proud, F (9. ročník): 

vedení elektrického proudu v polovodičích 

ZVUKOVÉ JEVY 

výstupy učivo 

rozpozná zdroje zvuku, kvalitativně 

analyzuje příhodnost daného prostředí 

pro šíření zvuku 

určí ve svém okolí zdroje zvuku, vysvětlí, jak se 

zvuk šíří a posoudí možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní prostředí 

  zvukový rozruch  

  šíření zvuku prostředím  

  tón, výška tónu  

  nucené chvění, rezonance  

  odraz zvuku  

  ochrana před nadměrným hlukem  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

přesahy z: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy, HV (9. ročník): hudební teorie 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 
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výstupy učivo 

využívá prakticky poznatky o působení 

magnetického pole na magnet a cívku s 

proudem 

objasní využití magnetického pole cívky s 

elektrickým proudem v elektromagnetech, 

vysvětlí princip činnosti stejnosměrného 

elektromotoru a předvede pokusem vznik 

indukovaného proudu v cívce 

  magnetické pole cívky s proudem  

  elektromagnet a jeho užití  

  působení magnetického pole na cívku s 

proudem  

  elektromotor  

  elektromagnetická indukce  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (6. ročník): magnetické vlastnosti látek, F (6. ročník): magnetické pole elektrického proudu, Z 

(9. ročník): průmysl 

přesahy z: 

F (6. ročník): magnetické vlastnosti látek, F (6. ročník): magnetické pole elektrického proudu, Z 

(9. ročník): průmysl 

STŘÍDAVÝ PROUD 

výstupy učivo 

objasní vznik a popíše průběh střídavého 

proudu 

rozliší stejnosměrný a střídavý proud, z 

konkrétního grafu časového průběhu proudu 

určí periodu a kmitočet, popíše činnost 

transformátoru a uvede příklady jeho využití 

  vznik střídavého proudu  

  měření střídavého proudu a střídavého napětí  

  transformátory  

  rozvodná elektrická síť  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (8. ročník): elektrický proud, Z (9. ročník): globální problémy, Z (9. ročník): průmysl 

přesahy z: 

F (8. ročník): elektrický proud, Z (9. ročník): průmysl, Z (9. ročník): globální problémy 

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH 

výstupy učivo 

zapojí správně polovodičovou diodu 

rozliší vodič, izolant a polovodič, popíše 

chování termistoru a fotorezistoru, zapojí 

polovodičovou diodu v propustném a závěrném 

směru, uvede příklad využití jejího 

  jak lze změnit odpor polovodičů  

  polovodiče typu P a N  

  polovodičová dioda  

  dioda jako usměrňovač  
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usměrňujícího účinku  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

F (8. ročník): elektrický proud, Ch (8. ročník): částicové složení látek 

přesahy z: 

F (8. ročník): elektrický proud, Ch (8. ročník): částicové složení látek 

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI 

výstupy učivo 

řídí se základními pravidly pro bezpečné 

zacházení s elektrickými zařízeními 

vysvětlí význam uzemnění u spotřebičů, 

vysvětlí zapojení zásuvky, objasní nebezpečí 

zkratu, a čím mu lze předcházet 

  elektrické spotřebiče v domácnosti  

  ochrana před úrazem elektrickým proudem  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VZ (8. ročník): první pomoc 

přesahy z: 

VZ (8. ročník): první pomoc, HV (9. ročník): samostatné aktivity, ČSP (9. ročník): PaÚD:tvoříme 

svůj domov 

SVĚTELNÉ JEVY 

výstupy učivo 

rozhodne, zda se světlo láme k nebo od 

kolmice a využívá této skutečnosti při 

analýze průchodu světla čočkami 

předpoví v konkrétních případech, zda nastane 

lom ke kolmici či od kolmice, rozliší spojku a 

rozptylku a popíše, jaký obraz vytvářejí, 

vysvětlí funkci čočky v lidském oku a popíše 

vady krátkozrakého a dalekozrakého oka 

  lom světla  

  čočky  

  optické vlastnosti oka  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

F (7. ročník): světelné jevy, VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

přesahy z: 

F (7. ročník): světelné jevy, VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

JADERNÁ ENERGIE 
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výstupy učivo 

objasní podstatu radioaktivního záření a 

řetězové reakce 

popíše složení jádra atomu, objasní pojem 

izotop, objasní podstatu vzniku radioaktivního 

záření, popíše řetězovou jadernou reakci a 

objasní možnosti jejího využití i zneužití, 

zhodnotí výhody a nevýhody využívání jaderné 

energie v porovnání s jinými typy elektráren a 

popíše možnosti ochrany před jaderným 

zářením 

  atomová jádra  

  radioaktivita  

  jaderné reakce  

  jaderná energetika  

  ochrana před zářením  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

komentář 

přesahy do: 

Ch (8. ročník): částicové složení látek, Př (9. ročník): ekologie, Z (9. ročník): průmysl, Z (9. 

ročník): globální problémy, VZ (8. ročník): ochrana člověka za mimořádných událostí 

přesahy z: 

Ch (8. ročník): částicové složení látek, VZ (8. ročník): ochrana člověka za mimořádných událostí, 

Př (9. ročník): ekologie, Z (9. ročník): průmysl, Z (9. ročník): globální problémy 

 

4.6.2. CHEMIE 

Vzdělávací obor Chemie navazuje na učivo oblasti Člověk a svět na prvním stupni. 

Uplatňují se v něm mezipředmětové vztahy především s ostatními obory oblasti Člověk a příroda, 

ale také s obory Výchova ke zdraví, Matematika, Člověk a svět práce i Výchova k občanství. Z 

průřezových témat mají na chemii návaznost především Environmentální výchova, Osobnostní a 

sociální výchova a Mediální výchova. 

Výuka chemie přispívá k rozvoji všech klíčových kompetencí, zejména kompetence k 

učení a k řešení problémů. Protože se při výuce využívají hlavně aktivizující metody práce - 

skupinová, projektová, laboratorní práce, rozvíjejí se i kompetence komunikativní, sociální a 

personální, pracovní i občanské. 

Chemie se vyučuje v dotaci 2 hodin týdně v 8. a 9. ročníku druhého stupně. Vyučování 

probíhá většinou ve speciální pracovně chemie. K výuce je dále využívána multimediální 

pracovna pro práci na PC a pracovna s interaktivní tabulí. 

Ve výuce je zdůrazněno poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování 

přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v 

praktickém životě, rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, 

vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně a písemně interpretovat. Velmi 

důležité je i učit se rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat 

je, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. 

Žáci získávají základní poznatky z různých oborů chemie, osvojují si dovednosti spojené s 

pozorováním vlastností látek a chemických reakcí, s prováděním jednoduchých experimentů, 
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poznávají a uplatňují zásady bezpečné práce s chemikáliemi, seznamují se s mnohostranným 

využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.  

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

 využíváme různé výukové metody, laboratorní práce, vytváříme situace, kdy má žák radost 

z učení, motivujeme prováděním zajímavých chemických pokusů 

 učíme žáky vyhledávat a zpracovávat informace, řešit příklady a problémy pomocí 

literatury, vedeme je k práci s tabulkami veličin 

 využíváme při výuce video techniku, počítačové programy, internet, zejména u pokusů, 

které nejdou provádět ve třídě 

Kompetence k řešení problémů 

 snažíme se vést výuku tak, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat, zařazujeme do 

výuky zajímavé příklady, týkající se konkrétních situací 

 vedeme žáky k samostatnosti při řešení problémů, podporujeme aktivní přístup, tvořivost, 

logické myšlení a různé způsoby řešení 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky obhajovat a formulovat svůj názor, stručně a jednoznačně popsat výsledky 

svých měření, pokusů a řešení problémů 

 vedeme žáky k tiché komunikaci při skupinové a laboratorní práci 

Kompetence sociální a personální 

 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky - práci ve dvojicích, ve skupinách, tvorbu 

projektů, laboratorní práce, problémové úlohy 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupinách, podporujeme vyslovení 

různých názorů a diskusi 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k myšlení v globálních souvislostech a k ochraně životního prostředí – 

řešíme při hodinách ekologické problémy související s učivem chemie-jaderná energie, 

pitná voda, třídění odpadů 

Kompetence pracovní 

 výuku doplňujeme příležitostně o praktické exkurze 

 učíme žáky vhodné a kvalitní prezentaci své práce jednotlivě i ve skupinách 

 učíme žáky pracovat podle pravidel bezpečnosti práce s ohledem na ochranu životního 

prostředí a na ochranu zdraví-hořlaviny, žíraviny, zdraví škodlivé a jedovaté látky 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE 

výstupy učivo 

uvede příklady chemického děje a rozliší 

známé látky podle jejich různých 

vlastností 

uvede příklady chemického děje, a čím se 

zabývá chemie, uvede fyzikální a chemické 

  vymezení chemie  

  látky a tělesa  

  chemický děj  
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vlastnosti látek, rozliší známé látky podle jejich 

různých vlastností 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): KS: výklad, F (6. ročník): vlastnosti látek 

přesahy z: 

F (6. ročník): vlastnosti látek, ČJL (8. ročník): KS: výklad 

BEZPEČNOST PŘI EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCI 

výstupy učivo 

pracuje bezpečně s vybranými látkami 

pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a 

běžně používanými látkami a hodnotí jejich 

rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 

dostupných látek, se kterými zatím pracovat 

nesmí, objasní nejefektivnější jednání v 

modelových příkladech havárie s únikem 

nebezpečných látek, na základě piktogramů 

posoudí nebezpečnost látky, H-věty a P-věty 

  zásady bezpečnosti práce v laboratoři  

  první pomoc při úrazu v laboratoři  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

VZ (8. ročník): první pomoc 

přesahy z: 

VZ (8. ročník): první pomoc 

SMĚSI 

výstupy učivo 

rozliší druhy směsí a navrhne způsoby 

oddělování složek směsí 

rozlišuje směsi a chemické látky, vypočítá 

složení roztoků, vysvětlí základní faktory 

ovlivňující rozpouštění pevných látek, navrhne 

postupy a prakticky provede oddělování složek 

směsí o známém složení a uvede příklady 

oddělování složek v praxi 

  látky a jejich vlastnosti, třídění  

  stejnorodé a různorodé směsi  

  hmotnostní zlomek  

  oddělování složek směsí  

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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přesahy do: 

M (7. ročník): ČaPO:procento, úroky, M (7. ročník): ČaPO:přímá a nepřímá úměrnost, M (7. 

ročník): NAÚaP:procento, M (9. ročník): ČaPO:1.2 rovnice, soustavy rovnic 

přesahy z: 

M (7. ročník): NAÚaP:procento, M (7. ročník): ČaPO:přímá a nepřímá úměrnost, M (7. ročník): 

ČaPO:procento, úroky, M (9. ročník): ČaPO:1.2 rovnice, soustavy rovnic 

VODA A VZDUCH 

výstupy učivo 

rozliší různé druhy vody a uvede příklady 

znečišťování vody a vzduchu 

rozliší vodu destilovanou, pitnou a užitkovou, 

uvede příklady jejich výskytu a použití, uvede 

příklady znečišťování vody a vzduchu v 

pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 

nejvhodnější preventivní opatření a způsoby 

likvidace znečištění 

  voda destilovaná, pitná, odpadní  

  výroba pitné vody  

  složení a vlastnosti vzduchu  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): ekologie, Z (9. ročník): přírodní podmínky 

přesahy z: 

Př (9. ročník): ekologie, Z (9. ročník): přírodní podmínky 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 

výstupy učivo 

rozlišuje a správně používá pojmy atom, 

molekula, ionty 

uvede příklady z praxe dokazující částicové 

složení látek, používá pojmy atom a molekula 

ve správných souvislostech, popíše složení 

atomu a vznik kationtu a aniontu 

  atomy a molekuly  

  jádro-protony, neutrony  

  obal-elektrony  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

F (6. ročník): vlastnosti látek, F (8. ročník): elektrický proud, F (8. ročník): elektrický náboj, F (8. 

ročník): změny skupenství látek, F (8. ročník): vnitřní energie, F (9. ročník): vedení elektrického 

proudu v polovodičích, F (9. ročník): jaderná energie 

přesahy z: 

F (6. ročník): vlastnosti látek, F (8. ročník): vnitřní energie, F (8. ročník): změny skupenství látek, 

F (8. ročník): elektrický proud, F (8. ročník): elektrický náboj, F (9. ročník): vedení elektrického 
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proudu v polovodičích, F (9. ročník): jaderná energie 

CHEMICKÉ PRVKY A SLOUČENINY 

výstupy učivo 

rozlišuje chemické prvky a chemické 

sloučeniny a pojmy užívá ve správných 

souvislostech 

používá značky a názvy vybraných prvků, 

vysvětlí, co udává protonové číslo, orientuje se 

v periodické soustavě chemických prvků, 

používá správně pojmy chemická látka, prvek, 

sloučenina, rozliší chemickou značku prvku a 

vzorec sloučeniny, rozpozná vybrané kovy a 

nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 

  složení prvků a sloučenin  

  periodická soustava prvků  

  názvy a značky vybraných prvků  

  významné kovy, nekovy, polokovy  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

CHEMICKÉ REAKCE 

výstupy učivo 

orientuje se v zápisu chemické reakce 

chemickou rovnicí 

rozliší výchozí látky a produkty chemických 

reakcí a určí je v konkrétních příkladech, 

provede jednoduché chemické reakce, využívá 

zákon zachování hmotnosti při řešení úloh a 

zapíše rovnicemi jednoduché chemické reakce 

  chemický děj  

  reaktanty a produkty  

  chemické rovnice  

  látkové množství  

  zákon zachování hmotnosti  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

HALOGENIDY 

výstupy učivo 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

anorganických sloučenin 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných halogenidů, oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv 

významných zástupců těchto látek na životní 

prostředí, zapíše z názvů vzorce a naopak, 

orientuje se na stupnici pH, změří reakci 

  názvosloví  

  chlorid sodný, fluorid vápenatý  
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roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 

uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): mineralogie 

přesahy z: 

Př (9. ročník): mineralogie 

OXIDY 

výstupy učivo 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

anorganických sloučenin 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných halogenidů, oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv 

významných zástupců těchto látek na životní 

prostředí, zapíše z názvů vzorce a naopak, 

orientuje se na stupnici pH, změří reakci 

roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 

uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

  názvosloví  

  oxid siřičitý, uhelnatý, uhličitý, dusičitý, 

vápenatý, křemičitý  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): mineralogie, Př (9. ročník): ekologie 

přesahy z: 

Př (9. ročník): ekologie, Př (9. ročník): mineralogie 

HYDROXIDY 

výstupy učivo 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

anorganických sloučenin 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných halogenidů, oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv 

významných zástupců těchto látek na životní 

prostředí, zapíše z názvů vzorce a naopak, 

orientuje se na stupnici pH, změří reakci 

roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 

uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

  názvosloví  

  hydroxid sodný, draselný, vápenatý  

pokrytí průřezových témat 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 283 

 

komentář 

 

KYSELINY 

výstupy učivo 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

anorganických sloučenin 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných halogenidů, oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv 

významných zástupců těchto látek na životní 

prostředí, zapíše z názvů vzorce a naopak, 

orientuje se na stupnici pH, změří reakci 

roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 

uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

  názvosloví-bezkyslíkaté, kyslíkaté  

  kyselina chlorovodíková, sírová, dusičná  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): ekologie 

přesahy z: 

Př (9. ročník): ekologie 

NEUTRALIZACE 

výstupy učivo 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

anorganických sloučenin 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných halogenidů, oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv 

významných zástupců těchto látek na životní 

prostředí, zapíše z názvů vzorce a naopak, 

orientuje se na stupnici pH, změří reakci 

roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 

uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

  kyselost, zásaditost, pH  

  indikátory  

  podstata neutralizace  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SOLI 

výstupy učivo 
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porovná vlastnosti a použití vybraných 

anorganických sloučenin 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných halogenidů, oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv 

významných zástupců těchto látek na životní 

prostředí, zapíše z názvů vzorce a naopak, 

orientuje se na stupnici pH, změří reakci 

roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 

uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

  názvy a vzorce síranů, dusičnanů, uhličitanů  

  hospodářsky významné soli  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): mineralogie, Z (9. ročník): zemědělství, Z (9. ročník): globální problémy 

přesahy z: 

Z (9. ročník): globální problémy, Př (9. ročník): mineralogie, Z (9. ročník): zemědělství 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

CHEMICKÉ VÝPOČTY 

výstupy učivo 

vypočítá hmotnost látek při chemické reakci 

využívá zákon zachování hmotnosti pro výpočet 

hmotnosti reaktantů a produktů reakce, vypočítá 

úlohy s použitím vztahů mezi látkovým 

množstvím, hmotností a molární hmotností, 

vypočítá složení roztoků s použitím veličiny 

koncentrace 

  molární hmotnost, hmotnostní zlomek prvku 

ve sloučenině  

  výpočty z chemických rovnic  

  koncentrace  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

M (7. ročník): ČaPO:přímá a nepřímá úměrnost 

přesahy z: 

M (7. ročník): ČaPO:přímá a nepřímá úměrnost 

REDOXNÍ REAKCE 

výstupy učivo 

objasní princip výroby elektrického proudu 

chemickou cestou 

vysvětlí pojmy oxidace a redukce, určí, které ze 

známých reakcí patří mezi redoxní, rozhodne o 

  oxidace a redukce  

  elektrolýza  

  galvanický článek  
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průběhu reakcí některých kovů podle řady 

reaktivity kovů, rozliší podstatu galvanických 

článků a elektrolýzy a uvede příklady jejich 

praktického využití 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (6. ročník): elektrický proud, F (8. ročník): elektrický proud 

přesahy z: 

F (6. ročník): elektrický proud, F (8. ročník): elektrický proud 

ENERGIE CHEMICKÝCH REAKCÍ 

výstupy učivo 

rozliší exotermické a endotermické reakce 

rozliší, které ze známých reakcí jsou 

exotermické a endotermické, uvede příklady 

fosilních a průmyslově vyráběných paliv a 

posoudí vliv jejich spalování na životní 

prostředí, rozliší obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje 

  endotermické a exotermické reakce  

  fosilní paliva  

  zdroje energie  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Př (6. ročník): fotosyntéza a dýchání, Př (9. ročník): ekologie 

přesahy z: 

Př (6. ročník): fotosyntéza a dýchání, Př (9. ročník): ekologie 

UHLOVODÍKY 

výstupy učivo 

rozliší nejjednodušší uhlovodíky a uvede 

jejich zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší alkany, alkeny, alkiny a areny, uvede 

vzorce nejjednodušších uhlovodíků, jejich 

vlastnosti a využití- methan, ethan, propan, 

butan, ethylen, acetylen, benzen, naftalen, 

toluen, styren 

vyhledá a uvede příklady produktů zpracování 

ropy a zemního plynu 

  alkany  

  alkeny  

  alkiny  

  areny  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): ekologie, Z (9. ročník): globální problémy 

přesahy z: 

Př (9. ročník): ekologie, Z (9. ročník): globální problémy 

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 

výstupy učivo 

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků a uvede 

jejich zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší uhlovodíkový zbytek a charakteristickou 

skupinu ve vzorci derivátu, rozliší a zapíše 

vzorce vybraných derivátů, jejich vlastnosti a 

využití - methanol, ethanol, formaldehyd, 

aceton, kyselina mravenčí a octová 

  halogenderiváty  

  alkoholy, fenoly  

  aldehydy, ketony  

  karboxylové kyseliny  

  estery  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘÍRODNÍ LÁTKY 

výstupy učivo 

uvede příklady zdrojů sacharidů, tuků a 

bílkovin 

orientuje se ve výchozích látkách a produktech 

dýchání a fotosyntézy fotosyntézy, posoudí její 

význam pro život na Zemi, rozliší příklady 

bílkovin, tuků a sacharidů a uvede příklady 

jejich zdrojů pro člověka 

  sacharidy  

  tuky  

  bílkoviny  

  vitamíny, enzymy, hormony  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): petrologie, ČSP (9. ročník): PP: technologie přípravy pokrmů 

přesahy z: 

Př (9. ročník): petrologie, ČSP (9. ročník): PP: technologie přípravy pokrmů 

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA 

výstupy učivo 

uvede příklady plastů a jejich využití 

rozliší plasty od ostatních látek, uvede konkrétní 

příklady, jejich vlastnosti a využití, posoudí vliv 

  polymerace a polymery  

  polyamidová a polyesterová vlákna  
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používání plastů na životní prostředí 

rozliší přírodní a syntetická vlákna a uvede 

výhody a nevýhody jejich použití 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): ekologie 

přesahy z: 

Př (9. ročník): ekologie 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

výstupy učivo 

zhodnotí vliv chemie na životní prostředí a 

její význam pro člověka 

zhodnotí využívání prvotních a druhotných 

surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje 

na Zemi, aplikuje znalosti o principech hašení 

požárů na řešení modelových situací z praxe, 

orientuje se v přípravě a využívání různých 

látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí 

a zdraví člověka 

  chemické výroby  

  otravné látky  

  pesticidy  

  biotechnologie, enzymy  

  léčiva  

  drogy  

  detergenty  

  potraviny  

  chemie a životní prostředí  

pokrytí průřezových témat 

 ENVIROMENTÁNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

komentář 

přesahy do: 

VO (7. ročník): přírodní bohatství a jeho ochrana, Př (7. ročník): ochrana přírody, Př (9. ročník): 

ekologie, Z (9. ročník): globální problémy, VZ (8. ročník): návykové látky a zdraví, VZ (8. 

ročník): ochrana člověka za mimořádných událostí 

přesahy z: 

Př (7. ročník): ochrana přírody, VO (7. ročník): přírodní bohatství a jeho ochrana, VZ (8. ročník): 

návykové látky a zdraví, VZ (8. ročník): ochrana člověka za mimořádných událostí, Př (9. ročník): 

ekologie, Z (9. ročník): globální problémy 

 

4.6.3. PŘÍRODOPIS 

Vyučovací předmět Přírodopis je samostatně zařazen v 6., 7., a 9. ročníku v hodinové 

dotaci 2,1+1,1 hodina týdně. V 8. ročníku ho nahrazuje předmět Výchova ke zdraví. Vyučování 

probíhá většinou ve speciální pracovně přírodopisu, která je vybavena interaktivní tabulí. K výuce 

je dále využívána multimediální pracovna pro práci na PC.  

Navazuje především na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni. 
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Upřednostňuje komplexní pohled na daná témata s využitím mezipředmětových vztahů, 

kde mají žáci možnost poznávat přírodu jako celek a porozumět zákonitostem přírodních jevů. 

Osvojují si vědomosti a dovednosti o přírodě a učí se pracovat s přírodním materiálem. 

Přírodovědné učivo je rozděleno do několika tematických celků: 

1) Obecná biologie 

2) Botanika 

3) Zoologie 

4) Ekologie 

5) Geologie 

V přírodopise se objevuje řada tematických okruhů průřezových témat, zejména 

environmentální výchovy a osobnostní a sociální výchovy. 

Využívá se zde řada metod forem práce. Nejběžnější frontální výuka je doplňována 

skupinovou prací, laboratorním cvičením, prezentací, prací s počítačem a orientací v různých 

informačních zdrojích. Pro upevnění vědomostí, dovedností jsou důležité projekty a exkurze.  

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 v přírodopisu využíváme/střídáme různé výukové metody (frontální výuka, projektová 

výuka, skupinové práce, laboratorní práce, exkurze) s důrazem na činnostní charakter 

výuky 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v přírodovědné 

literatuře (časopisy, atlasy přírodnin, encyklopedie) i na internetu 

 využíváme při výuce TV pořady, audio i video techniku, počítačové programy, nabídky 

tvůrčích dílen a ekocenter, příležitostně pořádáme přírodovědné exkurze k ověření 

školních poznatků 

Kompetence k řešení problémů 

 snažíme se vést výuku v přírodopisu tak, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat, aby 

hledali a nalézali různá řešení problému 

 vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů a úkolů – k vyslechnutí názoru 

druhých, k vyjádření názoru, postoje slušnou formou, k pomoci druhému 

 vedeme žáky k samostatnosti při řešení problémů (najít si vhodné informace, požádat o 

pomoc učitele a spolužáky) ve škole i mimo školu 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení zadaného projektu 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

Kompetence komunikativní      

 při hodinách přírodopisu vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, mezi žáky a 

učitelem 

 rádi bychom vedli žáky k tiché komunikaci při skupinové, kooperativní práci 

Kompetence sociální a personální 

 i v přírodopisu zařazujeme kooperativní činnosti do výuky (např. společné řešení projektu 

na určité téma) 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupině, přispívali do její diskuse 

Kompetence občanské 
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 vedeme žáky k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel, seznamujeme 

s pravidly slušného chování při návštěvách zoologické zahrady, botanické zahrady, 

ekocenter, muzeí a dalších výstav a dbáme na jejich dodržování 

 vedeme k tolerování odlišností, využíváme příležitostí k multikulturní výchově (např. při 

probírání jednotlivých ras člověka) 

 vedeme žáky k myšlení v globálních souvislostech a k ochraně životního prostředí při 

veškeré činnosti, na tuto problematiku zaměřujeme exkurze a sběrové akce a projektové 

dny (např. Den Země) 

 vedeme žáky k zodpovědnosti v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

pořádáním různých akcí (první pomoc) 

Kompetence pracovní 

 výuku přírodopisu doplňujeme příležitostně o praktické exkurze do zoologické zahrady, 

botanické zahrady, ekocenter, muzeí a dalších výstav 

 vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce druhých 

 učíme žáky vhodné a kvalitní prezentaci svých projektů a jiných výtvorů 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

BIOSFÉRA 

výstupy učivo 

vysvětlí pojem biosféra 

vysvětlí pojem biosféra 

  pojem biosféra  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. ročník): biosféra - živý obal Země 

přesahy z: 

Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. ročník): biosféra - živý obal Země 

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA 

výstupy učivo 

rozliší základní projevy a podmínky života 

rozliší základní projevy a podmínky života, 

orientuje se v daném přehledu vývoje 

organismů 

  vznik života  

  teorie vzniku života  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

D (6. ročník): pravěk 

přesahy z: 
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D (6. ročník): pravěk 

MIKROSKOP 

výstupy učivo 

pracuje s mikroskopem 

pracuje samostatně s lupou a mikroskopem a 

připraví jednoduchý mikroskopický preparát 

aplikuje praktické metody na poznávání 

přírodnin 

aplikuje praktické metody poznávání přírody 

dodržuje zásady bezpečné práce s 

přírodninami 

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 

chování při poznávání živé a neživé přírody 

  mikroskop  

  příprava preparátu  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

BUŇKA 

výstupy učivo 

popíše buňku 

popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 

živočichů a bakterií a objasní funkci základních 

organel 

rozpozná a porovná orgány rostlin a 

živočichů 

rozpozná, porovná a objasní funkci základních 

orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 

  stavba rostlinné buňky  

  stavba živočišné buňky  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

FOTOSYNTÉZA A DÝCHÁNÍ 

výstupy učivo 

vymezí základní projevy života 

vymezí základní projevy života jako je 

fotosyntéza, dýchání, pohlavní a nepohlavní 

rozmnožování a uvede jejich význam 

vysvětlí pojmy pletivo, tkáň, orgán, 

orgánová soustava, organismus 

  fotosyntéza  

  dýchání  
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vysvětlí pojmy pletivo, tkáň, orgán, orgánová 

soustava, organismus 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Ch (9. ročník): energie chemických reakcí 

přesahy z: 

Ch (9. ročník): energie chemických reakcí 

TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ 

výstupy učivo 

třídí organismy 

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do 

říší a nižších taxonomických jednotek 

vysvětlí rozdíl nebuněčných, 

jednobuněčných a mnohobuněčných 

organismů 

vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, 

jednobuněčným a mnohobuněčným 

organismem, uvede příklady 

  třídění organismů  

  základní systematické jednotky  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

NEBUNĚČNÉ ORGANISMY 

výstupy učivo 

uvede význam virů  

uvede na příkladech z běžného života význam 

virů v přírodě i pro člověka 

  viry  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY S NEPRAVÝM JÁDREM 

výstupy učivo 

poznává a zařazuje jednobuněčné řasy a 

živočichy 

poznává a zařazuje běžné druhy 

jednobuněčných řas a živočichů 

  bakterie  

  sinice  
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uvede význam bakterií 

uvede na příkladech z běžného života význam 

virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

poznává základní druhy sinic 

poznává základní druhy sinic, vysvětlí jejich 

význam v přírodě 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY S PRAVÝM JÁDREM 

výstupy učivo 

poznává a zařazuje jednobuněčné řasy a 

živočichy 

poznává a zařazuje běžné druhy 

jednobuněčných řas a živočichů 

objasní význam kvasinek 

na konkrétních příkladech objasní význam 

kvasinek 

vysvětlí potravní vztahy 

na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí 

pojmy producent, konzument a reducent 

  jednobuněčné rostliny  

  jednobuněčné houby - kvasinky  

  jednobuněční živočichové - prvoci  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

MNOHOBUNĚČNÉ ORGANISMY 

výstupy učivo 

poznává a zařazuje mnohobuněčné řasy 

poznává a zařazuje běžné druhy 

mnohobuněčných řas 

rozpozná a porovná mnohobuněčné houby 

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 

houby s plodnicemi a porovná je podle 

charakteristických znaků 

vysvětlí význam hub v ekosystému 

vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 

význam v ekosystémech a místo v potravních 

řetězcích 

objasní funkci lišejníků 

  vývoj mnohobuněčných živočichů  

  nižší rostliny - červené, hnědé a zelené řasy  

  houby - vřeckovýtrusné, stopkovýtrusné  

  lišejníky  

  živočichové - žahavci, ploštěnci, hlísti, 

měkkýši, kroužkovci, členovci, ostnokožci  
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objasní funkci dvou organismů ve stélce 

lišejníků 

porovnává vnější a vnitřní stavbu 

mnohobuněčných živočichů 

porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných mnohobuněčných nižších živočichů 

a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

rozlišuje a porovnává mnohobuněčné 

živočichy 

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je 

do hlavních taxonomických skupin 

objasní chování živočichů v jejich 

přirozeném prostředí 

odvodí na základě pozorování základní projevy 

chování živočichů v přírodě, na příkladech 

objasní jejich způsob života a přizpůsobení 

danému prostředí 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): zvířata, AJ (6. ročník): projekty 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): projekty, AJ (6. ročník): zvířata 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 

STRUNATCI 

výstupy učivo 

porovnává vnější a vnitřní stavba obratlovců 

porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 

rozlišuje a porovnává obratlovce 

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je 

do hlavních taxonomických skupin 

objasní vývoj 

chápe vývojové zdokonalování jednotlivých 

taxonomických skupin 

objasní chování živočichů v jejich 

přirozeném prostředí 

odvodí na základě pozorování základní projevy 

  Pláštěnci  

  Bezlebeční  

  Obratlovci - Kruhoústí,  

- Paryby 

- Ryby 

- Obojživelníci 

- Plazi 

- Ptáci 

- Savci 
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chování živočichů v přírodě, na příkladech 

objasní jejich způsob života a přizpůsobení 

danému prostředí 

zhodnotí význam živočichů 

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka uplatňuje zásady bezpečného chování 

ve styku se živočichy 

objasní zásahy člověka do přírody 

objasní důsledky zásahu člověka do přírody, 

uvede chráněné živočichy 

aplikuje první pomoc 

aplikuje předlékařskou první pomoc při uštknutí 

zmijí, po přisátí klíštěte a při poranění a jiném 

úrazu při pobytu v přírodě 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: popis, Př (7. ročník): ochrana přírody 

přesahy z: 

Př (7. ročník): ochrana přírody, ČJL (7. ročník): KS: popis 

PŘECHOD ROSTLIN NA SOUŠ 

výstupy učivo 

vysvětlí vývoj rostlin 

vysvětlí vývoj rostlin a jejich přechod z vody na 

souš 

  teorie přechodu rostlin na souš, jejich 

přizpůsobení  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA 

výstupy učivo 

odvodí stavbu rostlinného těla 

odvodí na základě pozorování uspořádání 

rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 

jednotlivým orgánům 

porovná vnější a vnitřní stavba rostlinných 

orgánů 

porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 

orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí 

a vztahů v rostlině jako celku 

  rostlinná pletiva  

  kořen  

  stonek  

  list  

  květ  

  plod  

  růst a vývin rostlin  

  vegetativní rozmnožování rostlin  

  opylení a oplození  
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vysvětlí rostlinné fyziologické procesy 

vysvětlí princip základních rostlinných 

fyziologických procesů a jejich využití při 

pěstování rostlin 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: popis 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): KS: popis 

VYŠŠÍ ROSTLINY 

výstupy učivo 

rozlišuje základní systematické skupiny 

rostlin 

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a 

určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a 

atlasů 

objasní význam lesa 

objasní význam lesa 

  mechorosty  

  kapradiny  

  přesličky  

  plavuně  

  nahosemenné rostliny  

  les  

  krytosemenné rostliny - dvouděložné, 

jednoděložné  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: popis 

přesahy z: 

ČJL (7. ročník): KS: popis 

OCHRANA PŘÍRODY 

výstupy učivo 

uvede příklady vlivu člověka na životní 

prostředí 

uvede příklady kladných i záporných vlivů 

člověka na životní prostředí a příklady narušení 

rovnováhy ekosystému 

  přírodní parky a jiné organizace chránící naše 

životní prostředí  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

komentář 

přesahy do: 
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VO (7. ročník): přírodní bohatství a jeho ochrana, Ch (9. ročník): chemie a společnost, Př (7. 

ročník): strunatci, Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, Z (6. ročník): šířkové pásy 

přesahy z: 

Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, Z (6. ročník): šířkové pásy, Př (7. ročník): strunatci, 

VO (7. ročník): přírodní bohatství a jeho ochrana, Ch (9. ročník): chemie a společnost 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

ZEMĚ 

výstupy učivo 

objasní vznik sluneční soustavy a Země 

objasní vznik sluneční soustavy a Země 

popíše stavbu Země 

popíše stavbu Země 

  vznik Země  

  stavba Země  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

F (7. ročník): mechanické vlastnosti plynů, Z (6. ročník): vesmír, Z (6. ročník): Země, Z (6. 

ročník): Měsíc, Z (6. ročník): oběh Země okolo Slunce 

přesahy z: 

Z (6. ročník): vesmír, Z (6. ročník): Země, Z (6. ročník): Měsíc, Z (6. ročník): oběh Země okolo 

Slunce, F (7. ročník): mechanické vlastnosti plynů 

MINERALOGIE 

výstupy učivo 

vysvětlí rozdíl mezi nerosty a horninami 

vysvětlí základní rozdíl mezi nerostem a 

horninou 

orientuje se v zákonech krystalografie, 

fyzikální a chemické vlastnosti nerostů 

orientuje se v zákonech krystalografie, 

fyzikálních a chemických vlastnostech nerostů 

poznává horniny a nerosty 

rozpozná podle charakteristických vlastností 

vybrané nerosty a horniny s použitím 

určovacích pomůcek 

  nerosty a horniny, krystal, krystalové 

soustavy  

  fyzikální vlastnosti nerostů  

  chemické vlastnosti nerostů  

  třídění nerostů  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Ch (8. ročník): soli, Ch (8. ročník): oxidy, Ch (8. ročník): halogenidy, Z (6. ročník): stavba 

zemského tělesa 
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přesahy z: 

Z (6. ročník): stavba zemského tělesa, Ch (8. ročník): halogenidy, Ch (8. ročník): oxidy, Ch (8. 

ročník): soli 

PETROLOGIE 

výstupy učivo 

vysvětlí rozdíl mezi nerosty a horninami 

vysvětlí základní rozdíl mezi nerostem a 

horninou 

poznává horniny a nerosty 

rozpozná podle charakteristických vlastností 

vybrané nerosty a horniny s použitím 

určovacích pomůcek 

  vyvřelé horniny  

  usazené horniny  

  přeměněné horniny  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Ch (9. ročník): přírodní látky, Z (6. ročník): stavba zemského tělesa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): stavba zemského tělesa, Ch (9. ročník): přírodní látky 

GEOLOGICKÉ DĚJE 

výstupy učivo 

rozlišuje vnitřní a vnější geologické děje 

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geologických dějů, včetně geologického oběhu 

hornin i oběhu vody 

uvede konkrétní příklady vnitřních a 

vnějších geologických dějů 

uvede konkrétní příklady vnitřních a vnějších 

geologických dějů 

  vnitřní geologické děje  

  vnější geologické vědy  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): stavba zemského tělesa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): stavba zemského tělesa 

PŮDY, PODZEMNÍ VODA 

výstupy učivo 

porovnává význam půdotvorných činitelů 

porovná význam půdotvorných činitelů pro 

  vznik půd  

  půdní profil  
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vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní 

druhy v naší přírodě 
  typy půd  

  podzemní voda  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, Z (6. ročník): pedosféra - půdní obal Země, Z (9. 

ročník): zemědělství, Z (9. ročník): přírodní podmínky 

přesahy z: 

Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, Z (6. ročník): pedosféra - půdní obal Země, Z (9. 

ročník): zemědělství, Z (9. ročník): přírodní podmínky 

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI 

výstupy učivo 

rozlišuje geologický vývoj Země 

rozlišuje jednotlivá geologická období podle 

charakteristických znaků 

lokalizuje známá česká naleziště zkamenělin 

pojmenuje známá česká naleziště zkamenělin 

  dějiny vývoje života  

  dějiny vývoje Země  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

GEOLOGICKÁ STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY 

výstupy učivo 

vysvětlí geologický vývoj a stavba území 

ČR 

vysvětlí geologický vývoj a stavbu území ČR 

  geologické členění České republiky  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): stavba zemského tělesa, Z (9. ročník): regiony České republiky 

přesahy z: 

Z (6. ročník): stavba zemského tělesa, Z (9. ročník): regiony České republiky 

EKOLOGIE 

výstupy učivo 

orientuje se v základních ekologických   podmínky života (biotické a abiotické)  
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pojmech 

orientuje se v základních ekologických pojmech 

- ekosystém, populace, společenstvo, biom, 

potravní řetězec atd. 

rozlišuje živé a neživé složky životního 

prostředí 

rozlišuje živé a neživé složky životního 

prostředí, uvede konkrétní příklady 

uvede příklady vztahů mezi organismy 

uvede příklady výskytu organismů v určitém 

prostředí a vztahy mezi nimi 

vysvětlí potravní řetězce 

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 

řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí 

jejich význam 

uvede příklady vlivu člověka na životní 

prostředí 

uvede příklady kladných i záporných vlivů 

člověka na životní prostředí a příklady narušení 

rovnováhy ekosystému 

uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 

mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 

dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy 

a možné dopady i ochranu před nimi 

orientuje se v globálních problémech světa 

orientuje se v globálních problémech světa 

  stav životního prostředí  

  globální problémy světa  

  ochrana přírody 

 mimořádné události způsobené přírodními 

vlivy – příčiny vzniku mimořádných 

událostí, přírodní světové a české katastrofy 

(povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, 

laviny, náledí aj.) a ochrana před nimi 

  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): KS: proslov, diskuse, AJ (9. ročník): náš svět, AJ (9. ročník): sláva a štěstí, AJ (9. 

ročník): život v minulosti, VO (9. ročník): globální problémy lidstva, F (9. ročník): jaderná 

energie, Ch (8. ročník): kyseliny, Ch (8. ročník): oxidy, Ch (8. ročník): voda a vzduch, Ch (9. 

ročník): chemie a společnost, Ch (9. ročník): plasty a syntetická vlákna, Ch (9. ročník): 

uhlovodíky, Ch (9. ročník): energie chemických reakcí, Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal 

Země, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (9. ročník): globální problémy, ČSP (7. ročník): 

PaÚD:ekonomika domácnosti 

přesahy z: 

Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, Z (6. ročník): šířkové pásy, ČSP (7. ročník): 

PaÚD:ekonomika domácnosti, Ch (8. ročník): voda a vzduch, Ch (8. ročník): oxidy, Ch (8. 

ročník): kyseliny, AJ (9. ročník): život v minulosti, AJ (9. ročník): sláva a štěstí, AJ (9. ročník): 

náš svět, Ch (9. ročník): energie chemických reakcí, Ch (9. ročník): uhlovodíky, Ch (9. ročník): 

plasty a syntetická vlákna, ČJL (9. ročník): KS: proslov, diskuse, VO (9. ročník): globální 

problémy lidstva, Z (9. ročník): globální problémy, F (9. ročník): jaderná energie, Ch (9. ročník): 
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chemie a společnost 

 

4.6.4. ZEMĚPIS 

Vyučovací předmět Zeměpis je samostatně zařazen v 6., 7., 8. a 9. ročníku v hodinové 

dotaci 2+2+2+2 hodina týdně. Vyučování probíhá většinou ve speciální pracovně zeměpisu, která 

je vybavena interaktivní tabulí. K výuce je dále využívána multimediální pracovna pro práci na 

PC.  

Navazuje na výstupy oboru Člověk a jeho svět a především oblast Svět kolem nás ve 4. a 

5. třídě na 1. stupni.  

V zeměpisu se uplatňují mezipředmětové vazby především s ostatními obory oblasti 

Člověk a příroda, a to zejména ve fyzické geografii. Mezipředmětové vazby s obory v oblasti 

Člověk a společnost je uplatňováno v sociální geografii. Propojuje látku tam, kde mají žáci 

možnost poznávat přírodu, krajinu a lidskou společnost v daném čase. Výuka zeměpisu obohacuje 

rozhled žáků uvedením do hlavních přírodních, sociálních a do hospodářských podmínek a faktorů 

života lidí v blízkém území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na území České republiky, v 

Evropě a v dalších světadílech. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech 

současného lidstva. 

V zeměpisu jsou využívány všechny mezipředmětové vazby, zejména však 

environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a 

multikulturní výchova. Výuka zeměpisu rozvíjí kompetence k učení, kompetence komunikativní a 

kompetence k řešení problémů. 

Při výuce se používá mnoho metod - skupinová práce, projekty, terénní cvičení a exkurze. 

Žáci se seznamují s praktickým využitím látky v životě. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

 klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, práci s atlasem, využíváme při výuce 

TV pořady, audio i video techniku, počítačové programy, nabídky tvůrčích dílen, příležitostně 

pořádáme tematicky zaměřené exkurze k ověření školních poznatků 

 snažíme se, aby žáci při hodinách zeměpisu neodmítali a nekritizovali nápady druhých, aby při 

potížích nebo nezdaru jednali čestně 

Kompetence k řešení problémů 

 snažíme se vést výuku tak, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat, aby hledali, nalézali 

různá řešení problémů 

 při hodinách zeměpisu vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů – k vyslechnutí 

názoru druhých, k vyjádření názoru, postoje slušnou formou, k pomoci druhému 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, mezi žáky a učitelem, mezi žáky a dalšími 

osobami 

 vedeme žáky k tomu, aby se řídili pravidly diskuse, přihlásili se o slovo, přemýšleli o názorech 

druhých a respektovali je 

Kompetence sociální a personální 

 se spoluúčastí žáků se snažíme o pozitivní školní i třídní klima 

 při hodinách zeměpisu zařezujeme kooperativní činnosti do výuky 
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Kompetence občanské 

 vedeme žáky k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel, seznamujeme s pravidly 

slušného chování při návštěvách kulturních akcí a dbáme na jejich dodržování 

 vedeme k tolerování odlišností, využíváme příležitostí k multikulturní výchově (např. vážit si a 

respektovat spolužáky, kteří přišli z jiných zemí a naopak) 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při výběru své 

profesní orientace 

- učíme žáky vhodné a kvalitní prezentaci 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

VESMÍR 

výstupy učivo 

srovnává a hodnotí postavení Země ve 

vesmíru 

  zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 

srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními 

tělesy sluneční soustavy  

  popíše historii dobývání vesmíru  

  Slunce  

  Sluneční soustava  

  planety  

  historie dobývání vesmíru  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): projekty, AJ (6. ročník): vyjádření budoucnosti, Př (9. ročník): Země 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): vyjádření budoucnosti, AJ (6. ročník): projekty, Př (9. ročník): Země 

ZEMĚ 

výstupy učivo 

prokáže tvar Země 

  prokáže na konkrétních příkladech tvar 

planety Země,  

  zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí 

a organismů - střídání dne a noci a pro periody 

ročních období  

  tvar Země  

  pohyby Země  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): vyjádření budoucnosti, F (6. ročník): magnetické vlastnosti látek, Př (9. ročník): 

Země 

přesahy z: 

F (6. ročník): magnetické vlastnosti látek, AJ (6. ročník): vyjádření budoucnosti, Př (9. ročník): 
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Země 

MĚSÍC 

výstupy učivo 

vysvětlí fáze Měsíce 

  vysvětlí fáze Měsíce, použije v praktických 

příkladech  

  pohyby Měsíce  

  fáze Měsíce  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): vyjádření budoucnosti, Př (9. ročník): Země 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): vyjádření budoucnosti, Př (9. ročník): Země 

OBĚH ZEMĚ OKOLO SLUNCE 

výstupy učivo 

používá v praktických příkladech znalosti o 

pohybech Země (kolem vlastní osy a 

kolem Slunce) 

  používá v praktických příkladech znalosti o 

pohybech Země (kolem vlastní osy a kolem 

Slunce)  

  doba oběhu  

  dráha oběhu  

  délka dne a noci  

  roční období  

  polární den, polární noc  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): Země 

přesahy z: 

Př (9. ročník): Země 

ČAS 

výstupy učivo 

používá mapu časových pásem 

  používá při praktických činnostech mapu 

časových pásem, orientuje se v časovém posunu 

mezi kontinenty  

- časová pásma 

- datová mez 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

D (6. ročník): úvod do dějepisu, D (6. ročník): pravěk, F (6. ročník): měření času 
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přesahy z: 

D (6. ročník): úvod do dějepisu, F (6. ročník): měření času, D (6. ročník): pravěk 

GLÓBUS A ZEMĚPISNÁ SÍŤ 

výstupy učivo 

určuje zeměpisné souřadnice 

  používá v praktických situacích zeměpisné 

souřadnice: zeměpisnou šířku, zeměpisnou 

délku a znalosti o rovnoběžkách, polednících a 

o zeměpisné síti  

  pracuje s globusem jako se zmenšeným 

modelem zeměkoule  

prakticky pracuje s mapovým materiálem 

  používá mapy jako zmenšený rovinný obraz 

malé části zemského povrchu  

  používá při praktických činnostech s mapami 

pojmy: obsah map, výškopis, vrstevnice, 

nadmořská výška, polohopis, legenda, 

vyjadřovací prostředky  

  aktivně pracuje se všemi druhy plánů, map a 

se zeměpisnými atlasy při vyhledávání 

praktických informací  

  prakticky pracuje s obsahem jednotlivých 

druhů map, s obsahem plánů a s obsahem a 

rejstříkem mapových atlasů  

  glóbus  

  poledníky, rovnoběžky  

  určování zeměpisných souřadnic  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

M (6. ročník): NAÚaP:úhel 

přesahy z: 

M (6. ročník): NAÚaP:úhel 

MAPA 

výstupy učivo 

prakticky pracuje s mapovým materiálem 

  používá mapy jako zmenšený rovinný obraz 

malé části zemského povrchu  

  používá při praktických činnostech s mapami 

pojmy: obsah map, výškopis, vrstevnice, 

nadmořská výška, polohopis, legenda, 

vyjadřovací prostředky  

  aktivně pracuje se všemi druhy plánů, map a 

se zeměpisnými atlasy při vyhledávání 

praktických informací  

  části mapy  

  vyjadřovací prostředky  

  měřítko  

  druhy map  

  použití map  
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  prakticky pracuje s obsahem jednotlivých 

druhů map, s obsahem plánů a s obsahem a 

rejstříkem mapových atlasů  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

D (6. ročník): starověký Řím, D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): nejstarší státy světa, 

D (6. ročník): pravěk, D (6. ročník): úvod do dějepisu, D (7. ročník): velmocenský nástup 

Habsburků, D (7. ročník): raný novověk, D (7. ročník): české dějiny, D (7. ročník): Evropa v 

raném a vrcholném středověku, D (7. ročník): počátky českých dějin, D (7. ročník): středověk a 

jeho počátky, D (8. ročník): první světová válka, D (8. ročník): Evropa a svět, D (8. ročník): České 

země za Rakouska-Uherska, D (8. ročník): revoluční rok 1848, D (8. ročník): svět po 

napoleonských válkách (do roku 1848), D (8. ročník): Velká francouzská revoluce a napoleonské 

války, D (8. ročník): vznik USA, D (8. ročník): České země v Habsburské monarchii, D (8. 

ročník): Evropa po třicetileté válce, D (9. ročník): 1. světová válka, D (9. ročník): meziválečné 

období, D (9. ročník): Československo mezi válkami, D (9. ročník): 2. světová válka, D (9. 

ročník): poválečný vývoj a studená válka, D (9. ročník): vývoj ČSR do současnosti, D (9. ročník): 

svět koncem 20. století, Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha státu, Z (7. ročník): 

Amerika, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Arktida a Antarktida, Z (7. ročník): 

Afrika, Z (7. ročník): světový oceán, Z (8. ročník): Evropa, Z (8. ročník): Asie, Z (9. ročník): 

vymezení ČR, Z (9. ročník): přírodní podmínky, Z (9. ročník): obyvatelstvo a sídla, Z (9. ročník): 

hospodářství, Z (9. ročník): průmysl, Z (9. ročník): zemědělství, Z (9. ročník): doprava a spoje, Z 

(9. ročník): regiony České republiky, Z (9. ročník): cestovní ruch a rekreace, Z (9. ročník): Česko 

a Evropská unie, Z (9. ročník): globální problémy 

přesahy z: 

D (6. ročník): úvod do dějepisu, D (6. ročník): nejstarší státy světa, D (6. ročník): starověké 

Řecko, D (6. ročník): starověký Řím, Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha státu, D 

(6. ročník): pravěk, Z (7. ročník): světový oceán, D (7. ročník): středověk a jeho počátky, D (7. 

ročník): počátky českých dějin, D (7. ročník): Evropa v raném a vrcholném středověku, D (7. 

ročník): české dějiny, D (7. ročník): raný novověk, D (7. ročník): velmocenský nástup Habsburků, 

Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Arktida a Antarktida, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. 

ročník): Amerika, M (7. ročník): ČaPO:poměr, Z (8. ročník): Asie, Z (8. ročník): Evropa, D (8. 

ročník): Evropa po třicetileté válce, D (8. ročník): České země v Habsburské monarchii, D (8. 

ročník): vznik USA, D (8. ročník): Velká francouzská revoluce a napoleonské války, D (8. 

ročník): svět po napoleonských válkách (do roku 1848), D (8. ročník): revoluční rok 1848, D (8. 

ročník): České země za Rakouska-Uherska, D (8. ročník): Evropa a svět, D (8. ročník): první 

světová válka, Z (9. ročník): zemědělství, D (9. ročník): 1. světová válka, D (9. ročník): 

meziválečné období, D (9. ročník): Československo mezi válkami, D (9. ročník): 2. světová válka, 

D (9. ročník): poválečný vývoj a studená válka, D (9. ročník): vývoj ČSR do současnosti, D (9. 

ročník): svět koncem 20. století, Z (9. ročník): doprava a spoje, Z (9. ročník): průmysl, Z (9. 

ročník): globální problémy, Z (9. ročník): přírodní podmínky, Z (9. ročník): regiony České 

republiky, Z (9. ročník): vymezení ČR, Z (9. ročník): obyvatelstvo a sídla, Z (9. ročník): 

hospodářství, Z (9. ročník): cestovní ruch a rekreace, Z (9. ročník): Česko a Evropská unie 

STAVBA ZEMSKÉHO TĚLESA 

výstupy učivo 
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posuzuje přírodní krajinotvorné procesy a 

působení vnitřních a vnějších přírodních 

krajinotvorných činitelů 

pojmenuje a vyhledá na mapách světa 

jednotlivé světadíly a oceány na Zemi 

rozlišuje a porovnává složky a prvky 

přírodní sféry 

  rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 

sféry - atmosféru, hydrosféru, litosféru, 

pedosféru a biosfér  

  rozpoznává jejich vzájemnou souvislost a 

podmíněnost  

  rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary 

zemského povrchu  

  porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské částí krajinné sféry  

  rozlišuje na konkrétních příkladech specifické 

znaky a funkce krajin  

popíše stavbu dna oceánu 

  vysvětlí pojem hydrosféra  

  popíše stavbu dna oceánu  

  zemská kůra  

  zemský plášť  

  zemské jádro  

  litosféra a litosferické desky  

  zemětřesení a sopečná činnost  

  vznik pohoří  

  dno oceánů  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): mineralogie, Př (9. ročník): petrologie, Př (9. ročník): geologické děje, Př (9. 

ročník): geologická stavba České republiky 

přesahy z: 

Př (9. ročník): mineralogie, Př (9. ročník): petrologie, Př (9. ročník): geologické děje, Př (9. 

ročník): geologická stavba České republiky 

HYDROSFÉRA - VODNÍ OBAL ZEMĚ 

výstupy učivo 

popíše stavbu dna oceánu 

  vysvětlí pojem hydrosféra  

  popíše stavbu dna oceánu  

prakticky se orientuje v hydrografických 

pojmech 

  prakticky se orientuje v pojmech: oceán, 

moře, záliv, průliv, průplav, ostrov, poloostrov, 

souostroví, oceánský proud, dmutí, ledovec, 

vodní tok, říční síť, povodí, úmoří, průtok, 

krasové útvary  

  Světový oceán  

  povrchová voda na souši  

  podpovrchová voda na souši a kras  

pokrytí průřezových témat 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

komentář 

přesahy do: 

F (7. ročník): mechanické vlastnosti kapalin, F (8. ročník): změny skupenství látek, Př (7. ročník): 

ochrana přírody, Př (9. ročník): půdy, podzemní voda, Př (9. ročník): ekologie, Z (7. ročník): 

světový oceán, Z (9. ročník): přírodní podmínky 

přesahy z: 

Z (7. ročník): světový oceán, F (7. ročník): mechanické vlastnosti kapalin, Př (7. ročník): ochrana 

přírody, F (8. ročník): změny skupenství látek, Z (9. ročník): přírodní podmínky, Př (9. ročník): 

půdy, podzemní voda, Př (9. ročník): ekologie 

ATMOSFÉRA - PLYNNÝ OBAL ZEMĚ 

výstupy učivo 

popíše složení a stavbu atmosféry 

  vysvětlí pojem atmosféra  

  popíše složení a stavbu atmosféry  

  vyjmenuje a objasní funkci jednotlivých 

meteorologických prvků (teplota, tlak, vlhkost 

vzduchu, oblačnost, sluneční svit, srážky a vítr)  

objasní oběh vzduchu na Zemi 

  objasní oběh vzduchu na Zemi  

  popíše pasáty, monzuny  

  vysvětlí pojem podnebí  

  prakticky se orientuje v teplotních pásech 

Země  

  stavba a složení atmosféry  

  meteorologické prvky, počasí  

  oběh vzduchu na Zemi  

  podnebí a podnebné pásy  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

komentář 

přesahy do: 

F (6. ročník): měření teploty, F (7. ročník): mechanické vlastnosti plynů 

přesahy z: 

F (6. ročník): měření teploty, F (7. ročník): mechanické vlastnosti plynů 

ŠÍŘKOVÉ PÁSY 

výstupy učivo 

lokalizuje šířkové pásy Země 

  lokalizuje na mapě jednotlivé podnebné pásy 

  tropický deštný les  

  savany  
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Země a přiřadí správný typ krajiny v dané 

lokalitě  
  polopouště a pouště  

  subtropická krajina  

  stepi  

  lesní krajiny mírného pásu  

  polární pustiny  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

komentář 

přesahy do: 

Př (6. ročník): biosféra, Př (7. ročník): ochrana přírody, Př (9. ročník): ekologie, Z (6. ročník): 

pedosféra - půdní obal Země, Z (6. ročník): biosféra - živý obal Země, Z (7. ročník): Amerika, Z 

(7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Arktida a Antarktida, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. 

ročník): světový oceán, Z (8. ročník): Evropa, Z (8. ročník): Asie, VV (9. ročník): netradiční 

techniky 

přesahy z: 

Př (6. ročník): biosféra, Z (6. ročník): biosféra - živý obal Země, Z (6. ročník): pedosféra - půdní 

obal Země, Z (7. ročník): světový oceán, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Arktida a Antarktida, 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Amerika, Př (7. ročník): ochrana přírody, Z (8. 

ročník): Asie, Z (8. ročník): Evropa, Př (9. ročník): ekologie, VV (9. ročník): netradiční techniky 

PEDOSFÉRA - PŮDNÍ OBAL ZEMĚ 

výstupy učivo 

objasní vznik půdy 

  objasní vznik půdy a proces zvětrávání  

  zvětrávání  

  typy a druhy půd  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

  

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): půdy, podzemní voda, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (9. ročník): zemědělství 

přesahy z: 

Z (6. ročník): šířkové pásy, Př (9. ročník): půdy, podzemní voda, Z (9. ročník): zemědělství 

BIOSFÉRA - ŽIVÝ OBAL ZEMĚ 

výstupy učivo 

vysvětlí pojem biosféra 

  vysvětlí pojem biosféra a vznik života na 

Zemi  

  potravní řetězec  

  ekosystém  

  ekologie  
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  popíše svými slovy potravní řetězec  

  vysvětlí pojmy: ekologie, ekosystém  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

komentář 

přesahy do: 

Př (6. ročník): biosféra, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

přesahy z: 

Z (6. ročník): šířkové pásy, Př (6. ročník): biosféra, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

POLITICKÁ GEOGRAFIE - HRANICE A POLOHA STÁTU 

výstupy učivo 

aktivně pracuje s politickou mapou světa 

  aktivně pracuje s politickou mapou světa 

(stát, hlavní město)  

  rozlišuje a porovnává státy z hlediska 

geografické polohy, svrchovanosti, formy vlády  

  státní hranice, typy hranic  

  tvar a poloha státního území  

  státní zřízení, administrativní členění státu  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

VO (6. ročník): obec, region, země, VO (7. ročník): stát a právo, Z (6. ročník): mapa, Z (7. 

ročník): Amerika, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (8. ročník): Asie, Z 

(8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

VO (6. ročník): obec, region, země, Z (6. ročník): mapa, VO (7. ročník): stát a právo, Z (7. 

ročník): Amerika, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (8. ročník): Asie, Z 

(8. ročník): Evropa 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

SVĚTOVÝ OCEÁN 

výstupy učivo 

lokalizuje a srovná rozdíly jednotlivých 

oceánů a světadílů světa 

  Atlantský oceán  

  Tichý oceán  

  Indický oceán  

  Severní ledový oceán  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, Z (6. ročník): šířkové pásy 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, Z (6. ročník): šířkové pásy 

ARKTIDA A ANTARKTIDA 

výstupy učivo 

lokalizuje a srovnává postavení Antarktidy a 

Arktidu 

lokalizuje a rozlišuje na mapách přírodní a 

společenské atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionu, hodnotí 

zvláštnosti typické pro Arktidu a Antarktidu 

  podnebí, ledový pokryv  

  příroda  

  hospodářské využití  

  vědecká činnost  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): šířkové pásy 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): šířkové pásy 

AFRIKA 

výstupy učivo 

lokalizuje přírodu a srovnává postavení 

obyvatelstva Afriky 

  lokalizuje a rozlišuje na mapách přírodní a 

společenské atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionu  

  srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 

periferní zóny  

porovnává a přiměřeně hodnotí hospodářství 

a regiony Afriky 

  porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 

politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a 

podobnosti, potenciál a bariéry v jednotlivých 

regionech Afriky  

  příroda Afriky (povrch, vodstvo, podnebí)  

  obyvatelstvo, sídla a hospodářství Afriky  

  problémy současné Afriky  

  oblasti Afriky: Severní Afrika  

Střední Afrika - Sahel, rovníková Afrika 

Východní Afrika  

Jižní Afrika 

  projekt: "leták" cestovní kanceláře do 

vybraného afrického státu  

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 
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 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Lidské vztahy 

komentář 

přesahy do: 

IKT (7. ročník): počítačové sítě a Internet, IKT (7. ročník): vytváření a zpracování informací, D 

(6. ročník): starověký Řím, D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): nejstarší státy světa, D 

(6. ročník): pravěk, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): politická 

geografie - hranice a poloha státu 

přesahy z: 

D (6. ročník): nejstarší státy světa, D (6. ročník): pravěk, D (6. ročník): starověký Řím, Z (6. 

ročník): mapa, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha 

státu, D (6. ročník): starověké Řecko, IKT (7. ročník): vytváření a zpracování informací, IKT (7. 

ročník): počítačové sítě a Internet 

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 

výstupy učivo 

lokalizuje a srovnává postavení Austrálie 

lokalizuje a rozlišuje na mapách přírodní a 

společenské atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionu, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

  příroda Austrálie  

  obyvatelstvo, sídla a hospodářství Austrálie  

  Oceánie  

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): biosféra - živý obal Země, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. ročník): mapa, Z (6. 

ročník): politická geografie - hranice a poloha státu 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. ročník): politická geografie - hranice a 

poloha státu, Z (6. ročník): biosféra - živý obal Země 

AMERIKA 

výstupy učivo 

lokalizuje přírodu a srovnává postavení 

obyvatelstva Severní Ameriky 

lokalizuje a rozlišuje na mapách přírodní a 

společenské atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionu, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

porovnává a přiměřeně hodnotí hospodářství 

  příroda Ameriky (povrch, vodstvo, podnebí)  

  obyvatelstvo, sídla a hospodářství  

  Anglosaská Amerika: USA  

Kanada 

  Latinská Amerika: Mexiko a státy Střední 

Ameriky  

Ostrovní karibské státy 

Kolumbie, Venezuela a Guyany 
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a regiony Severní Ameriky 

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry v jednotlivých regionech 

Severní Ameriky 

lokalizuje přírodní prvky a srovnává 

postavení obyvatelstva Latinské 

Ameriky 

lokalizuje a rozlišuje na mapách přírodní a 

společenské atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionu, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

porovnává a přiměřeně hodnotí hospodářství 

a regiony Latinské Ameriky 

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry v jednotlivých regionech 

Latinské Ameriky 

Andské státy 

Brazílie 

Státy jižního cípu 

  projekt: "plakát" na vybraný americký stát  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

komentář 

přesahy do: 

D (8. ročník): vznik USA, D (9. ročník): poválečný vývoj a studená válka, D (9. ročník): svět 

koncem 20. století, Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. ročník): politická 

geografie - hranice a poloha státu 

přesahy z: 

Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha státu, Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): 

šířkové pásy, D (8. ročník): vznik USA, D (9. ročník): poválečný vývoj a studená válka, D (9. 

ročník): svět koncem 20. století 

ASIE 

výstupy učivo 

lokalizuje přírodní prvky a srovnává 

postavení obyvatelstva Asie 

  lokalizuje a rozlišuje na mapách přírodní a 

společenské atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionu, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní zóny  

  aktivně pracuje s geografickými a s 

tematickými mapami Asie  

porovnává a přiměřeně hodnotí hospodářství 

1. Povrch a vodstvo Asie 

2. Podnebí a krajina Asie 

3. Obyvatelstvo a sídla Asie 

4. Oblasti Asie - Jihozápadní Asie 

- Střední Asie 

- Jižní Asie 

- Jihovýchodní Asie 

- východní Asie 

5. Projekt - "leták" cestovní kanceláře do 

vybraného asijského státu 
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a regiony Asie 

  porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 

politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a 

podobnosti, potenciál a bariéry v jednotlivých 

regionech Asie  

aktivně pracuje s geografickými a s 

tematickými mapami Asie 

  aktivně pracuje s geografickými a s 

tematickými mapami Asie  

  pojmenuje a vyhledává hlavní geografické, 

kulturní a hospodářské oblasti Asie  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

D (6. ročník): starověký Řím, D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): nejstarší státy světa, 

D (6. ročník): pravěk, D (7. ročník): středověk a jeho počátky, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. 

ročník): mapa, Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha státu 

přesahy z: 

D (6. ročník): nejstarší státy světa, D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): starověký Řím, Z 

(6. ročník): mapa, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha 

státu, D (6. ročník): pravěk, D (7. ročník): středověk a jeho počátky 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

EVROPA 

výstupy učivo 

lokalizuje přírodní prvky a srovnává 

postavení obyvatelstva Evropy 

  porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 

politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a 

podobnosti, potenciál a bariéry v jednotlivých 

regionech Evropy  

porovnává a přiměřeně hodnotí hospodářství 

a regiony Evropy 

  lokalizuje a rozlišuje na mapách přírodní a 

společenské atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionu, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní zóny  

aktivně pracuje s geografickými a s 

tematickými mapami Evropy 

  aktivně pracuje s geografickými a s 

1. Povrch, vodstvo a podnebí Evropy 

2. Obyvatelstvo a sídla Evropy 

3. Evropská unie 

4. Oblasti Evropy - Severní Evropa 

- Západní Evropa 

- Jižní Evropa 

- Střední Evropa 

- Jihovýchodní Evropa 

- Východní Evropa a Rusko 

5. Projekt - "leták" cestovní kanceláře na 

vybranou evropskou destinaci 
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tematickými mapami Evropy  

  pojmenuje a vyhledává hlavní geografické, 

kulturní a hospodářské oblasti Evropy  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

AJ (8. ročník): Londýn, IKT (8. ročník): počítačové sítě a Internet, IKT (8. ročník): vytváření a 

zpracování informací, D (6. ročník): starověký Řím, D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): 

nejstarší státy světa, D (6. ročník): pravěk, D (7. ročník): středověk a jeho počátky, D (7. ročník): 

počátky českých dějin, D (8. ročník): první světová válka, D (8. ročník): Evropa a svět, D (8. 

ročník): svět po napoleonských válkách (do roku 1848), D (8. ročník): Velká francouzská revoluce 

a napoleonské války, D (8. ročník): Evropa po třicetileté válce, D (9. ročník): poválečný vývoj a 

studená válka, VO (9. ročník): svět a Evropa, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. ročník): mapa, Z 

(6. ročník): politická geografie - hranice a poloha státu, Z (9. ročník): Česko a Evropská unie 

přesahy z: 

D (6. ročník): nejstarší státy světa, D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): starověký Řím, Z 

(6. ročník): mapa, Z (6. ročník): šířkové pásy, Z (6. ročník): politická geografie - hranice a poloha 

státu, D (6. ročník): pravěk, D (7. ročník): středověk a jeho počátky, D (7. ročník): počátky 

českých dějin, AJ (8. ročník): Londýn, IKT (8. ročník): vytváření a zpracování informací, IKT (8. 

ročník): počítačové sítě a Internet, D (8. ročník): Evropa po třicetileté válce, D (8. ročník): Velká 

francouzská revoluce a napoleonské války, D (8. ročník): svět po napoleonských válkách (do roku 

1848), D (8. ročník): Evropa a svět, D (8. ročník): první světová válka, D (9. ročník): poválečný 

vývoj a studená válka, VO (9. ročník): svět a Evropa, Z (9. ročník): Česko a Evropská unie 

HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS 

výstupy učivo 

Porovnává a hodnotí jednotlivé regiony 

světa 

  porovnává a hodnotí jednotlivé složky 

hospodářství v závislosti na regionech 

Aktivně pracuje s geografickými a 

tematickými mapami 

  aktivně pracuje s geografickými a 

tematickými mapami 

  pracuje a vyhodnocuje grafy a tabulky  

1. Světové obyvatelstvo 

2. Lidská sídla 

3. Světové hospodářství 

4. Rybolov, vodní a lesní hospodářství 

5. Průmysl 

6. Doprava a spoje 

7. Služby 

8. Cestovní ruch 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

D (6. ročník): časová osa, D (8. ročník): průmyslová revoluce, D (8. ročník): věda a pokrok, F (9. 

ročník): jaderná energetika, CH (8. ročník): hospodářsky významné soli, CH (9. ročník): 

uhlovodíky, CH (9. ročník): chemie a životní prostředí, Př (9. ročník): vznik půd, Př (9. ročník): 

půdní profil, Př (9. ročník): typy půd, podzemní voda, Z (6. ročník): pedosféra,  
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přesahy z: 

D (6. ročník): pravěk – zemědělství, VO (6. ročník): obec, region, země, Z (7. ročník): 

hospodářské složky jednotlivých regionů světa, Z (7. třída): obyvatelstvo jednotlivých regionů 

světa, Z (8. ročník): hospodářské složky a obyvatelstvo evropských států, Z (9. ročník): 

hospodářské složky a obyvatelstvo ČR 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

VYMEZENÍ ČR 

výstupy učivo 

určí polohu a hodnotí vývoj ČR 

  určí geografickou polohu České republiky 

podle zeměpisných souřadnic, podle polohy k 

sousedním a k dalším významným evropským 

státům a podle polohy k významným 

evropským přírodním prvkům (horám, nížinám, 

řekám apod.)  

Poloha, územní vývoj státu, rozloha 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

výstupy učivo 

určí polohu a hodnotí vývoj ČR 

  určí geografickou polohu České republiky 

podle zeměpisných souřadnic, podle polohy k 

sousedním a k dalším významným evropským 

státům a podle polohy k významným 

evropským přírodním prvkům (horám, nížinám, 

řekám apod.)  

lokalizuje povrch ČR 

  lokalizuje přírodní prvky v krajině (hory, 

řeky, jezera, nížiny apod.)  

  rozlišuje zásadní přírodní a společenské 

atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 

lokalizaci regionů  

  analyzuje a popíše pomocí obecně 

zeměpisných a tematických map členitost, 

rozměry a charakteristické rysy přírodních 

  povrch a jeho členění  

  vznik a vývoj reliéfu  

  horopis  

  vodstvo: řeky  

jezera 

rybníky 

vodní nádrže 

  podnebí  

  rozšíření rostlinstva a živočišstva  

  ochrana přírody a stav životního prostředí  
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poměrů České republiky  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Ch (8. ročník): voda a vzduch, Př (9. ročník): půdy, podzemní voda, Z (6. ročník): mapa, Z (6. 

ročník): hydrosféra - vodní obal Země 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): hydrosféra - vodní obal Země, Ch (8. ročník): voda a vzduch, 

Př (9. ročník): půdy, podzemní voda 

OBYVATELSTVO A SÍDLA 

výstupy učivo 

posoudí stav obyvatelstvo a lokalizuje sídla 

ČR 

  posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 

organizaci české populace, její rozložení, 

strukturu  

  zhodnotí na vybraných příkladech stav 

obyvatelstva ČR  

  zhodnotí současný vývoj počtu obyvatel ČR  

  posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 

funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 

základní geografické znaky sídel  

  lokalizuje největší sídla ČR na mapě  

  složení obyvatelstva dle věku, národnosti, 

vyznání  

  migrace  

  vývoj osídlení a zalidnění  

  sídelní struktura  

  urbanizace  

  20 největších měst ČR  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa 

HOSPODÁŘSTVÍ 

výstupy učivo 

porovnává a hodnotí hospodářství ČR 

  porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 

územní rozmístění hospodářských aktivit  

  hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 

lidský a hospodářský potenciál české republiky 

v evropském a světovém kontextu  

  aktivně pracuje s tematickými mapami 

hospodářské aktivity v různých regionech ČR  

  výrobní a nevýrobní odvětví  

  transformace ekonomiky  
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pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa 

PRŮMYSL 

výstupy učivo 

porovnává a hodnotí hospodářství ČR 

  porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 

územní rozmístění hospodářských aktivit  

  hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 

lidský a hospodářský potenciál české republiky 

v evropském a světovém kontextu  

  aktivně pracuje s tematickými mapami 

hospodářské aktivity v různých regionech ČR  

  vývoj a rozmístěni  

  průmyslové oblasti  

  obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie  

  odvětví průmyslu: průmysl paliv a energetiky  

těžební průmysl 

zpracovatelský průmysl - strojírenský, 

elektrotechnický, elektronický a výroba 

dopravních prostředků 

chemický průmysl 

spotřební průmysl - textilní, oděvní, kožedělný, 

obuvnický, dřevozpracující, stavebních hmot 

atd. 

potravinářský průmysl 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (9. ročník): elektromagnetické jevy, F (9. ročník): střídavý proud, F (9. ročník): jaderná energie, 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, F (9. ročník): elektromagnetické jevy, F (9. ročník): střídavý proud, F (9. 

ročník): jaderná energie 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

výstupy učivo 

porovnává a hodnotí hospodářství ČR 

  porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 

územní rozmístění hospodářských aktivit  

  hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 

lidský a hospodářský potenciál české republiky 

v evropském a světovém kontextu  

  aktivně pracuje s tematickými mapami 

hospodářské aktivity v různých regionech ČR  

  půdní fond  

  transformace zemědělství  

  rostlinná výroba  

  živočišná výroba  

  zemědělské výrobní oblasti  
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pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Ch (8. ročník): soli, Př (9. ročník): půdy, podzemní voda, Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): 

pedosféra - půdní obal Země 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (6. ročník): pedosféra - půdní obal Země, Ch (8. ročník): soli, Př (9. 

ročník): půdy, podzemní voda 

DOPRAVA A SPOJE 

výstupy učivo 

porovnává a hodnotí hospodářství ČR 

  porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 

územní rozmístění hospodářských aktivit  

  hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 

lidský a hospodářský potenciál české republiky 

v evropském a světovém kontextu  

  aktivně pracuje s tematickými mapami 

hospodářské aktivity v různých regionech ČR  

vymezuje a hodnotí místní region 

  hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 

hospodářské a kulturní poměry místního 

regionu, možnosti dalšího rozvoje  

  vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 

podle bydliště nebo školy  

  aktivně pracuje se všemi druhy plánů, map a 

se zeměpisnými atlasy při vyhledávání 

praktických informací  

  druhy dopravy  

  dopravní síť v ČR  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (7. ročník): pohyb tělesa, Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, F (7. ročník): pohyb tělesa 

REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY 

výstupy učivo 

lokalizuje kraje ČR 

  lokalizuje na mapách jednotlivé kraje české 

republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 

hlediska osídlení a hospodářských aktivit  

  administrativní dělení ČR  

  kraje ČR  
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pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): geologická stavba České republiky, Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Př (9. ročník): geologická stavba České republiky 

CESTOVNÍ RUCH A REKREACE 

výstupy učivo 

lokalizuje kraje ČR 

  lokalizuje na mapách jednotlivé kraje české 

republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 

hlediska osídlení a hospodářských aktivit  

vymezuje a hodnotí místní region 

  hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 

hospodářské a kulturní poměry místního 

regionu, možnosti dalšího rozvoje  

  vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 

podle bydliště nebo školy  

  aktivně pracuje se všemi druhy plánů, map a 

se zeměpisnými atlasy při vyhledávání 

praktických informací  

  předpoklady cestovního ruchu  

  oblasti cestovního ruchu  

  památky UNESCO  

pokrytí průřezových témat 

 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHVA 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): mapa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa 

ČESKO A EVROPSKÁ UNIE 

výstupy učivo 

hodnotí Česko a EU 

  uvádí příklady účasti a působnosti české 

republiky ve světových mezinárodních a 

nadnárodních institucích, organizacích a 

  vstup do EU  

  výhody  

  nevýhody  
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integracích státu  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): náš svět, VO (9. ročník): svět a Evropa, Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, Z (8. ročník): Evropa, AJ (9. ročník): náš svět, VO (9. ročník): svět a Evropa 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

výstupy učivo 

vysvětlí na příkladu ekonomické a 

společenské globální problémy světa 

  zhodnotí současný růst obyvatelstva ve světě  

  popíše zvětšující se rozdíly mezi bohatými a 

chudými státy  

  vyhledá na politické mapě ohniska napětí, 

posoudí přiměřeně příčinu a následky těchto 

konfliktů  

vysvětlí na příkladu globální ohrožení 

přírody 

  naznačí možné hlavní ekologické přístupy k 

řešení problematiky životního prostředí  

  vysvětlí svými slovy pojem trvale udržitelný 

rozvoj lidské společnosti  

  ekonomické a společenské problémy  

  ohrožení přírody  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA              

Fungování a vliv médií ve společnosti 

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): náš svět, F (9. ročník): jaderná energie, F (9. ročník): střídavý proud, Ch (8. 

ročník): soli, Ch (9. ročník): chemie a společnost, Ch (9. ročník): uhlovodíky, Př (9. ročník): 

ekologie, Z (6. ročník): mapa, Z (9. ročník): globální problémy, ČSP (7. ročník): 

PaÚD:ekonomika domácnosti 

přesahy z: 

Z (6. ročník): mapa, ČSP (7. ročník): PaÚD:ekonomika domácnosti, Ch (8. ročník): soli, Př (9. 

ročník): ekologie, F (9. ročník): střídavý proud, Ch (9. ročník): uhlovodíky, AJ (9. ročník): náš 

svět, Z (9. ročník): globální problémy, F (9. ročník): jaderná energie, Ch (9. ročník): chemie a 

společnost 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 
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výstupy učivo 

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 

pobytu v krajině,  

 uplatňuje v modelových situacích zásady 

bezpečného chování a jednání při mimořádných 

událostech 

 mimořádné události způsobené přírodními 

vlivy  

 příčiny vzniku mimořádných událostí 

 přírodní světové katastrofy 

 nejčastější mimořádné přírodní události v 

ČR (povodně, větrné bouře, sněhové 

kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

TV (5. ročník): turistika a pobyt v přírodě, VZ (9. ročník): ochrana člověka za mimořádných 

událostí 

přesahy z: 

Z (6. ročník): litosféra, Z (6. ročník): hydrosféra, Z (6. ročník): atmosféra 

 

4.7.  UMĚNÍ A KULTURA 

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání 

světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i 

výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž 

dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou 

součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces 

specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a 

jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým 

účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, 

tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k 

okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě 

společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených 

hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny 

schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, 

gesta, mimiky atp. 

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory 

Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor 

Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat 

formou samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. 

stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky 

a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se 

učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, 

seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a 

výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. 

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na 

kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a 

kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba 
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multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a 

uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených 

témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků 

překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu 

sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu. 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního 

vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými 

doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a 

doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji 

jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními 

dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně 

pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při 

sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové 

hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu 

hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního 

zájmu a zaměření. 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i 

mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 

reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování 

na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) 

znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních 

podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 

nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi 

při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti 

žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje 

k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k 

pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a 

zapojování do procesu komunikace. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - 

tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, 

myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná 

výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově 

vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi 

(rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) 

založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a 

prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet 

schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této 

zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování 

subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností 

při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem Ověřování 

komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných 
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vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků 

vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

  pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného 

prostředku komunikace  

  chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské 

existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, 

cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k 

utváření hierarchie hodnot  

  spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých 

hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým 

kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých  

skupin, národě a národností  

  uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k 

možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života  

  zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a 

vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě  

4.7.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu 

aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace.  

Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí 

ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti- jeho 

hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - 

sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, 

hudebně tvořivými a poslechovými. 

Hudební výchova se vyučuje od prvního do devátého ročníku v dotaci 1 hodiny týdně. 

Výuka probíhá na 1. stupni v kmenových učebnách a na 2. stupni v pracovně hudební výchovy, 

dále je využívána multimediální pracovna. Součástí výuky je návštěva výchovných koncertů. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 při výuce využíváme videotechniku, počítačové programy, příležitostně pořádáme exkurze do 

tvůrčích dílen, návštěvy výstav, galerií, v HV koncertů 

Kompetence k řešení problémů 

 snažíme se výuku vést tak, aby žáci získané dovednosti dokázali aplikovat do každodenního 

života 

Kompetence komunikativní 

 při různých výtvarných technikách vedeme žáky k tiché komunikaci při skupinové práci, 

kooperativní práci, zejména při práci na skupinových projektech 

 vedeme žáky, aby se řídili pravidly diskuse, přihlásili se o slovo a přemýšleli o názorech 

druhých 

Kompetence sociální a personální 

 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky 
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 vedeme žáky k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupině 

Kompetence občanské 

 pěstujeme úctu k národním tradicím a k dědictví českého národa návštěvami památek, 

hudebních kulturních akcí apod. 

 vedeme žáky k ochraně životního prostředí, využíváme ve výtvarných činnostech přírodní 

materiály, recyklovaný papír apod. 

Kompetence pracovní 

 výuku doplňujeme příležitostně o praktické exkurze 

 vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce druhých 

 vedeme žáky k vhodné a kvalitní prezentaci svých prací a výrobků 

  

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

zpívá na základě svých dispozic 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v jednohlase 

  správné dýchání, výslovnost, rozlišení tónů, 

zvuků, hlasová hygiena  

  notová osnova, nota  

  melodie stoupavá, klesavá  

  tón dlouhý, krátký  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

využívá jednoduché hudební nástroje 

využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře 

orientuje se v zápisu skladby 

orientuje se v jednoduchém zápisu skladby 

  doprovod písní jednoduchými hudebními 

nástroji  

  poznávání hudebních nástrojů  

  rytmická cvičení  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

rytmizuje jednoduché melodie   taneční hry se zpěvem, pohybové hry  
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rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních 

forem 

pohybuje se na hudbu 

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje tempo, dynamiku, směr melodie, 

využívá pohybových her s říkadly a dětskými 

popěvky 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

rozlišuje kvalitu tónu, dynamiku 

rozlišuje jednotlivé kvality tónu, rozpozná 

výrazně tempové a dynamické změny v proudu 

znějící hudby 

rozděluje hudbu vokální a instrumentální 

rozpozná některé hudební nástroje, odliší hudbu 

vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 

chápe roli posluchače 

- jednoduché poslechové skladby 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): KS: cvičení sluchová a zraková 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): KS: cvičení sluchová a zraková 

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

realizuje jednoduchou melodii 

realizuje podle svých individuálních schopností 

a dovedností jednoduchou melodii 

dodržuje správné držení těla 

dodržuje správné držení těla 

zná písně lidové a umělé 

  hospodárné dýchání, zřetelná výslovnost  

  uvolněné zpívání, dodržování rytmu  

  melodie vzestupná a sestupná  

  notová osnova, houslový klíč, noty  

  hodnota not  
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rozlišuje písně lidové a umělé 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

využívá jednoduché hudební nástroje 

rozlišuje základní hudební nástroje, využívá 

jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, 

seznamuje se s jednoduchými hudebními 

nástroji 

  jednoduchý doprovod  

  poznávání hudebních nástrojů  

  hudební improvizace  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

rytmizuje jednoduché melodie 

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních 

forem, rozvíjí rytmus formou hry na tělo 

propojuje hudbu s pohybem 

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje tempo, dynamiku, směr melodie 

umí krok přeměnný a poskok 

rozlišuje krok přeměnný a poskok 

  taneční hry se zpěvem, pohybové hry  

  jednoduché lidové tance  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

přesahy do: 

TV (2. ročník): průpravná cvičení 

přesahy z: 

TV (2. ročník): průpravná cvičení 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 326 

 

rozlišuje kvalitu tónu 

rozpozná jednotlivé kvality tónů 

navštěvuje koncerty 

účastní se koncertů s různým hudebním 

zaměřením 

  seznámení s lidovými a umělými písněmi  

  poznávání hudebních nástrojů  

  skladby dle výběru učitele přiměřené k věku 

dítěte  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): KS: soustředěný poslech 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: soustředěný poslech 

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

zpívá na základě svých dispozic 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v jednohlase, dvojhlase a 

vícehlase (kánon a lidový dvojhlas) 

správně dýchá 

dýchá, vyslovuje, nasazuje a tvoří tón 

zvládá jednodílnou písňovou formu 

zvládá jednodílnou písňovou tvorbu 

graficky zaznamenává melodii 

graficky zaznamenává melodii 

  pěvecké dovednosti - dýchání, výslovnost, 

nasazení a tvorba tónu  

  hlasová hygiena  

  správný pěvecký postoj  

  hudební rytmus  

  dvojhlas a vícehlas  

  hudební hry  

  vokální improvizace  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

rozlišuje 2/4, 3/4 a 4/4 takt 

realizuje písně v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

čte a zapisuje rytmus 

čte a zapisuje rytmické schéma písně, rytmizuje 

a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v 

rámci jednoduchých hudebních forem, 

rytmizuje s využitím tónového materiálu písně 

  hra na hudební nástroje  

  záznam instrumentální melodie  

  rytmizace, hudební improvizace  
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orientuje se v notovém záznamu 

orientuje se v notovém záznamu jednoduché 

melodie 

využívá Orffovy nástroje 

využívá jednoduché hudební nástroje z Orffova 

instrumentáře k doprovodné hře 

poznává hudební nástroje 

rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

propojuje hudbu s pohybem 

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje tempo, dynamiku, směr melodie 

tančí - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt 

taktuje dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, 

pohybově improvizuje s využitím tanečních 

kroků, uchovává v paměti a reprodukuje pohyby 

prováděné při tanci či pohybových hrách 

  taktování, pohybový doprovod  

  jednoduché lidové tance  

  pohybové vyjádření hudby  

  orientace v prostoru  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

TV (3. ročník): gymnastika 

přesahy z: 

TV (3. ročník): gymnastika 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

rozlišuje kvalitu tónu 

rozlišuje jednotlivé kvality tónu (délka, síla, 

výška a barva) 

pozná vztahy mezi tóny 

pozná vztahy mezi tóny (souzvuk, akord) 

rozpozná pohyb melodie 

rozpozná rytmus, melodii, harmonii, barvu, 

  hudba vokální a instrumentální  

  hudební styly a žánry / hudba taneční, 

pochodová, slavnostní /  

  poznávání dalších hudebních nástrojů  
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kontrast a gradace, pohyb melodie (vzestupná, 

sestupná) 

poznává hudební nástroje 

rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje 

odliší vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální hudbu 

odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): KS: soustředěný poslech 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: soustředěný poslech 

4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

zpívá na základě svých dispozic 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky, realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností zpěvem jednoduchou 

melodii či píseň zapsanou pomocí not 

nacvičuje vícehlas 

nacvičuje zpěv vícehlasých písní 

ovládá taktování 

ovládá taktování ve 2/4 a 3/4 taktu 

  prodlužování výdechu  

  vázání tónů  

  počátky dvojhl. zpěvu  

  intonační a rytm. výchova  

  stupnice, tónina dur a moll  

  celý tón, půltón, nota s tečkou  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

využívá hudební nástroje 

využívá na základě svých hudebních schopností 

a dovedností jednoduché popřípadě složitější 

hudební nástroje k doprovodné hře, seznamuje 

se se skupinami hudebních nástrojů, rozeznává 

  Orffovy nástroje  

  rytmizace  

  hudební improvizace  

  rozdělení hudeb. nástrojů  
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zvuky hudebních nástrojů 

rozpozná hudební formy 

rozpozná hudební formu jednoduché písně či 

skladby 

hudebně improvizuje 

hudebně improvizuje 

zvládá 2/4 takt 

zvládá poskočný krok ve 2/4 taktu / polkový 

krok / 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

rytmizuje 

rytmizuje říkadla, rozvíjí rytmus formou hry na 

tělo a prostřednictvím Orffových nástrojů 

propojuje hudbu s pohybem 

umí propojit vlastní pohyb s hudbou 

umí pochodovat 

pochoduje podle hudebního doprovodu 

  pohybové vyjádření výrazu a nálady  

  lidové tance  

  taneční hry  

  polkový krok, valčíkový krok  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

zná nejvýznamnější hud. skladatele 

poslouchá slavné melodie a skladby, skladby 

určené dětem, nejvýznamnější hud. skladatelé 

navštěvuje koncerty 

účastní se koncertů s různým hudebním 

zaměřením 

  poslech hudby různých žánrů  

  koncerty  

  skladby interpretované žáky  

  zpěvní hlasy - soprán, alt, tenor, bas  

  ze života hudeb. skladatelů a ukázky jejich 

tvorby  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 
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ČJL (2. ročník): KS: soustředěný poslech 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: soustředěný poslech 

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

zpívá na základě svých dispozic 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky, realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností zpěvem jednoduchou 

melodii či píseň zapsanou pomocí not 

nacvičuje vícehlas 

nacvičuje zpěv vícehlasých písní 

ovládá taktování 

zvládá taktování ve 2/4 a 3/4 taktu 

  hlasová výchova  

  intonační a rytmická výchova  

  zpěv jednohlasých i vícehlasých písní  

  psaní not  

  stupnice  

  taktování  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

rytmizuje 

rytmizuje říkadla, rozvíjí rytmus formou hry na 

tělo a prostřednictvím Orffových nástrojů 

využívá hudební nástroje, doprovod 

využívá na základě svých hudebních schopností 

a dovedností jednoduché popřípadě složitější 

hudební nástroje k doprovodné hře, orientuje se 

ve skupinách hudebních nástrojů, rozeznává 

zvuky hudebních nástrojů 

rozpozná hudební formy 

rozpozná hudební formu jednoduché písně či 

skladby 

hudebně improvizuje 

hudebně improvizuje 

  doprovod s využitím Orffových nástrojů  

  poznávání hudebních nástrojů  

  záznam instrumentální melodie  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 
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HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

propojuje hudbu s pohybem 

umí propojit vlastní pohyb s hudbou, kultivuje 

svůj taneční projev při moderních tancích 

umí pochodovat 

pochoduje podle hudebního doprovodu 

zvládá 2/4 takt 

zvládá poskočný krok ve 2/4 taktu / polkový 

krok / 

seznamuje se s 3/4 taktem 

seznamuje se s valčíkovým krokem ve 3/4 taktu 

  pohybové vyjádření výrazu a nálady  

  lidové tance  

  pohybový projev odvozený za současné 

populární hudby  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

rozlišuje tóny 

odlišuje tóny podle výšky, síly a barvy 

zná nejvýznamnější hudební skladatele 

poslouchá slavné melodie a skladby, skladby 

určené dětem, nejvýznamnější hudební 

skladatele 

navštěvuje koncerty 

účastní se koncertů s různým hudebním 

zaměřením 

  poslech hudby různých žánrů  

  koncerty  

  ze života hudebních skladatelů a ukázky z 

jejich tvorby  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): KS: soustředěný poslech, AJ (5. ročník): poslech textu 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: soustředěný poslech, AJ (5. ročník): poslech textu 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 
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HLASOVÁ A INTONAČNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

rozvíjí své pěvecké dovednosti 

využívá své individuální hudební schopnosti, 

intonaci, rytmické cítění, zpěv ve dvojhlase, učí 

se zásadám hlasové hygieny, správně dýchá 

orientuje se v notovém zápisu 

dále se učí číst rytmus, intonuje jednoduché 

melodie, při nácviku písní napodobuje slyšenou 

melodii a pomáhá si notovým zápisem 

nacvičuje vícehlas 

nacvičuje na lidových písních lidový dvojhlas 

  základy umění tvorby tónu  

  správné dýchání  

  kvalitní výslovnost  

  zvládnutí písní s větším rozsahem (vše s 

přihlédnutím na hlasové možnosti každého 

jednotlivce)  

  nácvik dvojhlasu  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

komentář 

přesahy do: 

HV (6. ročník): hudební teorie 

přesahy z: 

HV (6. ročník): hudební teorie 

HUDEBNÍ TEORIE 

výstupy učivo 

nacvičuje vícehlas 

nacvičuje na lidových písních lidový dvojhlas 

seznamuje se s hudebními formami 

Chápe pojem hudební forma a poznává další 

formy: variace, složené formy-opera, muzikál. 

osvojí si několik dalších pojmů hudební 

teorie 

Seznámí se s pojmy posuvky, akord, interval, 

další druhy stupnic, notový zápis pro různé 

nástroje a hlasy, partitura. Učí se poznávat 

sluchem intervaly a druhy stupnic 

  hudebně výrazové prostředky:melodie, 

rytmus, harmonie, dynamika, kontrast  

  posuvky  

  mollové stupnice  

  partitura, další klíče  

  akord, terciová stavba akordu  

   

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): J: zvuková stránka jazyka, ČJL (6. ročník): L: výchova k literatuře, HV (6. 

ročník): hlasová a intonační výchova, HV (6. ročník): samostatné aktivity 

přesahy z: 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 333 

 

ČJL (6. ročník): L: výchova k literatuře, HV (6. ročník): hlasová a intonační výchova, HV (6. 

ročník): hudební formy 

HUDEBNÍ FORMY 

výstupy učivo 

seznamuje se s hudebními formami 

Chápe pojem hudební forma a poznává další 

formy: variace, složené formy-opera, muzikál. 

poznává hudbu spjatou s jinými druhy 

umění 

Poznává, jak se hudba spojuje s pohybem, 

mluveným slovem, výtvarným uměním. 

seznamuje se s významnými hudebními 

osobnostmi 

Seznamuje se se skladateli minulosti i 

současnosti prostřednictvím poslechu skladeb. 

Učí se vnímat hudbu různých historických 

období. 

osvojí si několik dalších pojmů hudební 

teorie 

Seznámí se s pojmy posuvky, akord, interval, 

další druhy stupnic, notový zápis pro různé 

nástroje a hlasy, partitura. Učí se poznávat 

sluchem intervaly a druhy stupnic 

  variace  

  písňová forma- malá velká  

  opera, opereta, muzikál  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): J: jazyk a jeho útvary, ČJL (6. ročník): L: výchova k literatuře, ČJL (6. ročník): 

L: mýty, báje, pohádky, pověsti, ČJL (6. ročník): L: literatura 19. st., HV (6. ročník): hudební 

teorie, HV (6. ročník): poslech hudby, HV (6. ročník): samostatné aktivity 

přesahy z: 

HV (6. ročník): poslech hudby 

POSLECH HUDBY 

výstupy učivo 

orientuje se v notovém zápisu 

dále se učí číst rytmus, intonuje jednoduché 

melodie, při nácviku písní napodobuje slyšenou 

melodii a pomáhá si notovým zápisem 

poznává hudební nástroje 

Seznamuje se se zvukem dalších hudebních 

nástrojů: lidových, moderních, elektronických, 

  vokální hudba  

  lidová hudba a její odraz v hudbě klasické i 

moderní  

  komorní hudba, komorní soubory  

  světová opera  

  česká opera  

  opereta  

  muzikál  
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historických a zvukem orchestru a dalších 

hudebních souborů. 

seznamuje se s hudebními formami 

Chápe pojem hudební forma a poznává další 

formy: variace, složené formy-opera, muzikál. 

poznává hudbu spjatou s jinými druhy 

umění 

Poznává, jak se hudba spojuje s pohybem, 

mluveným slovem, výtvarným uměním. 

seznamuje se s významnými hudebními 

osobnostmi 

Seznamuje se se skladateli minulosti i 

současnosti prostřednictvím poslechu skladeb. 

Učí se vnímat hudbu různých historických 

období. 

navštěvuje koncerty 

Navštěvuje koncerty v rámci vyučování, zajímá 

se o hudební akce, učí se je aktivně vyhledávat. 

  hudební divadlo,  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): L: výchova k literatuře, ČJL (6. ročník): L: mýty, báje, pohádky, pověsti, ČJL (6. 

ročník): L: literatura 19. st., HV (6. ročník): hudební formy, HV (6. ročník): samostatné aktivity, 

VV (6. ročník): netradiční techniky 

přesahy z: 

HV (6. ročník): hudební formy 

SAMOSTATNÉ AKTIVITY 

výstupy učivo 

rozvíjí své pěvecké dovednosti 

využívá své individuální hudební schopnosti, 

intonaci, rytmické cítění, zpěv ve dvojhlase, učí 

se zásadám hlasové hygieny, správně dýchá 

nacvičuje vícehlas 

nacvičuje na lidových písních lidový dvojhlas 

poznává hudbu spjatou s jinými druhy 

umění 

Poznává, jak se hudba spojuje s pohybem, 

mluveným slovem, výtvarným uměním. 

navštěvuje koncerty 

Navštěvuje koncerty v rámci vyučování, zajímá 

se o hudební akce, učí se je aktivně vyhledávat. 

referát o koncertu, hudebním nosiči, skladbě, 

interpretovi 

improvizace na rytmické nástroje 

improvizace doprovodného vokálu 

pohybová improvizace 

tvorba vlastních textů k písním 
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pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy z: 

HV (6. ročník): hudební teorie, HV (6. ročník): hudební formy, HV (6. ročník): poslech hudby 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HLASOVÁ A INTONAČNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

rozvíjí pěvecké dovednosti 

využívá své individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při zpěvu, intonaci rytmické cítění, 

vícehlasý zpěv, dbá na hlasovou hygienu 

nacvičuje vícehlas 

nacvičuje vícehlasý zpěv v lidových i umělých 

písních, polyfonní vícehlas, kánony 

osvojí si několik dalších pojmů hudební 

teorie 

seznámí se se stupnicí mollovou harmonickou, 

písněmi, kde ji najdeme, opakuje si taktování, 

na lidových písních poznává tance s 

proměnlivým taktem 

  základy umění tvorby tónu  

  správné dýchání  

  kvalitní výslovnost  

  zvládnutí písní s větším rozsahem (vše s 

přihlédnutím na hlasové možnosti každého 

jednotlivce)  

  jedno i několikahlasý sborový zpěv  

  kánony  

  hlasová hygiena  

  nešvary v hudbě a jak se jim vyhnout  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

  

komentář 

přesahy do: 

HV (7. ročník): hudební teorie, HV (7. ročník): samostatné aktivity 

přesahy z: 

HV (7. ročník): hudební formy, HV (7. ročník): hudební teorie, HV (7. ročník): samostatné 

aktivity 

HUDEBNÍ TEORIE 

výstupy učivo 

seznámí se s moderní hudební technikou 

prostřednictvím poslechu nahrávek získá 

základní informace o moderní nahrávací 

technice, využití techniky a elektroniky při 

tvorbě a interpretaci hudby 

seznamuje se s hudebními formami 

opakování stupnic, intervalů, mollová 

harmonická, polyfonie, druhy vícehlasu, takt, 

proměnlivý takt 
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seznamuje se s dalšími hudebními formami 

(kánon, fuga, sonáta, symfonie, symfonická 

báseň, učí se je při poslechu poznávat 

seznamuje se s hudebními slohy 

poznává hudbu období baroka a klasicismu, 

duchovní a světskou hudbou 

osvojí si několik dalších pojmů hudební 

teorie 

seznámí se se stupnicí mollovou harmonickou, 

písněmi, kde ji najdeme, opakuje si taktování, 

na lidových písních poznává tance s 

proměnlivým taktem 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

komentář 

přesahy do: 

IKT (7. ročník): práce s počítačem, HV (7. ročník): hlasová a intonační výchova, HV (7. ročník): 

hudební formy, HV (7. ročník): poslech hudby 

přesahy z: 

HV (7. ročník): hudební formy, HV (7. ročník): hlasová a intonační výchova 

HUDEBNÍ FORMY 

výstupy učivo 

nacvičuje vícehlas 

nacvičuje vícehlasý zpěv v lidových i umělých 

písních, polyfonní vícehlas, kánony 

seznamuje se s hudebními formami 

seznamuje se s dalšími hudebními formami 

(kánon, fuga, sonáta, symfonie, symfonická 

báseň, učí se je při poslechu poznávat 

seznamuje se s hudebními slohy 

poznává hudbu období baroka a klasicismu, 

duchovní a světskou hudbou 

osvojí si několik dalších pojmů hudební 

teorie 

seznámí se se stupnicí mollovou harmonickou, 

písněmi, kde ji najdeme, opakuje si taktování, 

na lidových písních poznává tance s 

proměnlivým taktem 

kánon, fuga, koncert, concerto grosso, sonáta, 

sonátová forma, rondo, symfonie, symfonická 

báseň, kantáta, oratorium 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 
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přesahy do: 

HV (7. ročník): hlasová a intonační výchova, HV (7. ročník): hudební teorie, HV (7. ročník): 

poslech hudby, HV (7. ročník): samostatné aktivity 

přesahy z: 

HV (7. ročník): hudební teorie, HV (7. ročník): poslech hudby 

POSLECH HUDBY 

výstupy učivo 

seznámí se s moderní hudební technikou 

prostřednictvím poslechu nahrávek získá 

základní informace o moderní nahrávací 

technice, využití techniky a elektroniky při 

tvorbě a interpretaci hudby 

seznamuje se s hudebními formami 

seznamuje se s dalšími hudebními formami 

(kánon, fuga, sonáta, symfonie, symfonická 

báseň, učí se je při poslechu poznávat 

seznamuje se s hudebními slohy 

poznává hudbu období baroka a klasicismu, 

duchovní a světskou hudbou 

poznává taneční umění 

seznamuje se s lidovým tancem, baletem, 

výrazovým tancem, pantomimou, vyjadřuje 

hudbu pohybem 

osvojí si několik dalších pojmů hudební 

teorie 

seznámí se se stupnicí mollovou harmonickou, 

písněmi, kde ji najdeme, opakuje si taktování, 

na lidových písních poznává tance s 

proměnlivým taktem 

  lidové písně jiných národů  

  J.S. Bach  

  A. Vivaldi  

  W.A. Mozart  

  L. van Beethoven  

  ukázky baletní hudby  

  ukázky muzikálu  

  ukázky společenských tanců  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

IKT (7. ročník): práce s počítačem, IKT (7. ročník): vytváření a zpracování informací, D (7. 

ročník): raný novověk, HV (7. ročník): hudební formy, HV (7. ročník): samostatné aktivity 

přesahy z: 

HV (7. ročník): hudební formy, HV (7. ročník): hudební teorie, HV (7. ročník): samostatné 

aktivity 

SAMOSTATNÉ AKTIVITY 

výstupy učivo 

rozvíjí pěvecké dovednosti   referát o koncertu, hudebním nosiči  

  improvizace na rytmické nástroje  
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využívá své individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při zpěvu, intonaci rytmické cítění, 

vícehlasý zpěv, dbá na hlasovou hygienu 

nacvičuje vícehlas 

nacvičuje vícehlasý zpěv v lidových i umělých 

písních, polyfonní vícehlas, kánony 

seznámí se s moderní hudební technikou 

prostřednictvím poslechu nahrávek získá 

základní informace o moderní nahrávací 

technice, využití techniky a elektroniky při 

tvorbě a interpretaci hudby 

poznává taneční umění 

seznamuje se s lidovým tancem, baletem, 

výrazovým tancem, pantomimou, vyjadřuje 

hudbu pohybem 

  taneční a pohybové improvizace  

  tvorba vlastní melodie, rytmických motivů  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (7. ročník): KS: vypravování, ČJL (7. ročník): KS: životopis, IKT (7. ročník): práce s 

počítačem, IKT (7. ročník): počítačové sítě a Internet, HV (7. ročník): hlasová a intonační 

výchova, HV (7. ročník): poslech hudby 

přesahy z: 

HV (7. ročník): hudební formy, HV (7. ročník): hlasová a intonační výchova, HV (7. ročník): 

poslech hudby 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HISTORICKÝ VÝVOJ HUDBY 

výstupy učivo 

rozvíjí pěvecké dovednosti 

využívá své individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při zpěvu, rozvíjí intonaci, rytmické 

cítění, vícehlasý zpěv, dbá na hlasovou hygienu 

seznamuje se s historickým vývojem hudby 

poznává historické hudební slohy a hudební 

žánry, významné osobnosti a některá jejich díla 

nachází souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

nachází souvislosti mezi hudbou a literaturou, 

divadlem, tanečním a výtvarným uměním, učí 

se chápat význam hudby v životě člověka 

osvojí si několik dalších pojmů hudební 

  vliv kulturního prostředí na našem území od 

nejstarší doby po současnost  

  charakteristika jednotlivých uměleckých 

období a jejich vliv na dobové tradice  

  život a dílo evropských skladatelů doplněno 

hudebními ukázkami  

  orientace v jednotlivých hudebních žánrech  

  vznik a vývoj jazzu a moderní populární 

hudby  

  moderní hudební nástroje  
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teorie 

seznámí se s modálními stupnicemi, kytarovými 

akordovými značkami a jejich významem 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

komentář 

přesahy do: 

D (6. ročník): nejstarší státy světa, D (6. ročník): starověké Řecko, D (6. ročník): starověký Řím, 

D (7. ročník): středověk a jeho počátky, D (7. ročník): Evropa v raném a vrcholném středověku, D 

(8. ročník): Velká francouzská revoluce a napoleonské války, D (8. ročník): Evropa a svět, HV (8. 

ročník): hudební teorie, HV (8. ročník): poslech hudby, HV (8. ročník): samostatné aktivity 

přesahy z: 

HV (8. ročník): samostatné aktivity, HV (8. ročník): poslech hudby, HV (8. ročník): hudební 

teorie, HV (8. ročník): hlasová a intonační výchova 

HLASOVÁ A INTONAČNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

rozvíjí pěvecké dovednosti 

využívá své individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při zpěvu, rozvíjí intonaci, rytmické 

cítění, vícehlasý zpěv, dbá na hlasovou hygienu 

osvojí si několik dalších pojmů hudební 

teorie 

seznámí se s modálními stupnicemi, kytarovými 

akordovými značkami a jejich významem 

  zvládnutí písní s větším rozsahem (vše s 

přihlédnutím na hlasové možnosti každého 

jednotlivce)  

  jedno i několikahlasý sborový zpěv  

  rytmicky obtížnější písně moderní  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

HV (8. ročník): historický vývoj hudby, HV (8. ročník): hudební teorie, HV (8. ročník): 

samostatné aktivity 

přesahy z: 

HV (8. ročník): hudební teorie 

HUDEBNÍ TEORIE 

výstupy učivo 

rozvíjí pěvecké dovednosti 

využívá své individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při zpěvu, rozvíjí intonaci, rytmické 

cítění, vícehlasý zpěv, dbá na hlasovou hygienu 

stupnice modální 

intervaly 

akordy, kytarové značky, tabulatury 

čtyřzvuky 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

HV (8. ročník): historický vývoj hudby, HV (8. ročník): hlasová a intonační výchova, HV (8. 

ročník): poslech hudby 

přesahy z: 

HV (8. ročník): samostatné aktivity, HV (8. ročník): poslech hudby, HV (8. ročník): hlasová a 

intonační výchova, HV (8. ročník): historický vývoj hudby 

POSLECH HUDBY 

výstupy učivo 

rozvíjí pěvecké dovednosti 

využívá své individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při zpěvu, rozvíjí intonaci, rytmické 

cítění, vícehlasý zpěv, dbá na hlasovou hygienu 

seznamuje se s historickým vývojem hudby 

poznává historické hudební slohy a hudební 

žánry, významné osobnosti a některá jejich díla 

nachází souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

nachází souvislosti mezi hudbou a literaturou, 

divadlem, tanečním a výtvarným uměním, učí 

se chápat význam hudby v životě člověka 

nejstarší hudební památky 

Gotika, renesance 

baroko 

klasicismus 

romantismus 

hudba 20. století 

jazz 

rock 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

      Objevujeme Evropu a svět 

  

 komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): L: nejstarší literatura, ČJL (8. ročník): L: romantismus, kritický realismus v 

literatuře, D (8. ročník): Velká francouzská revoluce a napoleonské války, D (8. ročník): svět po 

napoleonských válkách (do roku 1848), D (8. ročník): Evropa a svět, HV (8. ročník): historický 

vývoj hudby, HV (8. ročník): hudební teorie, HV (8. ročník): samostatné aktivity 

přesahy z: 

HV (8. ročník): samostatné aktivity, HV (8. ročník): hudební teorie, HV (8. ročník): historický 

vývoj hudby 

SAMOSTATNÉ AKTIVITY 

výstupy učivo 

seznamuje se s historickým vývojem hudby 

poznává historické hudební slohy a hudební 

referát o koncertu 

referát o významné osobnosti souboru 
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žánry, významné osobnosti a některá jejich díla 

nachází souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

nachází souvislosti mezi hudbou a literaturou, 

divadlem, tanečním a výtvarným uměním, učí 

se chápat význam hudby v životě člověka 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): KS: výklad, IKT (8. ročník): vytváření a zpracování informací, HV (8. ročník): 

historický vývoj hudby, HV (8. ročník): hudební teorie, HV (8. ročník): poslech hudby 

přesahy z: 

HV (8. ročník): poslech hudby, HV (8. ročník): hlasová a intonační výchova, HV (8. ročník): 

historický vývoj hudby 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HISTORICKÝ VÝVOJ HUDBY 

výstupy učivo 

seznamuje se s historickým vývojem hudby 

poznává českou hudbu různých historických 

období, orientuje se v hudebních a uměleckých 

slozích, poznává českou hudbu neartificiální, 

její vývoj a žánry 

seznámí se s dalšími pojmy hudební teorie 

opakuje a prohlubuje znalosti o rytmu, metru a 

tempu, poznává základy harmonie a 

harmonizace 

  nejstarší památky české hudby  

  česká hudební renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus  

  20. století v české vážné hudbě  

  česká populární hudba  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): J: jazyky slovanské, ČJL (9. ročník): J: vývoj českého jazyka, ČJL (9. ročník): L: 

divadlo - písňové texty, ČJL (9. ročník): L: poezie, ČJL (9. ročník): L: současná literatura, D (7. 

ročník): počátky českých dějin, D (8. ročník): České země v Habsburské monarchii, D (8. ročník): 

České země za Rakouska-Uherska, D (9. ročník): Československo mezi válkami, D (9. ročník): 

vývoj ČSR do současnosti, D (9. ročník): svět koncem 20. století, HV (9. ročník): hudební teorie, 

HV (9. ročník): poslech hudby, HV (9. ročník): samostatné aktivity 

přesahy z: 

ČJL (9. ročník): L: divadlo - písňové texty, HV (9. ročník): samostatné aktivity, HV (9. ročník): 

poslech hudby, HV (9. ročník): hudební teorie 
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HLASOVÁ A INTONAČNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

rozvíjí pěvecké dovednosti 

využívá svých hudebních schopností při zpěvu, 

rozvíjí správnou hlasovou techniku, intonaci, 

rytmické cítění, vícehlasý zpěv, dbá na hlasovou 

hygienu 

seznámí se s dalšími pojmy hudební teorie 

opakuje a prohlubuje znalosti o rytmu, metru a 

tempu, poznává základy harmonie a 

harmonizace 

  základy umění tvorby tónu  

  správné dýchání  

  kvalitní výslovnost  

  zvládnutí písní s větším rozsahem (vše s 

přihlédnutím na hlasové možnosti každého 

jednotlivce)  

  jedno i několikahlasý sborový zpěv  

  hlasová hygiena  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

HV (9. ročník): hudební teorie, HV (9. ročník): poslech hudby, HV (9. ročník): samostatné 

aktivity 

přesahy z: 

HV (9. ročník): samostatné aktivity, HV (9. ročník): hudební teorie 

HUDEBNÍ TEORIE 

výstupy učivo 

rozvíjí pěvecké dovednosti 

využívá svých hudebních schopností při zpěvu, 

rozvíjí správnou hlasovou techniku, intonaci, 

rytmické cítění, vícehlasý zpěv, dbá na hlasovou 

hygienu 

seznamuje se s historickým vývojem hudby 

poznává českou hudbu různých historických 

období, orientuje se v hudebních a uměleckých 

slozích, poznává českou hudbu neartificiální, 

její vývoj a žánry 

  rytmus, metrum, tempo  

  harmonie, harmonizace  

  technika v hudbě- nahrávací technika  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (8. ročník): zvukové jevy, HV (9. ročník): historický vývoj hudby, HV (9. ročník): hlasová a 

intonační výchova 

přesahy z: 

HV (9. ročník): poslech hudby, HV (9. ročník): hlasová a intonační výchova, HV (9. ročník): 

historický vývoj hudby 

POSLECH HUDBY 
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výstupy učivo 

seznamuje se s historickým vývojem hudby 

poznává českou hudbu různých historických 

období, orientuje se v hudebních a uměleckých 

slozích, poznává českou hudbu neartificiální, 

její vývoj a žánry 

  ukázky české hudby historických slohových 

období  

  ukázky české populární hudby  

  poslech současné populární i vážné hudby  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

HV (9. ročník): historický vývoj hudby, HV (9. ročník): hudební teorie, HV (9. ročník): 

samostatné aktivity 

přesahy z: 

HV (9. ročník): hlasová a intonační výchova, HV (9. ročník): historický vývoj hudby 

SAMOSTATNÉ AKTIVITY 

výstupy učivo 

rozvíjí pěvecké dovednosti 

využívá svých hudebních schopností při zpěvu, 

rozvíjí správnou hlasovou techniku, intonaci, 

rytmické cítění, vícehlasý zpěv, dbá na hlasovou 

hygienu 

seznamuje se s historickým vývojem hudby 

poznává českou hudbu různých historických 

období, orientuje se v hudebních a uměleckých 

slozích, poznává českou hudbu neartificiální, 

její vývoj a žánry 

  referát o autorovi nebo interpretovi  

  referát no koncertu, divadelním představení  

  nácvik písně  

  improvizace vícehlasu  

  improvizace nástrojového doprovodu  

  pohybová improvizace  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): KS: jazyková kultura, ČJL (9. ročník): KS: vypravování, ČJL (9. ročník): KS: 

životopis, ČJL (9. ročník): KS: proslov, diskuse, ČJL (9. ročník): L: divadlo - písňové texty, ČJL 

(9. ročník): L: poezie, IKT (9. ročník): počítačové sítě a Internet, F (9. ročník): bezpečné 

zacházení s elektrickými spotřebiči, HV (9. ročník): historický vývoj hudby, HV (9. ročník): 

hlasová a intonační výchova 

přesahy z: 

HV (9. ročník): poslech hudby, HV (9. ročník): hlasová a intonační výchova, HV (9. ročník): 

historický vývoj hudby 
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4.7.2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Výtvarná výchova se vyučuje v dotaci 2 hodiny týdně v 1. - 7.ročníku, v 8.a 9.ročníku v 

dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá na 1.stupni v kmenových učebnách a na 2.stupni 

v pracovně výtvarné výchovy, dále je využívána keramická dílna.  

Výtvarná výchova umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa a odráží součást 

lidské existence - umění a kulturu. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. 

osvojování s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení 

specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k 

sobě samému i okolnímu světu. 

Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě 

společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených 

hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny 

schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím linie, bodu, tvaru, barvy atp.  

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými systémy, které jsou nezastupitelným 

nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, 

vnímání a interpretaci vychází zejména z pozorování dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a 

umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - 

tvorbě. 

Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 

představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně 

obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a 

v obrazových médiích. 

Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit 

osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a 

komunikace. 

1. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

zvládá základní dovednosti pro kresbu, 

malbu 

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

kresbu, malbu 

rozpozná linie, tvary 

rozpoznává, pojmenovává a porovnává barvy, 

linie, tvary, objekty ve výsledcích vlastní 

tvorby, tvorby ostatních i na příkladech z 

běžného života / s dopomocí učitele / 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

  kreslířské techniky - tužka, pastelka, 

progreso, tuž, voskovka, dřívko  

  spontánní kresba  

  kresba podle skutečnosti  

  kresba podle fantazie  

  dekorativní práce  

  tematické práce  

  ilustrace  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): P: čáry, oblouky, zátrhy, ČJL (1. ročník): L: ilustrace a ilustrování, SKN (1. 

ročník): MKŽ: okolí školy a domova 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): P: čáry, oblouky, zátrhy, ČJL (1. ročník): L: ilustrace a ilustrování, SKN (1. 

ročník): MKŽ: okolí školy a domova 

MALBA 

výstupy učivo 

projevuje vlastní prožitky a fantazie, tvůrčí 

činnost 

v tvorbě projevuje a uplatňuje své vlastní 

zkušenosti, prožitky a fantazie při tvůrčích 

činnostech, je schopen sdělit výsledky své 

činnosti spolužákům 

zvládá základní dovednosti pro kresbu, 

malbu 

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

kresbu, malbu 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

  malířské techniky - vodové barvy, temperové 

barvy  

  malba prstem  

  vlastnosti barev (teplá, studená)  

  spontánní malba  

  malba podle skutečnosti  

  malba podle fantazie  

  dekorativní práce  

  tematické práce  

  ilustrace  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): L: ilustrace a ilustrování 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): L: ilustrace a ilustrování 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

nalézá vizuálně obrazná vyjádření 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

  práce s modelovací hmotou, papírem, 

kartonem  

  dekorativní práce  

  tematické práce  
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pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (1. ročník): GvRaP: orientace v prostoru a v rovině 

přesahy z: 

M (1. ročník): GvRaP: orientace v prostoru a v rovině 

NETRADIČNÍ TECHNIKY 

výstupy učivo 

projevuje vlastní prožitky a fantazie, tvůrčí 

činnost 

v tvorbě projevuje a uplatňuje své vlastní 

zkušenosti, prožitky a fantazie při tvůrčích 

činnostech, je schopen sdělit výsledky své 

činnosti spolužákům 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

  koláž textilní, papírová  

  frotáž  

  obtisky  

  kolorovaná kresba  

  rozfoukávání barev  

  práce s přírodním materiálem  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČSP (1. ročník): práce s drobným materiálem 

přesahy z: 

ČSP (1. ročník): práce s drobným materiálem 

VÝTVARNÉ AKCE 

výstupy učivo 

nalézá vizuálně obrazná vyjádření 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

  výtvarné hry - na základě vlastních pokusů 

zacházet s vyjadřovacími prostředky  

experimentování 

srovnávání výtvarných objevů 

hledání výrazových prostředků jednotlivých 

materiálů a technik 

práce s uměleckým dílem (ukázky jsou vybírány 

v souladu s tematickými celky) 

  výtvarné soutěže  

  besedy, galerie, výstavy  

  vyjádření svého názoru a schopnost diskuse 

nad výtvarným dílem svým či jiných dětí  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

2. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

zvládá základní dovednosti pro kresbu, 

malbu 

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

kresbu, malbu 

rozpozná linie, tvary 

rozpoznává, pojmenovává a porovnává barvy, 

linie, tvary, objekty ve výsledcích vlastní 

tvorby, tvorby ostatních i na příkladech z 

běžného života / s dopomocí učitele / 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

  kreslířské techniky - tužka, pastelka, 

progreso, tuž, voskovka, dřívko  

  spontánní kresba  

  kresba podle skutečnosti  

  kresba podle fantazie  

  dekorativní práce  

  tematické práce  

  ilustrace  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (2. ročník): GvRaP: kreslení rovných a křivých čar 

přesahy z: 

M (2. ročník): GvRaP: kreslení rovných a křivých čar 

MALBA 

výstupy učivo 

projevuje vlastní prožitky a fantazie, tvůrčí 

činnost 

v tvorbě projevuje a uplatňuje své vlastní 

zkušenosti, prožitky a fantazie při tvůrčích 

činnostech, je schopen sdělit výsledky své 

činnosti spolužákům 

zvládá základní dovednosti pro kresbu, 

malbu 

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

kresbu, malbu 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

  malířské techniky - vodové barvy, temperové 

barvy  

  malba prstem  

  vlastnosti barev (teplá, studená)  

  spontánní malba  

  malba podle skutečnosti  

  malba podle fantazie  

  dekorativní práce  

  hra s malbou  

  tematické práce  

  ilustrace  
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pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

nalézá vizuálně obrazná vyjádření 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

  práce s modelovací hmotou, papírem, 

kartonem  

  dekorativní práce  

  tematické práce  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

NETRADIČNÍ TECHNIKY 

výstupy učivo 

projevuje vlastní prožitky a fantazie, tvůrčí 

činnost 

v tvorbě projevuje a uplatňuje své vlastní 

zkušenosti, prožitky a fantazie při tvůrčích 

činnostech, je schopen sdělit výsledky své 

činnosti spolužákům 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

  koláž textilní, papírová  

  frotáž  

  obtisky  

  kolorovaná kresba  

  rozfoukávání barev  

  práce s přírodním materiálem  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

VÝTVARNÉ AKCE 

výstupy učivo 

nalézá vizuálně obrazná vyjádření   výtvarné hry - na základě vlastních pokusů 

zacházet s vyjadřovacími prostředky  
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na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření 

srovnávání výtvarných objevů 

hledání výrazových prostředků jednotlivých 

materiálů a technik 

práce s uměleckým dílem (ukázky jsou vybírány 

v souladu s tematickými celky) 

  výtvarné soutěže  

  experimentování s různými výrazovými 

prostředky a materiály  

  besedy, galerie, výstavy  

  vyjádření svého názoru a schopnost diskuse 

nad výtvarným dílem svým či jiných dětí  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

3. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

rozpozná linie, tvary 

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, 

barvy,objekty/, porovnává je a třídí na základě 

odlišností vycházejících z jeho zkušeností, 

vjemů, zážitků a představ 

využívá různé smyslové vjemy 

vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými 

smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné 

prostředky 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

obrazná vyjádření 

  kreslířské techniky - tužka, pastelka, 

progreso, tuž, voskovka, dřívko  

  prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, 

tvar, kontrast, podobnost  

  kompoziční zákonitosti  

  spontánní kresba  

  kresba podle skutečnosti  

  kresba podle fantazie  

  dekorativní práce  

  tematické práce  

  ilustrace textů, volná malba, reklama  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (3. ročník): P: správné tvary písmen a číslic 

přesahy z: 

ČJL (3. ročník): P: správné tvary písmen a číslic 

MALBA 
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výstupy učivo 

projevuje vlastní prožitky a fantazie, tvůrčí 

činnosti 

projevuje své vlastní životní zkušenosti ve své 

výtvarné tvorbě 

uplatňuje své nadání v plošném i 

prostorovém uspořádání 

uplatňuje svoje nadání v plošném i prostorovém 

uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty 

využívá různé smyslové vjemy 

vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými 

smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné 

prostředky 

  malířské techniky - vodové barvy, temperové 

barvy  

  prvky vizuálně obrazného vyjádření: světlo, 

kontrast, podobnost  

  vlastnosti barev (teplá, studená)  

  malba prstem  

  spontánní malba  

  malba podle skutečnosti  

  malba podle fantazie  

  dekorativní práce  

  hra s malbou  

  tematické práce  

  ilustrace  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

uplatňuje své nadání v plošném i 

prostorovém uspořádání 

uplatňuje svoje nadání v plošném i prostorovém 

uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

obrazná vyjádření 

nalézá vizuálně obrazná vyjádření 

na základě vlastních zkušeností nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně 

  práce s moduritem, papírem, kartonem  

  uspořádání objektů do celků  

  vnímání, pozorování a poznávání vlastností 

objektů a různých tvarů  

  manipulace s objekty, kompoziční zákonitosti  

  dekorativní práce  

  tematické práce  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

NETRADIČNÍ TECHNIKY 

výstupy učivo 

projevuje vlastní prožitky a fantazie, tvůrčí 

činnosti 

  koláž textilní, papírová  

  frotáž  
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projevuje své vlastní životní zkušenosti ve své 

výtvarné tvorbě 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

obrazná vyjádření 

  tisk, otisk, stopa  

  kolorovaná kresba  

  rozfoukávání barev  

  práce s přírodním materiálem  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČSP (3. ročník): práce s drobným materiálem 

přesahy z: 

ČSP (3. ročník): práce s drobným materiálem 

VÝTVARNÉ AKCE 

výstupy učivo 

projevuje vlastní prožitky a fantazie, tvůrčí 

činnosti 

projevuje své vlastní životní zkušenosti ve své 

výtvarné tvorbě 

hodnotí sebe i ostatní 

interpretuje podle svých schopností různá 

obrazná vyjádření 

  výtvarné hry - na základě vlastních pokusů 

zacházet s vyjadřovacími prostředky  

srovnávání výtvarných objevů 

hledání výrazových prostředků jednotlivých 

materiálů a technik 

práce s uměleckým dílem (ukázky jsou vybírány 

v souladu s tematickými celky) 

  výtvarné soutěže  

  experimentování s různými výrazovými 

prostředky a materiály  

  besedy, galerie, výstavy  

  vyjádření svého názoru a schopnost diskuse 

nad výtvarným dílem svým či jiných dětí  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

  kreslířské techniky - tužka, pastelka, 

progreso, tuž, voskovka, dřívko  

  prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, 

tvar, kontrast, podobnost  

  kompoziční zákonitosti  
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rozpozná linie, tvary 

rozpoznává a porovnává linie, barvy, tvary a 

objekty, jejich základní vlastnosti a vztahy 

hodnotí sebe i ostatní 

hodnotí výsledky činnosti své i výsledky běžné 

a umělecké produkce 

prezentuje své práce 

prezentuje výsledky své práce 

  spontánní kresba  

  kresba podle skutečnosti  

  kresba podle fantazie  

  dekorativní práce  

  tematické práce  

  ilustrace textů, volná malba, reklama  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

 

MALBA 

výstupy učivo 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

využívá různé smyslové vjemy 

vychází ze svých smyslových vjemů, prožitků a 

fantazie 

hodnotí sebe i ostatní 

hodnotí výsledky činnosti své i výsledky běžné 

a umělecké produkce 

prezentuje své práce 

prezentuje výsledky své práce 

  malířské techniky - vodové barvy, temperové 

barvy  

  prvky vizuálně obrazného vyjádření: světlo, 

kontrast, podobnost  

  spontánní malba  

  malba podle skutečnosti  

  malba podle fantazie  

  dekorativní práce  

  hra s malbou - zapuštění barvy, 

proškrabování  

  tematické práce  

  ilustrace  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

  práce s moduritem, hlínou, papírem, 

kartonem  

  uspořádání objektů do celků  

  vnímání, pozorování a poznávání vlastností 

objektů a různých tvarů  
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využívá různé smyslové vjemy 

vychází ze svých smyslových vjemů, prožitků a 

fantazie 

hodnotí sebe i ostatní 

hodnotí výsledky činnosti své i výsledky běžné 

a umělecké produkce 

prezentuje své práce 

prezentuje výsledky své práce 

  manipulace s objekty, kompoziční zákonitosti  

  dekorativní práce  

  tematické práce  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

přesahy do: 

M (4. ročník): GvRaP: modelování krychle a kvádru, M (4. ročník): GvRaP: osa souměrnosti, M 

(4. ročník): NAÚaP: prostorová představivost 

přesahy z: 

M (4. ročník): GvRaP: osa souměrnosti, M (4. ročník): GvRaP: modelování krychle a kvádru, M 

(4. ročník): NAÚaP: prostorová představivost 

NETRADIČNÍ TECHNIKY 

výstupy učivo 

využívá různé smyslové vjemy 

vychází ze svých smyslových vjemů, prožitků a 

fantazie 

hodnotí sebe i ostatní 

hodnotí výsledky činnosti své i výsledky běžné 

a umělecké produkce 

prezentuje své práce 

prezentuje výsledky své práce 

používá různé výtvarné materiály a techniky 

pracuje s různými výtvarnými materiály, 

nástroji a technikami 

  koláž textilní, papírová  

  frotáž  

  tisk, otisk, stopa  

  kolorovaná kresba  

  rozfoukávání barev  

  práce s přírodním materiálem  

  elektronický obraz  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

 

VÝTVARNÉ AKCE 

výstupy učivo 

seznamuje se s významnými uměleckými   výtvarné hry - na základě vlastních pokusů 
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díly českých i světových autorů 

seznamuje se s uměleckými díly významných 

českých a světových autorů / galerie, výstavy / 

zacházet s vyjadřovacími prostředky  

srovnávání výtvarných objevů 

hledání výrazových prostředků jednotlivých 

materiálů a technik 

práce s uměleckým dílem (ukázky jsou vybírány 

v souladu s tematickými celky) 

  výtvarné soutěže  

  experimentování s různými výrazovými 

prostředky a materiály  

  besedy, galerie, výstavy  

  vyjádření svého názoru a schopnost diskuse 

nad výtvarným dílem svým či jiných dětí  

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

komentář 

 

5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

rozpozná linie, tvary 

rozpoznává a porovnává linie, barvy, tvary a 

objekty, jejich základní vlastnosti a vztahy 

hodnotí sebe i ostatní 

hodnotí výsledky činnosti své i výsledky běžné 

a umělecké produkce 

prezentuje své práce 

prezentuje výsledky své práce 

  kreslířské techniky - tužka, pastelka, 

progreso, tuž, voskovka, dřívko  

  prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, 

tvar, kontrast, podobnost  

  kompoziční zákonitosti  

  spontánní kresba  

  kresba podle skutečnosti  

  kresba podle fantazie  

  dekorativní práce  

  tematické práce  

  ilustrace textů, volná malba, reklama  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

MALBA 

výstupy učivo 
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uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

využívá různé smyslové vjemy 

vychází ze svých smyslových vjemů, prožitků a 

fantazie 

hodnotí sebe i ostatní 

hodnotí výsledky činnosti své i výsledky běžné 

a umělecké produkce 

prezentuje své práce 

prezentuje výsledky své práce 

  malířské techniky - vodové barvy, temperové 

barvy  

  prvky vizuálně obrazného vyjádření: světlo, 

kontrast, podobnost  

  spontánní malba  

  malba podle skutečnosti  

  malba podle fantazie  

  dekorativní práce  

  hra s malbou - zapouštění barvy, 

proškrabování  

  tematické práce  

  ilustrace  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

využívá různé smyslové vjemy 

vychází ze svých smyslových vjemů, prožitků a 

fantazie 

hodnotí sebe i ostatní 

hodnotí výsledky činnosti své i výsledky běžné 

a umělecké produkce 

prezentuje své práce 

prezentuje výsledky své práce 

  práce s moduritem, hlínou, papírem, 

kartonem  

  uspořádání objektů do celků  

  vnímání, pozorování a poznávání vlastností 

objektů a různých tvarů  

  manipulace s objekty, kompoziční zákonitosti  

  dekorativní práce  

  tematické práce  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

M (5. ročník): GvRaP: útvary v prostoru 

přesahy z: 

M (5. ročník): GvRaP: útvary v prostoru 

NETRADIČNÍ TECHNIKY 

výstupy učivo 

využívá různé smyslové vjemy 

vychází ze svých smyslových vjemů, prožitků a 

fantazie 

  koláž textilní, papírová  

  frotáž  

  tisk, otisk, stopa  

  kolorovaná kresba  
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hodnotí sebe i ostatní 

hodnotí výsledky činnosti své i výsledky běžné 

a umělecké produkce 

prezentuje své práce 

prezentuje výsledky své práce 

  rozfoukávání barev  

  práce s přírodním materiálem  

  elektronický obraz  

  land-art, akční tvorba  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

komentář 

přesahy do: 

ČSP (5. ročník): práce s drobným materiálem 

přesahy z: 

ČSP (5. ročník): práce s drobným materiálem 

VÝTVARNÉ AKCE 

výstupy učivo 

seznamuje se s významnými uměleckými 

díly českých i světových autorů 

seznamuje se s uměleckými díly významných 

českých a světových autorů / galerie, výstavy / 

  výtvarné hry - na základě vlastních pokusů 

zacházet s vyjadřovacími prostředky  

srovnávání výtvarných objevů 

hledání výrazových prostředků jednotlivých 

materiálů a technik 

práce s uměleckým dílem (ukázky jsou vybírány 

v souladu s tematickými celky) 

  výtvarné soutěže  

  experimentování s různými výrazovými 

prostředky a materiály  

  besedy, galerie, výstavy  

  vyjádření svého názoru a schopnost diskuse 

nad výtvarným dílem svým či jiných dětí  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

užívá vizuálně obrazných vyjádření k 

zaznamenání zkušenosti 

  vizuálně obrazné vyjádření  

  linie, tvary, objemy, světlo  

  kreslířské techniky - tužka, pero, rudka  
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užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

využívá některé metody uplatňované v 

současném výtvarném umění 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí 

jeho účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní vyjádření 

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 

rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

porovnává jednotlivá výtvarná díla 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

  tematické kreslení  

  kreslení z názoru  

  stínování  

  kolorovaná kresba  

  studie  

  lavírovaná perokresba  

  komix  

  písmo  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): vyjádření budoucnosti 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): vyjádření budoucnosti 

MALBA 

výstupy učivo 

užívá vizuálně obrazných vyjádření k 

zaznamenání zkušenosti 

užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti; vychází při 

tom ze svých znalostí historických souvislostí i 

z osobních zkušeností a prožitků 

  malířské techniky - vodové barvy, temperové 

barvy, voskovka, pastel  

  roztírání barev  

  zapouštění barev  

  volná malba  

  variace vlastní tvořivosti, např. tiskovina, 

reklama, leták  



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 358 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

            Práce v realizačním týmu 

komentář 

 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

užívá prostředky pro zachycení jevů v 

proměnách a vztazích 

užívá prostředky pro zachycení děje pro procesy 

v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé 

metody uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích - počítačová 

grafika, fotografie, video, animace 

využívá některé metody uplatňované v 

současném výtvarném umění 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí 

jeho účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní vyjádření 

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 

rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

porovnává jednotlivá výtvarná díla 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

ověřuje účinky vizuálně obrazných 

vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření v sociálních vztazích; 

nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

  práce s moduritem, hlínou, papírem, 

kartonem  

  uspořádání objektů do celků  

  lineární a barevné vztahy  

  manipulace s objekty, pohyby těl  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 
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NETRADIČNÍ TECHNIKY 

výstupy učivo 

užívá vizuálně obrazných vyjádření k 

zaznamenání zkušenosti 

užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

užívá prostředky pro zachycení jevů v 

proměnách a vztazích 

užívá prostředky pro zachycení děje pro procesů 

v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé 

metody uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích - počítačová 

grafika, fotografie, video, animace 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní vyjádření 

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 

rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

porovnává jednotlivá výtvarná díla 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

  zobrazení přírodnin  

  montáž  

  plastika, skulptura  

  rezervám  

  počítačová grafika, fotografie, animace  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): projekty, D (6. ročník): pravěk 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): projekty, D (6. ročník): pravěk, HV (6. ročník): poslech hudby 

VÝTVARNÉ AKCE 

výstupy učivo 

užívá vizuálně obrazných vyjádření k 

zaznamenání zkušenosti 

užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

  výtvarné hry - na základě vlastních pokusů 

zacházet s vyjadřovacími prostředky  

srovnávání výtvarných objevů 
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zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

užívá prostředky pro zachycení jevů v 

proměnách a vztazích 

užívá prostředky pro zachycení děje pro procesů 

v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé 

metody uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích - počítačová 

grafika, fotografie, video, animace 

využívá některé metody uplatňované v 

současném výtvarném umění 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí 

jeho účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní vyjádření 

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 

rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

porovnává jednotlivá výtvarná díla 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

hledání výrazových prostředků jednotlivých 

materiálů a technik 

práce s uměleckým dílem (ukázky jsou vybírány 

v souladu s tematickými celky) 

  výtvarné soutěže  

  besedy, galerie, výstavy  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

vybírá, vytváří, pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 

  vizuálně obrazné vyjádření  

  linie, tvary, objemy, světlo  

  kreslířské techniky - tužka, pero, rudka  

  tematické kreslení  

  kreslení z názoru  

  stínování  

  kolorovaná kresba  
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různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

užívá prostředky pro zachycení jevů v 

proměnách a vztazích 

užívá prostředky pro zachycení dějů a procesů v 

proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé 

metody uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích - počítačová 

grafika, fotografie, video, animace 

porovnává jednotlivá výtvarná díla 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

  studie  

  lavírovaná perokresba  

  komix  

  písmo  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): budoucnost s will, M (7. ročník): NAÚaP:rýsování 

přesahy z: 

M (7. ročník): NAÚaP:rýsování, AJ (7. ročník): budoucnost s will 

MALBA 

výstupy učivo 

užívá vizuálně obrazných vyjádření k 

zaznamenání zkušenosti 

užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

užívá prostředky pro zachycení jevů v 

proměnách a vztazích 

užívá prostředky pro zachycení dějů a procesů v 

proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé 

metody uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích - počítačová 

grafika, fotografie, video, animace 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

  malířské techniky - vodové barvy, temperové 

barvy, voskovka, pastel  

  roztírání barev  

  zapouštění barev  

  volná malba  

  variace vlastní tvořivosti, např. tiskovina, 

reklama, leták  
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vyjádření současnosti i minulosti; vychází při 

tom ze svých znalostí historických souvislostí i 

z osobních zkušeností a prožitků 

porovnává jednotlivá výtvarná díla 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

pokrytí průřezových témat 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): projekty 

přesahy z: 

AJ (7. ročník): projekty 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

užívá vizuálně obrazných vyjádření k 

zaznamenání zkušenosti 

užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

porovnává jednotlivá výtvarná díla 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

  práce s moduritem, hlínou, papírem, 

kartonem  

  uspořádání objektů do celků  

  lineární a barevné vztahy  

  manipulace s objekty, pohyby těl  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

komentář 

 

NETRADIČNÍ TECHNIKY 

výstupy učivo 

užívá vizuálně obrazných vyjádření k 

zaznamenání zkušenosti 

  zobrazení přírodnin  

  montáž  
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užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní vyjádření 

odliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 

rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

porovnává jednotlivá výtvarná díla 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

  plastika, skulptura  

  rezervám  

  počítačová grafika, fotografie, animace  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

IKT (7. ročník): algoritmizace a programování 

přesahy z: 

IKT (7. ročník): algoritmizace a programování, ČSP (7. ročník): PaÚD:kultura odívání 

VÝTVARNÉ AKCE 

výstupy učivo 

užívá vizuálně obrazných vyjádření k 

zaznamenání zkušenosti 

užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

využívá některé metody uplatňované v 

současném výtvarném umění 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí 

jeho účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní vyjádření 

odliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 

rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

  výtvarné hry - na základě vlastních pokusů 

zacházet s vyjadřovacími prostředky  

srovnávání výtvarných objevů 

hledání výrazových prostředků jednotlivých 

materiálů a technik 

práce s uměleckým dílem (ukázky jsou vybírány 

v souladu s tematickými celky) 

  výtvarné soutěže  

  besedy, galerie, výstavy  
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porovnává jednotlivá výtvarná díla 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): zábava, VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení 

přesahy z: 

AJ (7. ročník): zábava, VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

obměňuje různé vlastnosti prvků 

obměňuje různé vlastnosti prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vybraných 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích 

  kresba štětcem, dřívkem, perem do vlhkého 

podkladu  

  užití barevných mořidel  

  lavírovaná kresba  

  spojení písma s kresebným prvkem  

  nárysové kreslení  

  perspektivní zobrazování  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

 

MALBA 

výstupy učivo 

obměňuje různé vlastnosti prvků 

obměňuje různé vlastnosti prvků vizuálně 

  malířské techniky - temperové barvy, krycí 

barvy, suchý pastel  
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obrazných vyjádření a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

vysvětluje své postoje k obraznému 

vyjádření 

vysvětluje své postoje k interpretacím vizuálně 

obrazného vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vybraných 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

  

komentář 

přesahy do: 

AJ (8. ročník): projekty, IKT (8. ročník): vytváření a zpracování informací 

přesahy z: 

AJ (8. ročník): projekty, IKT (8. ročník): vytváření a zpracování informací 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

obměňuje různé vlastnosti prvků 

obměňuje různé vlastnosti prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

užívá prostředky pro vlastní vyjádření 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření 

porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vybraných 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích 

  práce s moduritem, hlínou, papírem, 

kartonem, dřevem, kovem  

  plastické materiály - obaly, kelímky, uzávěry  

  pohyblivé prostorové útvary  

  reklamní poutače  

  konstruování trojrozměrných objektů  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 366 

 

NETRADIČNÍ TECHNIKY 

výstupy učivo 

obměňuje různé vlastnosti prvků 

obměňuje různé vlastnosti prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

užívá prostředky pro vlastní vyjádření 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření 

porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vybraných 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích 

nalézá vhodnou formu pro prezentaci 

nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných 

vizuálně obrazných vyjádření 

  grafické techniky - linoryt, tisk z koláže, 

monotyp, vyškrabávané techniky  

  kombinované techniky - koláž z tiskovin, 

domalovávaná koláž  

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu med. sdělení a reality  

 Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

 

VÝTVARNÉ AKCE 

výstupy učivo 

vybírá, vytváří, pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 

různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

obměňuje různé vlastnosti prvků 

obměňuje různé vlastnosti prvků vizuálně 

  ilustrace  

  výtvarné soutěže  

  besedy o umění, galerie, výstavy  
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obrazných vyjádření a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

ověřuje komunikační účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vybraných 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

IKT (8. ročník): vytváření a zpracování informací 

přesahy z: 

IKT (8. ročník): vytváření a zpracování informací 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

vybírá, vytváří, pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 

různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

obměňuje různé vlastnosti prvků 

obměňuje různé vlastnosti prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

vysvětluje své postoje k obraznému 

vyjádření 

vysvětluje své postoje k interpretacím vizuálně 

obrazného vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

  kresba štětcem, dřívkem, perem do vlhkého 

podkladu  

  užití barevných mořidel  

  lavírovaná kresba  

  spojení písma s kresebným prvkem  

  nárysové kreslení  

  perspektivní zobrazování  
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pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): představy 

přesahy z: 

AJ (9. ročník): představy 

MALBA 

výstupy učivo 

obměňuje různé vlastnosti prvků 

obměňuje různé vlastnosti prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

užívá prostředky pro vlastní vyjádření 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

  malířské techniky - temperové barvy, krycí 

barvy, suchý pastel  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

obměňuje různé vlastnosti prvků 

obměňuje různé vlastnosti prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

ověřuje komunikační účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

  práce s moduritem, hlínou, papírem, 

kartonem, dřevem, kovem  

  plastické materiály - obaly, kelímky, uzávěry  

  pohyblivé prostorové útvary  

  reklamní poutače  

  konstruování trojrozměrných objektů  
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hodnotových soudě 

nalézá vhodnou formu pro prezentaci 

nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných 

vizuálně obrazných vyjádření 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

komentář 

 

NETRADIČNÍ TECHNIKY 

výstupy učivo 

vybírá, vytváří, pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 

různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

obměňuje různé vlastnosti prvků 

obměňuje různé vlastnosti prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

vysvětluje své postoje k obraznému 

vyjádření 

vysvětluje své postoje k interpretacím vizuálně 

obrazného vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

  grafické techniky - linoryt, tisk z koláže, 

monotyp, vyškrabávané techniky  

  kombinované techniky - koláž z tiskovin, 

domalovávaná koláž  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

Z (6. ročník): šířkové pásy 

přesahy z: 

Z (6. ročník): šířkové pásy 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 370 

 

VÝTVARNÉ AKCE 

výstupy učivo 

obměňuje různé vlastnosti prvků 

obměňuje různé vlastnosti prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudě 

nalézá vhodnou formu pro prezentaci 

nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných 

vizuálně obrazných vyjádření 

  ilustrace  

  výtvarné soutěže  

  besedy o umění, galerie, výstavy  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): sláva a štěstí 

přesahy z: 

AJ (9. ročník): sláva a štěstí 

 

4.8.  ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

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 

podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. 

Protože je zdraví důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní 

výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit 

základního vzdělávání. 

Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování 

zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a 

aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby 

žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní 

prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují 

s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti 

a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali 

potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání 

zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s 
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nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na 

činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti 

a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, 

aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. 

Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho 

všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i na větší 

samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. 

Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně 

zdraví. Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve 

vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná 

výchova. Vzdělávací obsah oblasti člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které 

jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v 

propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým 

vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a jeho svět a prolíná do 

ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni 

k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních 

i rizikových situacích i při mimořádných situacích. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu 

rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a 

je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a 

prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, 

škole a společenství vrstevníků. Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího 

vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových 

možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních 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, pro 

optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro 

podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v 

základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá 

dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení 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 - 

v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí 

tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby 

preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům 

se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 

Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. 

(příp. II.) zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu 

povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu 

dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, 

která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní 

oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodně zaměřeného 

pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v 

nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních 

vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé 
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populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně 

zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k 

poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. 

Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, 

všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do 

denního režimu žáků. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k: 

  poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot 

  pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání 

radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou 

příznivých vztahů  

  poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na 

způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí  

  získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co 

zdraví ohrožuje a poškozuje  

  využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k 

upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní 

situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví  

  propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, 

s volním úsilím atd.  

  chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu 

pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.  

  aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných 

činností ve škole i v obci. 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a 

k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí 

 

 4.8.1. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je samostatně zařazen v 8. ročníku v hodinové 

dotaci 2 hodiny týdně. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah předmětu Přírodopis. 

Výuka probíhá převážně v pracovně přírodopisu, která je vybavena interaktivní tabulí. Pro výuku 

je využívána i multimediální pracovna. 

Upřednostňuje komplexní pohled na daná témata s využitím mezipředmětových vztahů, 

kde mají žáci možnost poznávat člověka jako součást přírody, ale i společnosti.  

Učivo je rozděleno do těchto celků: 

1) Etologie 

2) Původ a vývoj člověka 

3) Anatomie a Fyziologie člověka 

4) Návykové látky a zdraví 

5) První pomoc 

6) Vývin lidského jedince 

7) Genetika 
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8) Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Vyučovací předmět přináší základní poznatky o původu člověka, stavbě a fungování 

lidského těla a dědičnosti. Zároveň si klade za cíl rozvíjet u žáků kladný vztah k vlastnímu zdraví 

a mít i odpovědnost za zdraví druhých lidí. 

Ve Výchově ke zdraví se objevuje řada tematických okruhů průřezových témat, zejména 

multikulturní výchovy a osobnostní a sociální výchovy. 

Využívá se zde řada metod forem práce. Nejběžnější frontální výuka je doplňována 

skupinovou prací, laboratorním cvičením, prezentací, problémovými úlohami, prací s počítačem a 

orientací v různých informačních zdrojích. Pro upevnění vědomostí, dovedností jsou důležité 

projekty a exkurze.  

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ETOLOGIE 

výstupy učivo 

definuje pojem etologie 

definuje pojem etologie, zdůvodní její 

využitelnost v praxi 

zná různé typy chování živočichů 

vysvětlí rozdíl mezi základními typy chování 

živočichů 

  vrozené chování  

  naučené chování  

  další typy chování, etologie v praxi  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA 

výstupy učivo 

umí zařadit člověka do systému živočišné 

říše 

umí zařadit člověka do systému živočišné říše 

objasní teorie vzniku člověka 

objasní dvě varianty vzniku člověka - stvoření a 

Darwinovu evoluční teorii 

vysvětlí fylogenezi člověka 

orientuje se v základních vývojových stupních 

fylogeneze člověka 

rozezná lidské rasy 

zná lidské rasy a jejich základní znaky 

  původ člověka  

  hominizace  

  vývoj člověka  

  lidské rasy  

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
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 Etnický původ 

komentář 

 

ORGÁNOVÉ SOUSTAVY 

výstupy učivo 

vysvětlí stavbu a funkci orgánů a všech 

orgánových soustav lidského těla 

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 

všech orgánových soustav lidského těla, 

vysvětlí jejich vztahy 

vysvětlí, které nemoci se nejčastěji vztahují 
k jednotlivým orgánovým soustavám, jaké jsou 

jejich příčiny 

  opěrná soustava  

  pohybová soustava  

  tělní tekutiny a cévní soustava  

  nakažlivé nemoci, imunita  

  dýchací soustava  

  trávicí soustava, metabolismus, správná 

výživa  

  vylučovací soustava  

  kůže  

  nervová soustava  

  smysly  

  soustava žláz s vnitřní sekrecí  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

F (7. ročník): otáčivé účinky síly, F (7. ročník): mechanické vlastnosti kapalin, F (7. ročník): 

světelné jevy, F (8. ročník): zvukové jevy, F (9. ročník): světelné jevy, TV (8. ročník): průpravná 

cvičení, TV (8. ročník): gymnastika, TV (8. ročník): úpoly, TV (8. ročník): atletika, TV (8. 

ročník): sportovní hry, TV (8. ročník): testy zdatnosti 

přesahy z: 

F (7. ročník): mechanické vlastnosti kapalin, F (7. ročník): otáčivé účinky síly, F (7. ročník): 

světelné jevy, F (8. ročník): zvukové jevy, TV (8. ročník): testy zdatnosti, TV (8. ročník): 

sportovní hry, TV (8. ročník): atletika, TV (8. ročník): úpoly, TV (8. ročník): gymnastika, TV (8. 

ročník): průpravná cvičení, F (9. ročník): světelné jevy 

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

rozpozná běžné nemoci 

rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 

nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a 

léčby, objasní význam zdravého způsobu života 

zná zásady správného stravování 

dává do souvislostí složení stravy a způsob 

stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v 

rámci svých možností uplatňuje zdravé 

stravovací návyky 

zná prevenci před nemocemi 

  drogy, alkohol  

  zdravotní rizika užívání  
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uplatňuje osvojené preventivní způsoby 

rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 

běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 

chorobami 

dodržuje zdravý životní styl 

projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k 

vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 

životního stylu 

 

navrhne denní rozvrh činností 
s ohledem na zásady zdravého životního stylu 

zná účinky návykových látek a sociálně 

patologických jevů ve společnosti 

dává do souvislostí zdravotní a psychosociální 

rizika spojená se zneužíváním návykových látek 

a životní perspektivu mladého člověka; 

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 

modely chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni 

 

porovná nabídku podpory zdraví  
v rámci školy a obce, vybere nejvhodnější pro 

svoji věkovou skupinu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

komentář 

přesahy do: 

VO (8. ročník): člověk hledající sám sebe, Ch (9. ročník): chemie a společnost 

přesahy z: 

VO (8. ročník): člověk hledající sám sebe, Ch (9. ročník): chemie a společnost 

PRVNÍ POMOC 

výstupy učivo 

aplikuje první pomoc 

aplikuje předlékařskou první pomoc při 

poranění a jiném poškození těla 

 

na příkladech vysvětluje způsoby ochrany 
před chorobami a úrazy 

  základy první pomoci  

 ochrana před chronickými nepřenosnými 

chorobami a před úrazy – prevence 

kardiovaskulárních a metabolických 

onemocnění, preventivní léčebná péče, 

odpovědné chování v situacích úrazu a život 

ohrožujících stavů 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 
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F (9. ročník): bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči, Ch (8. ročník): bezpečnost při 

experimentální práci, TV (8. ročník): bezpečnost a hygiena v TV 

přesahy z: 

Ch (8. ročník): bezpečnost při experimentální práci, TV (8. ročník): bezpečnost a hygiena v TV, F 

(9. ročník): bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči 

VÝVIN LIDSKÉHO JEDINCE 

výstupy učivo 

vysvětlí vznik a vývin nového jedince 

objasní vznik a vývin nového jedince od početí 

až do stáří 

objasní lidskou reprodukci 

prokáže základní znalosti v problematice lidské 

reprodukce a v potřebách dítěte 

zná různé možnosti antikoncepce 

konkretizuje možnosti antikoncepce 

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 

rozmnožování a jeho význam z hlediska 

dědičnosti 

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 

rozmnožování a jeho význam z hlediska 

dědičnosti 

vysvětlí změny v období dospívání 

respektuje změny v období dospívání, vhodně 

na ně reaguje a kultivovaně se chová k 

opačnému pohlaví 

přijímá odpovědnost za sexuální chování 

respektuje význam sexuality v souvislosti se 

zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 

životními cíli, chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného sexuálního chování 

  mužské a ženské pohlavní ústrojí  

  oplození  

  pohlavní choroby  

  ontogeneze člověka  

 Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – 

zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako 

součást formování osobnosti, zdrženlivost, 

předčasná sexuální zkušenost, promiskuita, 

problémy těhotenství a rodičovství 

mladistvých, poruchy pohlavní identity 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VO (8. ročník): člověk hledající společenství, VO (8. ročník): člověk hledající sám sebe 

přesahy z: 

VO (8. ročník): člověk hledající společenství, VO (8. ročník): člověk hledající sám sebe 

ZÁKLADY DĚDIČNOSTI 

výstupy učivo 

rozlišuje základní genetické pojmy 

dokáže vysvětlit základní genetické pojmy 

  pojem genetika  

  základní genetické pojmy a zákony  
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uvádí příklady dědičnosti 

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 

příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

výstupy učivo 

objasní pojem živelní pohroma 

zná pojem živelní pohroma, její účinky a druhy 

zná nebezpečí živelních pohrom 

uvědomuje si nebezpečí vyplývající z následků 

živelních pohrom 

dokáže se chránit před živelní pohromou 

dokáže chránit sebe a své okolí před následky 

živelních pohrom 

 

projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy, aktivně 

předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního 

bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní 

první pomoc 

 

charakterizuje možná nebezpečí  

vyplývající z běžného života i z mimořádných 

událostí, uvede vhodné způsoby preventivního 

chování a ochrany  

 

uplatňuje adekvátní způsoby chování  

a ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných událostí 

  živelní pohromy  

 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví – ve škole, při různých činnostech, 

bezpečnost v dopravě, zvládání agresivity, 

postup v případě jakékoli nehody (tísňové 

volání, zajištění bezpečnosti) 

 klasifikace mimořádných událostí, varovný 

signál a jiné způsoby varování, evakuace, 

činnost po mimořádné události, prevence 

vzniku mimořádných událostí 

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

F (9. ročník): jaderná energie, Ch (9. ročník): chemie a společnost 

přesahy z: 

F (9. ročník): jaderná energie, Ch (9. ročník): chemie a společnost 
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4.8.2. TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Vzdělávací obor Tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní 

pohybové možnosti s ohledem na zdravotní pohybová omezení. Pohybové vzdělání postupuje od 

spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové.  

Vyučovací předmět Tělesná výchova je samostatně zařazen v 1. až 9. ročníku v hodinové 

dotaci 2 hodin týdně. Výuka probíhá v tělovýchovných zařízeních školy, dále je využíván region 

Prahy 4 (plavání, cyklistika, bruslení, turistika).  

Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových 

možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinku konkrétních pohybových činností na 

tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu a zařazení pohybové aktivity do běžného života.  

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, 

které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonu žáků. Současně je důležité odhalování 

zdravotních oslabení žáku a jejich korekce formou speciálních vyrovnávacích cvičení. 

Vzdělávání v této oblasti vede žáky k rozvoji pohybových schopností a dovedností, 

zdravého životního stylu, regeneraci jednostranně zaměřené zátěže, získávání informací o 

pohybových činnostech a též o bezpečnosti a první pomoci při úraze. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k  učení 

 v Tv využíváme a střídáme různé výukové metody s důrazem na činnostní charakter výuky 

 využíváme při výuce TV audiovizuální prostředky pro výuku aerobiku, lyžařské kurzy, 

příležitostně pořádáme tematické přednášky zaměřené na TV ¨ 

Kompetence k řešení problémů 

 při výuce Tv vedeme žáky k samostatnosti při řešení pohybových úkolů a průpravných 

cvičeních (najít vhodné řešení herní situace či cvičení)  

 v Tv podporujeme týmovou spolupráci žáků při hromadných a skupinových cvičeních 

Kompetence komunikativní 

 v Tv vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, mezi žáky a učitelem, mezi žáky a 

dalšími osobami, při hromadných i skupinových cvičeních 

Kompetence sociální a personální 

 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky TV 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel při hodinách Tv, 

seznamujeme s pravidly slušného chování při reprezentaci školy u různých typů soutěží a 

dbáme na dodržování pravidel slušného chování 

Kompetence pracovní 

 v hodinách Tv vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a porovnávání svého výkonu a 

schopností s ostatními žáky  

1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

BEZPEČNOST A HYGIENA 

výstupy učivo 
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dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy 

  základní hygiena při tělesné výchově a při 

jiných pohybových aktivitách  

  pravidla bezpečnosti při tělesné výchově  

  psychosomatické dovednosti (práce s 

dechem, správné držení těla, verbální i 

neverbální komunikace)  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

výstupy učivo 

provádí pravidelnou pohybovou aktivitu 

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

uplatňuje správné způsoby držení těla, 

základní cvičební polohy 

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech, zaujímá 

správné základní cvičební polohy 

  rozcvičení  

  příprava před pohybovou činností  

  uklidnění po zátěži  

  protahovací cvičení  

  relaxační cvičení, vyrovnávací, kompenzační  

  rozvíjení nervosvalové koordinace  

  pěstování smyslu pro pohybovou harmonii  

  znalost základních pojmů, terminologie 

pohybových činnostech  

  základní orientace v prostoru  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (1. ročník): P: cviky pro uvolnění ruky k psaní, M (1. ročník): GvRaP: orientace v prostoru a 

v rovině 

přesahy z: 

ČJL (1. ročník): P: cviky pro uvolnění ruky k psaní, M (1. ročník): GvRaP: orientace v prostoru a 

v rovině 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

uplatňuje správné způsoby držení těla, 

základní cvičební polohy 

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech, zaujímá 

správné základní cvičební polohy 

reaguje na základní pokyny 

reaguje na základní pokyny a povely k 

osvojování činnosti a její organizaci 

  základní akrobacie, kotoul vpřed, přeskok 

přes nízkou švédskou bednu, chůze po 

lavičkách s dopomocí i bez, obměny chůze  

  cvičení se sportovním náčiním (švihadla, 

krátké tyče, míče ... )  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

zvládá jednoduché pohybové činnosti 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich 

zlepšení 

spolupracuje v týmu 

spolupracuje při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a soutěžích 

reaguje na základní pokyny 

reaguje na základní pokyny a povely k 

osvojování činnosti a její organizaci 

  hod míčkem na cíl z místa i z rozběhu, běh na 

kratší vzdálenost, skok daleký z místa  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

komentář 

 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

spolupracuje v týmu 

spolupracuje při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a soutěžích 

reaguje na základní pokyny 

reaguje na základní pokyny a povely k 

osvojování činnosti a její organizaci 

  pohybové hry různého zaměření s 

pomůckami i bez (např. kopaná)  

  herní dovednosti (vstup do role), spolupráce 

ve hře  

  rozvíjení vzájemných vztahů (dvojice, trojice, 

volná skupina, kruh, řada)  

  pěstování smyslu pro "fair play"  

  soutěživé hry, drobné závodivé hry  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 

komentář 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

výstupy učivo 
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dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy 

  ozdravné pobyty, školy v přírodě  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

BEZPEČNOST A HYGIENA 

výstupy učivo 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy 

  základní hygiena při tělesné výchově a při 

jiných pohybových aktivitách  

  pravidla bezpečnosti při tělesné výchově  

  psychosomatické dovednosti (práce s 

dechem, správné držení těla, verbální i 

neverbální komunikace)  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

výstupy učivo 

provádí pravidelnou pohybovou aktivitu 

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

uplatňuje správné způsoby držení těla, 

základní cvičební polohy 

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech, zaujímá 

správné základní cvičební polohy 

hodnotí kvalitu pohybu 

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybových 

dovedností spolužáka 

  rozcvičení  

  příprava před pohybovou činností  

  uklidnění po zátěži  

  napínací a protahovací cvičení  

  relaxační cvičení, vyrovnávací, kompenzační  

  rozvíjení nervosvalové koordinace  

  pěstování smyslu pro pohybovou harmonii  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 
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HV (2. ročník): hudebně pohybové činnosti 

přesahy z: 

HV (2. ročník): hudebně pohybové činnosti 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

uplatňuje správné způsoby držení těla, 

základní cvičební polohy 

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech, zaujímá 

správné základní cvičební polohy 

zvládá základy gymnastiky 

zvládá základy gymnastiky 

vyjádří rytmus pohybem 

vyjádří rytmus pohybem, sladí jednoduchý 

pohyb s hudbou 

  základní akrobacie, kotoul vpřed a vzad, 

přeskok přes švédskou bednu, chůze po 

lavičkách bez pomoci, obměny chůze  

  cvičení se sportovním náčiním (švihadla, 

krátké tyče, míče ... )  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

reaguje na základní pokyny 

reaguje na základní pokyny a povely k 

osvojování činnosti a její organizaci 

zvládá jednoduché pohybové činnosti 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich 

zlepšení 

  hod míčkem na cíl z místa i z rozběhu, běh na 

kratší vzdálenost, rychlý běh, skok daleký z 

místa  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

spolupracuje v týmu 

spolupracuje při jednoduchých týmových 

  pohybové hry různého zaměření s 

pomůckami i bez (např. kopaná)  

  herní dovednosti (vstup do role), spolupráce 
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pohybových činnostech a soutěžích 

dodržuje pravidla her 

dodržuje pravidla osvojovaných pohybových 

činností (hry, soutěže) 

ve hře  

  rozvíjení vzájemných vztahů (dvojice, trojice, 

volná skupina, kruh, řada)  

  pěstování smyslu pro "fair play"  

  soutěživé hry, drobné závodivé hry  

  kopaná  

  florbal  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

výstupy učivo 

zúčastňuje se turistických akcí, ozdravných 

pobytů 

zúčastňuje se turistických akcí a ozdravných 

pobytů v přírodě 

  ozdravné pobyty, školy v přírodě  

  pobyt na horách  

  plavání  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

3. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

BEZPEČNOST A HYGIENA 

výstupy učivo 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorách školy, předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

  hygiena při TV /vhodná obuv a oblečení pro 

jednotlivé pohybové aktivity/  

  bezpečnost při pohybových činnostech 

/organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečnost v šatnách a nářaďovně/  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

výstupy učivo 

provádí pravidelnou pohybovou aktivitu   zdravotně zaměřené činnosti /správné držení 

těla, průpravná, kompenzační a relaxační 
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spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

samostatně se připraví na pohybovou 

činnost 

samostatně se připraví před pohybovou činností 

a ukončí ji ve shodě s hlavní činností-

zatěžovanými svaly 

cvičení/  

  význam pohybu pro zdraví /pohybový režim, 

délka a intenzita pohybu/  

  rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti. 

Síly, pohyblivosti, koordinace pohybu  

  pořadová cvičení a komunikace v TV 

/základní tělocvičné názvosloví, smluvené 

povely, signály/  

  organizace při TV /základní organizace 

prostoru/  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

zvládá pohybové dovednosti 

zvládá osvojované pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

užívá správné názvosloví 

užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 

časopisů, uživatele internetu 

hodnotí kvalitu pohybu 

sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a hodnotí 

uplatňuje správné způsoby držení těla, 

základní cvičební polohy 

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech, zaujímá 

správné základní cvičební polohy 

  základy gymnastiky /průpravná cvičení, 

akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí/  

  rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 

/cvičení s hudbou, jednoduché tance/  

  průpravné úpoly /přetahy a přetlaky/  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

HV (3. ročník): hudebně pohybové činnosti 

přesahy z: 

HV (3. ročník): hudebně pohybové činnosti 

ATLETIKA 

výstupy učivo 
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zvládá jednoduché pohybové činnosti 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve 

hodnotí kvalitu pohybu 

sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a hodnotí 

  základy atletiky /rychlý běh, motivovaný 

vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem/  

  měření a posuzování pohybových dovedností 

/měření výkonů/  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

organizuje pohybovou činnost 

reaguje na základní pokyny a povely k 

osvojované činnosti a její organizace, aktivně 

vstupuje do organizace svého pohybového 

režimu 

rozlišuje role hráče 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a 

organizátora 

  základy sportovních her /manipulace s 

míčem, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve 

hře, průpravné hry utkání ve fotbale a florbale 

podle zjednodušených pravidel/  

  zásady jednání a chování /fair play, 

olympijské ideály a symboly/  

  pravidla osvojovaných her, závodů a soutěží  

  kopaná  

  florbal  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

výstupy učivo 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorách školy, předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

  turistika a pobyt v přírodě /přesun do terénu a 

chování v dopravních prostředcích při přesunu, 

chůze v terénu, ochrana přírody/  

  další pohybové činnosti /podle podmínek 

plavání, lyžování, bruslení/  

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

BEZPEČNOST A HYGIENA 

výstupy učivo 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti   hygiena při TV /vhodná obuv a oblečení pro 

jednotlivé pohybové aktivity/  

  bezpečnost při pohybových činnostech 

/organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečnost v šatnách a nářaďovně/  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

výstupy učivo 

provádí pravidelnou pohybovou aktivitu 

podílí se na realizaci pravidelného pohybového 

režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 

zlepšení úrovně své zdatnosti 

  rozvoj duševní harmonie  

  návyk správného držení těla  

  pěstování schopnosti koncentrace  

  rozvoj intelektuální složky dítěte  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

osvojuje si základy gymnastiky 

osvojuje si základy gymnastiky 

  rytmická gymnastika a tanec  

  akrobacie  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

seznamuje se s atletickými činnostmi 

zdokonaluje se v průpravných atletických 

činnostech 

užívá správné názvosloví 

  základy atletiky  

  měření a posuzování pohybových dovedností 

/měření výkonů/  
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užívá při pohybové činnosti základní 

osvojované tělocvičné názvosloví 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

zvládá základy sportovních her 

zvládá základy sportovních her 

organizuje pohybovou činnost 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

  základy sportovních her /manipulace s 

míčem, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve 

hře, průpravné hry utkání ve fotbale a florbale 

podle zjednodušených pravidel/  

  zásady jednání a chování /fair play, 

olympijské ideály a symboly/  

  pravidla osvojovaných her, závodů a soutěží  

  kopaná  

  florbal  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

výstupy učivo 

provádí pravidelnou pohybovou aktivitu 

podílí se na realizaci pravidelného pohybového 

režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 

zlepšení úrovně své zdatnosti 

  turistika a pobyt v přírodě /přesun do terénu a 

chování v dopravních prostředcích při přesunu, 

chůze v terénu, ochrana přírody, cvičení v 

přírodě/  

  další pohybové činnosti /podle podmínek 

plavání, lyžování, bruslení/  

  dopravní výchova a zdravověda  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

SKN (4. ročník): PR(Př): ochrana přírody, SKN (5. ročník): RP(Př): příroda 

přesahy z: 

SKN (4. ročník): PR(Př): ochrana přírody 

5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

BEZPEČNOST A HYGIENA 
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výstupy učivo 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

chová se bezpečně při pohybových činnostech v 

různém prostředí, uplatňuje pravidla hygieny a 

bezpečného chování v běžném sportovním 

prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu 

spolužáka 

  bezpečnost při pohybových činnostech 

/organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečnost v šatnách a nářaďovně/  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

výstupy učivo 

samostatně se připraví na pohybovou 

činnost 

zvládá základní přípravu organismu před 

pohybovou činností i uklidnění organismu po 

ukončení činnosti 

využívá nápravná cvičení 

umí využívat cviky na odstranění únavy 

  rozvoj duševní harmonie  

  návyk správného držení těla  

  pěstování schopnosti koncentrace  

  rozvoj intelektuální složky dítěte  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

zvládá pohybové dovednosti 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti 

hodnotí kvalitu pohybu 

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 

spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 

provedení pohybové činnosti, změří základní 

pohybové výkony a porovná je s předchozími 

výsledky 

zvládá základy gymnastiky 

osvojuje si základy gymnastiky 

užívá správné názvosloví 

užívá při pohybové činnosti základní 

osvojované tělocvičné názvosloví 

  rytmická gymnastika a tanec  

  akrobacie  
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

zdokonaluje se v atletických činnostech 

zdokonaluje se v průpravných atletických 

činnostech 

  základy atletiky  

  měření a posuzování pohybových dovedností 

/měření výkonů/  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

dodržuje pravidla her 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 

pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje 

při pohybových činnostech opačné pohlaví 

zvládá základy sportovních her 

zvládá základy sportovních her 

organizuje pohybovou činnost 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

  základy sportovních her /manipulace s 

míčem, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve 

hře, průpravné hry utkání ve fotbale a florbale 

podle zjednodušených pravidel/  

  zásady jednání a chování /fair play, 

olympijské ideály a symboly/  

  pravidla osvojovaných her, závodů a soutěží  

  kopaná  

  florbal  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kooperace a kompetice 

komentář 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

výstupy učivo 

seznamuje se s první pomocí 

seznamuje se s první pomocí při úrazech v 

podmínkách TV 

provádí pravidelnou pohybovou aktivitu 

podílí se na realizaci pravidelného pohybového 

  turistika a pobyt v přírodě /přesun do terénu a 

chování v dopravních prostředcích při přesunu, 

chůze v terénu, ochrana přírody, cvičení v 

přírodě/  

  další pohybové činnosti /podle podmínek 

plavání, lyžování, bruslení/  
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režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 

zlepšení úrovně své zdatnosti 

zúčastňuje se turistických akcí, ozdravných 

pobytů 

zúčastňuje se turistických akcí a ozdravně 

sportovních pobytů v přírodě 

  dopravní výchova a zdravověda  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

SKN (5. ročník): LaČ(Vl): orientace v čase, SKN (5. ročník): RP(Př): příroda 

přesahy z: 

SKN (5. ročník): RP(Př): příroda, SKN (5. ročník): LaČ(Vl): orientace v čase 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

BEZPEČNOST A HYGIENA V TV 

výstupy učivo 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běžném sportovním prostředí 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy 

adekvátně reaguje při úrazu spolužáka v 

podmínkách TV 

seznamuje se s první pomocí, adekvátně reaguje 

při úraze 

  bezpečnost a hygiena v TV  

  první pomoc při úraze  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

komentář 

přesahy do: 

AJ (6. ročník): u lékaře, AJ (6. ročník): projekty 

přesahy z: 

AJ (6. ročník): u lékaře, AJ (6. ročník): projekty 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

  rozcvičení  

  kondiční cvičení  

  vyrovnávací cvičení  
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činností - zatěžovanými svaly 

samostatně se připraví před pohybovou činností 

a ukončí ji ve shodě s hlavní činností, projevuje 

vůli po zlepšení své úrovně zdatnosti 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

  projevuje vůli po zlepšení své úrovně 

zdatnosti  

  z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem  

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti 

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

  posilování  

  strečink  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

komentář 

 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

osvojuje si základy aerobiku, zvládá 

rytmicitu pohybu s hudbou (dívky) 

vyjadřuje rytmus pohybem, nacvičuje 

jednoduché tance a pohyb s hudbou 

  prostná: kotouly  

  hrazda po čelo: visy, výmyk, výdrž ve shybu  

  přeskok: koza na šíř - roznožka, výskok do 

dřepu  

trampolínka 

  šplh na tyči  

  aerobic, tance (dívky)  

  kladina - chůze, poskoky (dívky)  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ÚPOLY 

výstupy učivo 

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti 

  přetlačování dvojic (chlapci)  
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti 

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží na úrovni třídy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnosti 

  speciální běžecká cvičení - "abeceda"  

  běh 50 m  

  běh 800 m  

  štafetový běh  

  skok do dálky  

  hod míčkem  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

osvojuje si a zvládá základy sportovních her 

(basketbal, přehazovaná, florbal, fotbal, 

ringo), gymnastiky, atletiky 

osvojuje si a zvládá základy sportovních her na 

úrovni třídy 

zvládá zorganizování pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

zvládá aktivně zorganizování pohybové činnosti 

a soutěže na úrovni třídy 

dodržuje pravidla her 

jedná v duchu fair play, dodržuje předem daná 

pravidla her a soutěží 

  kopaná: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  házená: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  košíková: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  florbal: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  softball: herní činnosti jednotlivce  

průpravné hry 

  přehazovaná: herní činnost jednotlivce  
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průpravná hra 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

POBYT NA LVVZ 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

samostatně se připraví před pohybovou činností 

a ukončí ji ve shodě s hlavní činností, projevuje 

vůli po zlepšení své úrovně zdatnosti 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běžném sportovním prostředí 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy 

adekvátně reaguje při úrazu spolužáka v 

podmínkách TV 

seznamuje se s první pomocí, adekvátně reaguje 

při úraze 

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

zvládá zorganizování pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

zvládá aktivně zorganizování pohybové činnosti 

a soutěže na úrovni třídy 

  běh na lyžích, sjezdové lyžování, základy 

carvingu  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

TESTY ZDATNOSTI 

výstupy učivo 

zvládá zorganizování pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

zvládá aktivně zorganizování pohybové činnosti 

a soutěže na úrovni třídy 

  Leger test, člunkový běh, 50m, 800m, leh-sed 

1 min, švihadlo 2 min, výdrž ve shybu, skok z 

místa, šplh, hloubka předklonu  
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změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží na úrovni třídy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnosti 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

BEZPEČNOST A HYGIENA V TV 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

samostatně se připraví před pohybovou činností 

a ukončí ji ve shodě s hlavní činností, projevuje 

vůli po zlepšení své úrovně zdatnosti 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běžném sportovním životě 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy, ale i na sportovních akcích 

mimo svou školu 

adekvátně reaguje při úrazu spolužáka v 

podmínkách TV 

seznamuje se s první pomocí, adekvátně reaguje 

při úraze 

  bezpečnost a hygiena v TV  

  první pomoc při úraze  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

samostatně se připraví před pohybovou činností 

a ukončí ji ve shodě s hlavní činností, projevuje 

vůli po zlepšení své úrovně zdatnosti 

  rozcvičení  

  kondiční cvičení  

  vyrovnávací cvičení  

  posilování  

  strečink  
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usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

  z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem  

  projevuje vůli po zlepšení své úrovně 

zdatnosti  

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a 

jejich možné příčiny 

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

osvojí si základy aerobiku, zvládá rytmicitu 

pohybu s hudbou (dívky) 

vyjadřuje rytmus pohybem, nacvičuje 

jednoduché tance a pohyb s hudbou 

  prostná: kotouly, stoj na rukou, přemety 

stranou  

  hrazda po čelo: visy, výmyk, výdrž ve shybu, 

přešvihy  

  přeskok: koza na šíř - roznožka, skrčka  

trampolínka 

  šplh na tyči  

  aerobic, tance (dívky)  

  kladina - chůze, poskoky, obraty (dívky)  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ÚPOLY 

výstupy učivo 

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti  

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

  přetlačování dvojic (chlapci)  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a 

jejich možné příčiny 

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží na úrovni třídy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnost 

  speciální běžecká cvičení - "abeceda"  

  běh 50 m  

  běh 800 m  

  štafetový běh  

  skok do dálky  

  hod míčkem  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

osvojuje si a zvládá základy sportovních her 

(basketbal, přehazovaná, florbal, fotbal, 

ringo, softbal), gymnastiky, atletiky 

osvojuje si a zvládá základy sportovních her na 

úrovni třídy 

zvládá zorganizování pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

zvládá aktivně zorganizování pohybové činnosti 

a soutěže na úrovni třídy 

dodržuje pravidla her 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 

pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje 

druhé pohlaví 

  kopaná: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  házená: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  košíková: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  florbal: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  softball: herní činnosti jednotlivce  

průpravné hry 

  přehazovaná: herní činnost jednotlivce  

průpravná hra 

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): zábava 

přesahy z: 

AJ (7. ročník): zábava 

POBYT NA LVVZ 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

samostatně se připraví před pohybovou činností 

a ukončí ji ve shodě s hlavní činností, projevuje 

vůli po zlepšení své úrovně zdatnosti 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běžném sportovním životě 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy, ale i na sportovních akcích 

mimo svou školu 

adekvátně reaguje při úrazu spolužáka v 

podmínkách TV 

seznamuje se s první pomocí, adekvátně reaguje 

při úraze 

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

zvládá zorganizování pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

zvládá aktivně zorganizování pohybové činnosti 

a soutěže na úrovni třídy 

  běh na lyžích, sjezdové lyžování, základy 

carvingu  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

TESTY ZDATNOSTI 

výstupy učivo 

zvládá zorganizování pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

zvládá aktivně zorganizování pohybové činnosti 

a soutěže na úrovni třídy 

  Leger test, člunkový běh, 50m, 800m, leh-sed 

1 min, švihadlo 2 min, výdrž ve shybu, skok z 

místa, šplh, hloubka předklonu  
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změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží na úrovni třídy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnost 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

BEZPEČNOST A HYGIENA V TV 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běžném sportovním životě 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy, ale i na sportovních akcích 

mimo svou školu 

adekvátně reaguje při úrazu spolužáka v 

podmínkách TV 

adekvátně reaguje při úraze 

  bezpečnost a hygiena v TV  

  první pomoc při úraze  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VZ (8. ročník): první pomoc 

přesahy z: 

VZ (8. ročník): první pomoc 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnost 

  z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem  

  rozcvičení  

  kondiční cvičení  

  vyrovnávací cvičení  

  posilování  

  strečink  
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  projevuje vůli po zlepšení své úrovně 

zdatnosti  

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

  některé pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem  

posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti 

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

jak na své motorické činnosti, tak na svých 

spolužácích 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

přesahy z: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

zvládá základy aerobiku a rytmicky pohybu 

s hudbou (dívky) 

vyjadřuje rytmus pohybem, nacvičuje 

jednoduché sestavy dle vybraného hudebního 

žánru 

  prostná: kotouly, stojky, přemety, 

minisestavy  

  hrazda po čelo: visy, výmyk, výdrž ve shybu, 

přešvihy, podmet, minisestavy  

  přeskok: koza na šíř - roznožka, skrčka  

koza na délku - roznožka, skrčka 

bedna - výskok do dřepu, skrčka 

trampolínka 

  šplh na tyči, šplh na laně  

  aerobic, tance (dívky)  

  kladina - chůze, poskoky, obraty  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

přesahy z: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

ÚPOLY 

výstupy učivo 
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zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti  

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

  přetlačování dvojic (chlapci)  

  kontrolované pády  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

přesahy z: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

  některé pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem  

posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti 

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

jak na své motorické činnosti, tak na svých 

spolužácích 

změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží nejen na úrovni třídy, ale i školy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnosti 

  speciální běžecká cvičení - "abeceda"  

  běh 60 m  

  běh 800 m  

  běh 1500 m  

  štafetový běh  

  skok do dálky  

  hod míčkem  

  hod granátem  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

F (8. ročník): práce a výkon, VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

přesahy z: 

F (8. ročník): práce a výkon, VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

SPORTOVNÍ HRY 
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výstupy učivo 

osvojuje si a zvládá základy sportovních her 

(basketbal, volejbal, florbal, fotbal, 

softbal), gymnastika a atletiky 

osvojuje si a zvládá základy sportovních her na 

úrovni třídy i školy 

změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží nejen na úrovni třídy, ale i školy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnosti 

dodržuje pravidla her 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 

pravidlům a adekvátně na ně reaguje, zapojuje 

se do role rozhodčího 

  kopaná: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  házená: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  košíková: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  florbal: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  softball: herní činnosti jednotlivce  

průpravné hry 

  přehazovaná: herní činnost jednotlivce  

průpravná hra 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

F (8. ročník): mechanická energie tělesa, VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

přesahy z: 

F (8. ročník): mechanická energie tělesa, VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

JINÉ POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

  některé pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem  

posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti 

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

jak na své motorické činnosti, tak na svých 

spolužácích 

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti  

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

  frisbee, softtenis  

pokrytí průřezových témat 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 402 

 

komentář 

 

POBYT NA LVVZ 

výstupy učivo 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běžném sportovním životě 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy, ale i na sportovních akcích 

mimo svou školu 

adekvátně reaguje při úrazu spolužáka v 

podmínkách TV 

adekvátně reaguje při úraze 

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti  

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží nejen na úrovni třídy, ale i školy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnosti 

  běh na lyžích, sjezdové lyžování, základy 

carvingu  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

TESTY ZDATNOSTI 

výstupy učivo 

zvládá zorganizování pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni školy 

zvládá aktivně zorganizování pohybové činnosti 

a soutěže na úrovni třídy i školy 

změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží nejen na úrovni třídy, ale i školy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnosti 

dodržuje pravidla her 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 

  Leger test, člunkový běh, 50m, 800m, leh-sed 

1 min, švihadlo 2 min, výdrž ve shybu, skok z 

místa, šplh, hloubka předklonu  



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 403 

 

pravidlům a adekvátně na ně reaguje, zapojuje 

se do role rozhodčího 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

přesahy z: 

VZ (8. ročník): orgánové soustavy 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

BEZPEČNOST A HYGIENA V TV 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běžném sportovním životě 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy, ale i na sportovních akcích 

mimo svou školu 

adekvátně reaguje při úrazu spolužáku v 

podmínkách TV 

adekvátně reaguje při úraze 

  bezpečnost a hygiena v TV  

  první pomoc při úraze  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 

nabídky zvolí vhodný rozvojový 

program zařazuje pravidelně a s 

konkrétním účelem 

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé pohybové 

  rozcvičení  

  kondiční cvičení  

  vyrovnávací cvičení  

  posilování  

  strečink  
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činnosti zařazuje pravidelně a s 

konkrétním účelem 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti 

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

jak na své motorické činnosti, tak na svých 

spolužácích 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

zvládá základy aerobiku a rytmicky pohybu 

s hudbou (dívky) 

vyjadřuje rytmus pohybem, nacvičuje 

jednoduché sestavy dle vybraného hudebního 

žánru 

  prostná: kotouly, stojky, přemety, 

minisestavy  

  hrazda po čelo: visy, výmyk, výdrž ve shybu, 

přešvihy, podmet, minisestavy  

  přeskok: koza na šíř - roznožka, skrčka  

koza na délku - roznožka, skrčka 

bedna - výskok do dřepu, skrčka 

trampolínka 

  šplh na tyči, šplh na laně  

  aerobic, tance (dívky)  

  kladina - chůze, poskoky, obraty  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ÚPOLY 

výstupy učivo 

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech 

  přetlačování dvojic (chlapci)  

  kontrolované pády  

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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ATLETIKA 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 

nabídky zvolí vhodný rozvojový 

program zařazuje pravidelně a s 

konkrétním účelem 

posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti 

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

jak na své motorické činnosti, tak na svých 

spolužácích 

změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží nejen na úrovni třídy, ale i školy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnosti 

dodržuje pravidla her 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 

pravidlům a adekvátně na ně reaguje, zapojuje 

se do role rozhodčího 

  speciální běžecká cvičení - "abeceda"  

  běh 60 m  

  běh 800 m  

  běh 1500 m  

  štafetový běh  

  skok do dálky  

  hod míčkem  

  hod granátem  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

osvojuje si a zvládá základy sportovních her 

(basketbal, volejbal, florbal, fotbal, 

softbal), gymnastiky a atletiky 

osvojuje si a zvládá základy sportovních her na 

úrovni třídy i školy 

změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží nejen na úrovni třídy, ale i školy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnosti 

dodržuje pravidla her 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 

  kopaná: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  házená: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  košíková: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  florbal: herní činnosti jednotlivce  

herní kombinace 

průpravné hry 

  softball: herní činnosti jednotlivce  

průpravné hry 
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pravidlům a adekvátně na ně reaguje, zapojuje 

se do role rozhodčího 
  přehazovaná: herní činnost jednotlivce  

průpravná hra 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

JINÉ POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé pohybové 

činnosti zařazuje pravidelně a s 

konkrétním účelem 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti 

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

jak na své motorické činnosti, tak na svých 

spolužácích 

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech 

  frisbee, softtenis  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

POBYT NA LVVZ 

výstupy učivo 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností - zatěžovanými svaly 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běžném sportovním životě 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy, ale i na sportovních akcích 

mimo svou školu 

adekvátně reaguje při úrazu spolužáku v 

podmínkách TV 

  běh na lyžích, sjezdové lyžování, základy 

carvingu  
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adekvátně reaguje při úraze 

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé pohybové 

činnosti zařazuje pravidelně a s 

konkrétním účelem 

  podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu  

  uplatňuje kondičně zaměřené činnosti  

zvládá zorganizování pohybových činností a 

soutěže na úrovni školy 

zvládá aktivně zorganizování pohybové činnosti 

a soutěže na úrovni třídy i školy 

změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží nejen na úrovni třídy, ale i školy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnosti 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

TESTY ZDATNOSTI 

výstupy učivo 

zvládá zorganizování pohybových činností a 

soutěže na úrovni školy 

zvládá aktivně zorganizování pohybové činnosti 

a soutěže na úrovni třídy i školy 

změří, zhodnotí a porovná výsledky ze 

soutěží nejen na úrovni třídy, ale i školy 

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti, 

sportovní hry a soutěže na úrovni třídy 

zhodnotí výsledky dané pohybové činnosti 

dodržuje pravidla her 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 

pravidlům a adekvátně na ně reaguje, zapojuje 

se do role rozhodčího 

  Leger test, člunkový běh, 50m, 800m, leh-sed 

1 min, švihadlo 2 min, výdrž ve shybu, skok z 

místa, šplh, hloubka předklonu  

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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4.9.  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, 

vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a 

přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět 

práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s 

lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. 

Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti 

a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v 

dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou 

protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího 

oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným 

materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu 

povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály, 

Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava 

pokrmů, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých 

podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně 

další dva tematické okruhy. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu. 

Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých 

středních škol. Je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. 

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům 

(tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si 

základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost 

samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování 

zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který 

žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném 

rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co 

největší počet tematických okruhů. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k: 

  pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce  

  osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci 

a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě  

  vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů 

při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku  

  poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní 

činností člověka  

  autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému 

postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí  

  chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení 

podnikatelského myšlení  

  orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 

potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního 

profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci  
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4.9.1. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět Člověk a svět práce je samostatně zařazen mimo 7. ročník v 1. až 9. 

ročníku v hodinové dotaci 1 hodin týdně. Výuka probíhá učebnách 1. a 2. stupně a v pracovně 

rodinné výchovy, v keramické dílně a v areálu školní zahrady, dále je využíván region Prahy 4.  

Vzdělávací obor Člověk a svět práce vede žáky k získávání základních dovedností v 

různých oborech lidské činnosti. Přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Učí žáky 

plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu.  

Člověk a svět práce probíhá na 1. i 2. stupni, kde je rozdělen na osm tematických okruhů. 

Na 1. stupni má čtyři tematické okruhy: 

1. Práce s drobným materiálem 

2. Konstrukční činnosti 

3. Pěstitelské práce 

4. Příprava pokrmů 

Na 2. stupni má pět tematických okruhů: 

1. Péče o prostředí domova a organizace provozu domácnosti 

2. Ekonomika domácnosti 

3. Výběr poživatin a technologie přípravy pokrmů 

4. Jednoduché pokrmy 

5. Volba povolání 

 

Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 v předmětu člověk a svět práce využíváme/střídáme různé výukové metody s důrazem na 

činnostní charakter výuky (např. skupinová práce, projektová výuka) 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře i na 

internetu 

 využíváme při výuce TV pořady, audio i video techniku, počítačové programy, nabídky 

tvůrčích dílen, příležitostně pořádáme tematicky zaměřené exkurze a besedy k ověření 

školních poznatků 

 učíme práci s chybou při vytváření vlastních projektů či výtvorů 

Kompetence k řešení problémů 

 snažíme se vést výuku hlavně prakticky, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat, aby 

hledali a nalézali různá řešení problému 

 vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů a úkolů – k vyslechnutí názoru 

druhých, k vyjádření názoru, postoje slušnou formou, k pomoci druhému 

 vedeme žáky k samostatnosti při řešení problémů a úkolů (najít si vhodné informace, 

požádat o pomoc, sehnat potřebné věci) ve škole i mimo školu 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problému 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, mezi žáky a učitelem, mezi žáky a  

dalšími osobami 

 rádi bychom vedli žáky k tiché komunikaci při skupinové, kooperativní práci 
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Kompetence sociální a personální 

 v předmětu člověk a svět práce zařazujeme kooperativní činnosti do výuky (společné 

výrobky, projekty) 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupině 

Kompetence občanské     

 vedeme žáky k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel při práci, 

seznamujeme s pravidly slušného chování při návštěvách akcí v rámci výuky člověka a 

světa práce a dbáme na jejich dodržování 

 vedeme žáky k zodpovědnosti v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

pořádáním různých akcí  

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reál. možnostmi při výběru své 

profesní orientace  

 výuku člověka a světa práce doplňujeme příležitostně o praktické exkurze  

 vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce druhých 

 učíme žáky vhodné a kvalitní prezentaci svých projektů, výtvorů a sebe 

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

výstupy učivo 

zvládá manuální dovednosti 

zvládá základní manuální dovednosti při práci s 

jednoduchými materiály a pomůckami 

pracuje s tradičním i netradičním 

materiálem 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 

tradičních i netradičních materiálů 

- práce s papírem, kartonem 

- práce s přírodninami 

- práce s modelovací hmotou 

- práce s textilem 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

přesahy do: 

VV (1. ročník): netradiční techniky 

přesahy z: 

VV (1. ročník): netradiční techniky 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

dodržuje návod a předlohu 

pracuje podle slovního návodu a předlohy 

manipuluje se stavebnicí 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při 

- montáž, demontáž 
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práci se stavebnicemi 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

komentář 

přesahy do: 

M (1. ročník): GvRaP: základní útvary v prostoru, M (1. ročník): GvRaP: měření délek 

přesahy z: 

M (1. ročník): GvRaP: základní útvary v prostoru, M (1. ročník): GvRaP: měření délek 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

výstupy učivo 

pozoruje přírodu 

provádí pozorování přírody v jednotlivých 

ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

pečuje o rostliny 

pečuje o nenáročné rostliny v bytě i ve třídě 

- péče o pokojové rostliny 

- exkurze 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

SKN (1. ročník): RP: vztah člověka a přírody 

přesahy z: 

SKN (1. ročník): RP: vztah člověka a přírody 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

výstupy učivo 

připraví jednoduchý pokrm 

připraví samostatně jednoduchý pokrm 

zná pravidla stolování 

upraví stůl pro jednoduché stolování 

- stolování 

- jednoduchá úprava potravin 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

výstupy učivo 
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zvládá manuální dovednosti 

zvládá základní manuální dovednosti při práci s 

jednoduchými materiály a pomůckami 

pracuje s tradičním i netradičním 

materiálem 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 

tradičních i netradičních materiálů 

využívá tvůrčí činnost s různým materiálem 

využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii 

  vlastnosti materiálů, jejich využití v praxi / 

papír, karton, přírodniny, textil, modelovací 

hmota /  

  jednoduché pracovní postupy  

  organizace práce  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

dodržuje návod a předlohu 

pracuje podle slovního návodu a předlohy 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce 

udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce 

manipuluje se stavebnicí 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicemi, provádí jednoduchou 

montáž a demontáž 

  sestavování modelů  

  montáž, demontáž  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): KS: jednoduchý popis 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: jednoduchý popis 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

výstupy učivo 

pozoruje přírodu 

provádí pozorování přírody v jednotlivých 

ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

pečuje o rostliny 

pečuje o nenáročné rostliny v bytě i ve třídě, 

  péče o pokojové rostliny  

  pozorování, pokusy  

  využití nářadí při práci s rostlinami  
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provádí pěstitelská pozorování 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

výstupy učivo 

zná pravidla stolování 

chová se vhodně při stolování, upraví stůl pro 

jednoduché stolování 

připraví jednoduchý pokrm 

připraví samostatně jednoduchý pokrm 

  základy společenského chování  

  příprava jednoduché tabule  

  pravidla stolování  

  vhodné a nevhodné chování při jídle  

  vybavení kuchyně, kuchyňské náčiní  

  pracovní hygiena, bezpečnost práce  

  první pomoc při úrazu  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): KS: jednoduchý popis 

přesahy z: 

ČJL (2. ročník): KS: jednoduchý popis 

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

výstupy učivo 

pracuje s tradičním i netradičním 

materiálem 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 

tradičních i netradičních materiálů 

  vlastnosti materiálů, jejich využití v praxi  

  organizace práce  

  lidové zvyky, tradice, řemesla  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

VV (3. ročník): netradiční techniky 

přesahy z: 

VV (3. ročník): netradiční techniky 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 
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umí pracovat s návodem a předlohou 

pracuje podle slovního návodu a předlohy 

manipuluje se stavebnicí 

ovládá elementární dovednosti při práci se 

stavebnicemi 

  práce se stavebnicí, sestavování modelů  

  práce s návodem, předlohou, náčrtem  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

výstupy učivo 

pozoruje přírodu 

provádí pozorování přírody, zaznamenává a 

zhodnotí výsledky pozorování 

pečuje o rostliny 

pečuje o nenáročné rostliny 

  péče o pokojové rostliny  

  výživa rostlin, osivo, půda a její zpracování  

  jedovaté rostliny, rostliny jako drogy, alergie  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

výstupy učivo 

zná pravidla stolování 

připraví tabuli pro jednoduché stolování 

  základy společenského chování  

  pracovní hygiena  

  základní vybavení kuchyně  

  úprava stolu, pravidla správného stolování  

  význam techniky  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

SKN (3. ročník): ČaJZ: zdraví 

přesahy z: 

SKN (3. ročník): ČaJZ: zdraví 

4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

výstupy učivo 
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využívá tvůrčí činnost s různým materiálem 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 

postupy na základě své představivosti různé 

výrobky z daného materiálu, využívá při 

tvořivých činnostech s různým materiálem 

prvky lidových tradic 

  vlastnosti materiálů, jejich využití v praxi / 

papír, karton, přírodniny, textil, modelovací 

hmota /  

  jednoduché pracovní postupy  

  organizace práce  

  úprava pracovní plochy  

  bezpečnost práce a hygienické návyky  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

volí vhodné pracovní pomůcky a nástroje 

volí vhodné pracovní pomůcky a nástroje 

vzhledem k používanému materiálu 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce 

udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje 

zásady hygieny a zásady bezpečnosti práce 

manipuluje se stavebnicí 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

umí pracovat s návodem a předlohou 

pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

  sestavování modelů  

  montáž, demontáž  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

výstupy učivo 

pečuje o rostliny 

pečuje o nenáročné rostliny 

pozoruje přírodu 

pozoruje přírodu a zaznamenává výsledky 

těchto pozorování 

  péče o pokojové rostliny  

  pozorování, pokusy  

  využití nářadí při práci s rostlinami  

  ochrana životního prostředí  

pokrytí průřezových témat 

komentář 
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přesahy do: 

SKN (4. ročník): PR(Př): ochrana přírody 

přesahy z: 

SKN (4. ročník): PR(Př): ochrana přírody 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

výstupy učivo 

uplatňuje zásady správné výživy 

uplatňuje zásady správné výživy 

připraví jednoduchý pokrm 

připravuje samostatně jednoduché pokrmy 

orientuje se ve vybavení kuchyně 

zná základní vybavení kuchyně a dodržuje 

bezpečnost práce 

  základy společenského chování  

  příprava jednoduché tabule  

  pravidla stolování  

  vhodné a nevhodné chování při jídle  

  vybavení kuchyně, kuchyňské náčiní  

  pracovní hygiena, bezpečnost práce  

  první pomoc při úrazu  

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

                 Práce v realizačním týmu 

komentář 

 

PŘÍPRAVA K PROFESNÍMU ZAMĚŘENÍ 

výstupy učivo 

zná zásady společenského chování 

dodržuje zásady správného stolování a 

společenského chování 

  besedy, exkurze, výlety  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

výstupy učivo 

využívá tvůrčí činnosti s různým materiálem 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 

postupy na základě své představivosti různé 

výrobky z daného materiálu, využívá při 

tvořivých činnostech s různým materiálem 

prvky lidových tradic 

  vlastnosti materiálů, jejich využití v praxi / 

papír, karton, přírodniny, textil, modelovací 

hmota /  

  jednoduché pracovní postupy  

  organizace práce  

  úprava pracovní plochy  
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  bezpečnost práce a hygienické návyky  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

VV (5. ročník): netradiční techniky 

přesahy z: 

VV (5. ročník): netradiční techniky 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

volí vhodné pracovní pomůcky a nástroje 

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 

náčiní vzhledem k použitému materiálu 

dodržuje zásady hygieny a zásady 

bezpečnost práce 

udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje 

zásady hygieny a zásady bezpečnosti práce 

manipuluje se stavebnicí 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

umí pracovat s návodem a předlohou 

pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

  sestavování modelů  

  montáž, demontáž  

pokrytí průřezových témat  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

                 Práce v realizačním týmu 

komentář 

přesahy do: 

M (5. ročník): GvRaP: útvary v prostoru 

přesahy z: 

M (5. ročník): GvRaP: útvary v prostoru 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

výstupy učivo 

pečuje o rostliny 

pečuje o nenáročné rostliny 

pozoruje přírodu 

pozoruje přírodu a zaznamenává výsledky 

těchto pozorování 

  péče o pokojové rostliny  

  pozorování, pokusy  

  využití nářadí při práci s rostlinami  

  ochrana životního prostředí  
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

výstupy učivo 

uplatňuje zásady správné výživy 

uplatňuje zásady správné výživy 

připraví jednoduchý pokrm 

připravuje samostatně jednoduché pokrmy 

orientuje se ve vybavení kuchyně 

zná základní vybavení kuchyně a dodržuje 

bezpečnost práce 

  základy společenského chování  

  příprava jednoduché tabule  

  pravidla stolování  

  vhodné a nevhodné chování při jídle  

  vybavení kuchyně, kuchyňské náčiní  

  pracovní hygiena, bezpečnost práce  

  první pomoc při úrazu  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PŘÍPRAVA K PROFESNÍMU ZAMĚŘENÍ 

výstupy učivo 

zná zásady společenského chování 

dodržuje zásady správné stolování a 

společenského chování 

  besedy, exkurze, výlety  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PAÚD:PÉČE O PROSTŘEDÍ DOMOVA 

výstupy učivo 

pečuje o domov   byt, bydlení, potřeby rodiny vzhledem k 

bydlení  

  rodinný stůl, centrum života rodiny  

  úprava stolu k různým příležitostem  

  balení dárků  

  způsob předávání a přijímání dárků¨  

  výroba jednoduchého dárku (svíčky z včelího 

vosku. Ozdobné dózy plněné luštěninami a 

obilovinami)  
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  situační hry  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Kooperace a kompetice 

komentář 

přesahy do: 

VO (6. ročník): domov a rodina 

přesahy z: 

VO (6. ročník): domov a rodina 

PAÚD:ORGANIZACE PROVOZU DOMÁCNOSTI 

výstupy učivo 

učí se správně hospodařit   domácí práce, jejich časové rozvržení v 

průběhu dne, týdne, roku  

  zapojení všech členů rodiny  

  uspořádání věcí v domácnosti  

  pracovní pomůcky a prostředky  

  zásady hygieny a bezpečnosti práce  

  kompletní úklid domácnosti (školní 

kuchyňky)  

  obsluha základních technických prostředků 

používaných v domácnosti  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

komentář 

přesahy do: 

VO (6. ročník): domov a rodina 

přesahy z: 

VO (6. ročník): domov a rodina 

PAÚD:EKONOMIKA DOMÁCNOSTI 

výstupy učivo 

učí se správně hospodařit 

orientuje se v nákupu potravin 

  hospodaření s finančními prostředky  

  pořizovací hodnota věcí, nákupy  

  rodinný a osobní rozpočet  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 
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VO (6. ročník): domov a rodina 

přesahy z: 

VO (6. ročník): domov a rodina 

PP:ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ 

výstupy učivo 

dodržuje zásady práce v kuchyňce 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni; 

správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím 

a zařízením včetně údržby; dodržuje základní 

hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a 

poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

elektrickým proudem; dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

úrazech v kuchyni 

volí vhodné pracovní pomůcky a nástroje 

  seznámení s vybavením cvičné kuchyňky  

  než začneme s přípravou pokrmů 

(bezpečnost, hygiena, úklid)  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PP: VÝBĚR POŽIVATIN 

výstupy učivo 

učí se správně hospodařit 

orientuje se v nákupu potravin 

  výběr, nákup a skladování poživatin  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

PP: TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ 

výstupy učivo 

připravuje jednoduché pokrmy 

připraví jednoduché pokrmy s ohledem na 

zdravou výživu; rozliší zdravé a nezdravé 

pokrmy 

volí vhodné pracovní pomůcky a nástroje 

připravuje jednoduché pokrmy 

uplatňuje zásady správné výživy 

  anketa o výživě  

  výživová pyramida  

  sestavení racioláního jídelníčku  
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pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

PP:JEDNODUCHÉ POKRMY 

výstupy učivo 

připravuje jednoduché pokrmy 

připraví jednoduché pokrmy s ohledem na 

zdravou výživu; rozliší zdravé a nezdravé 

pokrmy 

  příprava pomazánek na chlebíčky  

  příprava pudinku nebo krupicové kaše  

  příprava pizzy  

  zeleninový a ovocný salát  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Kooperace a kompetice 

komentář 

 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PAÚD:PÉČE O PROSTŘEDÍ DOMOVA 

výstupy učivo 

pečuje o domov   host v rodině, zdravení, představování, 

společenské chování  

  nácvik verbální a neverbální komunikace 

formou situačních her  

  rodinné soužití  

  rodinné svátky a tradice  

  výroba jednoduchého dárku  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

komentář 

přesahy do: 

VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení 

přesahy z: 

VO (7. ročník): kultura a její rozvíjení 

PAÚD:KULTURA ODÍVÁNÍ 

výstupy učivo 
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volí správně oblečení podle příležitosti 

uplatňuje správně hygienu odívání 

upraví oděv různými výtvarnými technikami 

  údržba oděvů a textilií  

  úprava oděvů výtvarnými technikami  

  volba oděvů k různým příležitostem  

  hygiena odívání  

pokrytí průřezových témat 

komentář 

přesahy do: 

AJ (7. ročník): projekty, VO (7. ročník): přírodní bohatství a jeho ochrana, VV (7. ročník): 

netradiční techniky 

přesahy z: 

AJ (7. ročník): projekty, VO (7. ročník): přírodní bohatství a jeho ochrana 

PAÚD:EKONOMIKA DOMÁCNOSTI 

výstupy učivo 

umí použít zásady správného hospodaření 

provádí jednoduché operace platebního styku a 

domácího účetnictví; zná možnosti, jak šetřit v 

domácnosti s různými druhy energie; zná 

zásady šetrného přístupu k životnímu prostředí 

v domácnosti 

respektuje životní prostředí 

sestaví rodinný rozpočet 

zamýšlí se nad výdaji a příjmy v rodině 

  hospodaření s různými druhy energií v 

domácnosti  

  rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory  

  odpad a jeho ekologická likvidace  

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

komentář 

přesahy do: 

Př (9. ročník): ekologie, Z (9. ročník): globální problémy 

přesahy z: 

Př (9. ročník): ekologie, Z (9. ročník): globální problémy 

PAÚD: NA CESTĚ ZA ZDRAVÍM 

výstupy učivo 

respektuje životní prostředí   životní rytmus, režim dne, využívání volného 

času  

  prevence zneužívání návykových látek  

  situační hry (nácvik způsobů chování v 

různých krizových situacích)  

  životní prostředí a zdraví člověka  

pokrytí průřezových témat 
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komentář 

 

PP: TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ 

výstupy učivo 

dodržuje zásady práce v kuchyňce a v 

domácnosti 

ovládá jednoduché pracovní postupy při 

základních činnostech v domácnosti a orientuje 

se v návodech k obsluze běžných domácích 

spotřebičů; dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne 

první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

elektrickým proudem; správně zachází s 

pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením 

včetně údržby; provádí drobnou domácí údržbu 

připravuje jednoduché pokrmy 

připraví jednoduché tepelně zpracované 

pokrmy; sestaví racionální jídelníček; seznámí 

se s cizorodými látkami v potravním řetězci; ví, 

jak skladovat poživatiny  

uplatňuje zásady správné výživy 

sestaví jídelníček 

zvládá jednoduché tepelné úpravy pokrmů 

rozliší potraviny podle původu 

  sestavení jídelníčku  

  rozpočet, vyúčtování  

  tepelné úpravy pokrmů  

  základní složky potravin  

  cizorodé látky v potravním řetězci  

  potraviny rostlinného a živočišného původu  

  pokrmy z brambor  

  jednoduché jídlo z těstovin  

  vánoční cukroví  

  moučníky z listového těsta  

  jednoduché jídlo s použitím vajec  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 

komentář 

přesahy do: 

M (7. ročník): ČaPO:poměr 

přesahy z: 

M (7. ročník): ČaPO:poměr 

SP 

výstupy učivo 

připravuje se na budoucí povolání 

prokáže v modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby při vstupu na trh práce; 

orientuje se v pracovních činnostech vybraných 

profesí 

  úvod do tématu  

  osobní zájmy a cíle  

  sebepoznávání  

  sebehodnocení  

  systém školství ČR, charakteristika středních 
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učí se sebepoznání 

orientuje se v rozdělení středních škol 

seznamuje se s vlivy na volbu budoucích 

profesí 

škol (SOU: SOŠ, gymnázia)  

  gymnázium, přijímací zkoušky nanečisto  

  vlivy na volbu profesní orientace  

  charakter a druhy pracovních činností; 

požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

komentář 

přesahy do: 

VO (8. ročník): volba povolání 

přesahy z: 

VO (8. ročník): volba povolání 

 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PAÚD:TVOŘÍME SVŮJ DOMOV 

výstupy učivo 

umí použít zásady správného hospodaření 

správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím 

a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 

domácí údržbu; ovládá jednoduché pracovní 

postupy při základních činnostech v domácnosti 

a orientuje se v návodech k obsluze běžných 

domácích spotřebičů 

orientuje se ve zdravém životním stylu v 

souvislosti s bydlením 

řeší interiér bytu po funkční i estetické stránce; 

pracuje s maketou bytu, kterou si sám vyrobí; 

pracuje s katalogy; orientuje se z hlediska 

účelnosti ve výběru nabízeného zboží 

umí navrhnout zařízení bytu 

umí použít zásady hygieny při zařizování 

bytu 

orientuje se v rodinném rozpočtu 

zjišťuje možné způsoby bezhotovostní 

platby 

seznamuje se el. Domácími spotřebiči 

  zakládání domácnosti a zařizování bytu - 

finance, provoz, údržba  

  funkční a estetické řešení interiéru  

  zdravé bydlení  

  vliv obytného prostředí na zdraví  

  hygienické požadavky na zařízení některých 

částí bytu, oslunění, osvětlení, větrání a 

vytápění  

  technické parametry vybavení bytu a 

spotřebičů v domácnosti, ekonomika jejich 

provozu  

  ekonomika domácnosti, rodinný rozpočet, 

domácí účetnictví  

  hotovostní a bezhotovostní platební styk  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 4, Bítovská 1246/1, „Okna dokořán“ – čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 

 

© ZŠ Bítovská 2016 Stránka 425 

 

 Kreativita 

  

komentář 

přesahy do: 

AJ (9. ročník): styl, VO (9. ročník): rodinné právo, F (9. ročník): bezpečné zacházení s 

elektrickými spotřebiči 

přesahy z: 

AJ (9. ročník): styl, VO (9. ročník): rodinné právo 

PAÚD:MŮJ DOMOV A RODINA 

výstupy učivo 

zamýšlí se nad svou budoucností spojenou s 

rodičovstvím a výchovou dětí 

orientuje se v problematice antikoncepce a 

početí 

  rodinné soužití  

  manželství, plánované rodičovství, životní 

role otce matky  

  výchova dětí v rodině, náhradní rodinná péče  

  početí, těhotenství ženy, zodpovědnost rodičů 

za dítě  

  antikoncepce  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

 

PP: TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ 

výstupy učivo 

připravuje pokrmy 

připraví pokrm se složitější tepelnou úpravou; 

sestaví menu na rodinou oslavu; 

připraví i složitější menu 

seznamuje se s novými výživovými trendy 

vnímá odlišnosti stravy jiných kultur 

sestaví jídelníček pro různé kategorie lidí 

(nemocní, děti, těžce pracující.) 

seznamuje se s kalorickou hodnotou jídla 

používá el. spotřebiče v kuchyni 

  nové trendy v přípravě pokrmů (nové 

spotřebiče a jejich přínos)  

  dietní opatření  

  sestavení kaloricky lehkého jídelníčku  

  výpočet BMI indexu¨  

  poruchy příjmu potravy  

  historické proměny stravy a nové trendy ve 

výživě  

  odlišnost stravy různých kultur  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 
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Ch (9. ročník): přírodní látky 

přesahy z: 

Ch (9. ročník): přírodní látky 

PP:JEDNODUCHÉ POKRMY 

výstupy učivo 

připravuje pokrmy 

připraví pokrm se složitější tepelnou úpravou; 

sestaví menu na rodinou oslavu; 

seznamuje se s novými výživovými trendy 

používá el. spotřebiče v kuchyni 

  tepelná úprava masa  

  zeleninové polévky  

  jednoduché omáčky  

  příprava celého menu  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 

komentář 

 

SP 

výstupy učivo 

připravuje se na budoucí povolání 

orientuje se v pracovních činnostech vybraných 

profesí; posoudí své možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a profesní přípravy; 

využije profesní informace a poradenské služby 

pro výběr vhodného vzdělávání; prokáže v 

modelových situacích schopnost prezentace své 

osoby při vstupu na trh práce 

orientuje se v genderové problematice 

orientuje se v možnostech práce v Praze 

umí sestavit životopis 

umí vyhledat potřebné informace při výběru 

školy a povolání na internetu 

seznamuje se s různými způsoby hledání 

zaměstnání 

orientuje se ve světě práce pomocí internetu 

  trh práce- povolání, druhy pracovišť, 

pracovních prostředků  

  charakter a druhy pracovních činností  

  průvodce světem povolání  

  požadavky kvalifikační, zdravotní a 

osobnostní  

  rovnosti příležitostí na trhu práce  

  možnosti absolventa ZŠ  

  informační základna pro volbu povoláni 

(vyhledávání, třídění a správné využití 

potřebných informací)  

  možnosti vzdělávání - náplň učebních a 

studijních oborů, přijímací řízení, informace a 

poradenské služby  

  způsob hledání zaměstnání, práce s inzerátem  

  pracovní příležitosti v Praze  

  psaní životopisu  

  úřady práce  

pokrytí průřezových témat 

  

komentář 

přesahy do: 

ČJL (9. ročník): KS: životopis, IKT (9. ročník): prohloubení práce s počítačem 
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přesahy z: 

ČJL (9. ročník): KS: životopis 

 

4.10.  NEPOVINNÉ VZDĚLÁVACÍ OBORY 

Tato skupina nepovinných předmětů navazuje na povinné vzdělávací obory a tvoří 

nadstavbu těchto předmětů.  

4.10.1. SPORT A POHYBOVÉ AKTIVITY - FLORBAL 

Vzdělávací obor SAf umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové 

možnosti. Pohybové vzdělání navazuje na pohybové činnosti předmětu tělesná výchova a je 

výběrová.  

Vyučovací předmět SAf je samostatně zařazen v 6. a 7.ročníku v hodinové dotaci 1 hodina 

týdně. Výuka probíhá v tělocvičně. 

Navazuje na výstupy oboru Člověk a zdraví na 2. stupni. Vzdělávací obor SAf směřuje na 

jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání 

účinku konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu a 

zařazení pohybové aktivity do běžného života.  

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, 

které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonu žáků. Současně je důležité odhalování 

zdravotních oslabení žáku a jejich korekce formou speciálních vyrovnávacích cvičení. 

Vzdělávání v této oblasti vede žáky k rozvoji speciálních pohybových schopností a 

dovedností nutných pro florbal, zdravého životního stylu, regeneraci jednostranně zaměřené 

zátěže, získávání informací o pohybových činnostech a též o bezpečnosti a první pomoci při úraze. 

6. A 7.ROČNÍK - DOTACE: 1, NEPOVINNÝ 

HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE 

výstupy učivo 

Zvládnutí základních pohybových dovedností 

 

 

Hra brankaře 

 vedení míčku 

 přihrávka, nahrávka 

 střelba 

 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

HERNÍ KOMBINACE 

výstupy učivo 

Zvládnutí kombinace a spolupráce s ostatními 

hráči družstva bez bránění 

Zvládnutí kombinace a spolupráce s ostatními 

 2-0, 3-0, 5-0 

 

 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3 
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hráči družstva proti bránícímu soupeři 

 

 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

ŘÍZENÁ HRA 

výstupy učivo 

Zvládnutí herních činností, herních kombinací a 

herního systému při utkání 

 

 řízená hra 

pokrytí průřezových témat 

komentář 

 

 

4.10.2. ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

 Španělský jazyk nepovinný je zařazen do 4. až 6. ročníku a je rozveden v části – Volitelné 

vzdělávací obory – Španělský jazyk.  

Charakteristika předmětu 

Vzdělávání v dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2. Další cizí jazyk se vyučuje 

v 4. - 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách a v případě potřeby i 

v učebně informatiky. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu 

k tomuto předmětu osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace 

v cizím jazyce, získání schopností číst s porozuměním přiměřené texty, porozumění sdělení na 

úrovni osvojených znalostí a v neposlední řadě i poznání kultury a tradic zemní studovaného 

jazyka. Výuka vede žáky k vytváření pocitu respektu a tolerance k odlišným  

 

Výuka směřuje k osvojení základů 2. cizího jazyka, k uvědomění si jazykových odlišností. Žáci si 

osvojí běžné výrazy a slovní spojení tak, aby porozuměli přiměřenému psanému textu a 

mluvenému slovu. Na základě textů se seznámí s odlišností v životě jiných národů, uvědomí si 

zeměpisné a kulturní souvislosti. 

Časový plán výuky:  

Výuka probíhá ve 4. až 9. ročníku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny za týden, z toho ve 4. –  

6.ročníku jako nepovinný předmět, v 7. –  9.ročníku jako povinně volitelný předmět. 

4.ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, NEPOVINNÝ 

SEZNÁMENÍ S JAZYKEM, VÝSLOVNOST, STAVBA VĚTY 

výstupy učivo 

Žák 

- osvojí si výslovnost odlišných hlásek : 

Představování, pozdravy 
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souhlásky – výslovnost – g, j, h, ch 

- rozumí ve výslovnosti jednotlivým hláskám 

- vyslovuje a správně čte jednoduché texty 

složené ze známé slovní zásoby 

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu 

- rozumí jednoduchým pokynům a reagovat na 

ně 

- rozumí jednoduché pečlivě vyslovené otázce a 

umí odpovědět 

 

- ústně i písemně se představí a sdělí základní 

informace 

 

- základní pravidla komunikace v běžných 

každodenních situacích – pozdrav, poděkování, 

představování 

- jednoduchá sdělení - adresa  

- tematické okruhy: domov,příroda – zvířata, 

lidské tělo, užitečné výrazy 

 

Tázací věta 

Zápor 

Shoda podstatného a přídavného jména 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

 

5.ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, NEPOVINNÝ 

SEZNÁMENÍ S JAZYKEM, VÝSLOVNOST, STAVBA VĚTY 

výstupy učivo 

Žák 

- osvojí si výslovnost odlišných klásek : 

souhlásky – výslovnost – g, j, h, ch 

- rozumí ve výslovnosti jednotlivým hláskám 

- vyslovuje a správně čte jednoduché texty 

složené ze známé slovní zásoby 

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu 

- rozumí jednoduchým pokynům a reagovat na 

ně 

- rozumí jednoduché pečlivě vyslovené otázce a 

umí odpovědět 

- umí počítat do 100 

- ústně i písemně se představí a sdělí základní 

informace 

 

Představování, pozdravy 

 

Adresa 

 

- základní pravidla komunikace v běžných 

každodenních situacích – pozdrav, poděkování, 

představování 

- jednoduchá sdělení - adresa  

- tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný 

čas, sport,počasí 

- číslovky do 100 

Gramatika: slovesa Ser, estar (použití sloves 

ser- estar), llamar-se, tener, slovesa 1., 2. a 3. 

třídy, rod a číslo podst. a příd. jmen, zájmena – 

osobní, přivlastňovací, stavba věty - 

oznamovací a tázací,  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 
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6. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, NEPOVINNÝ 

VÝZNAMOVÉ OKRUHY SOUVISEJÍCÍ SE ŽIVOTEM U NÁS I VE ŠPANĚLSKU  

výstupy učivo 

žák 

- sdělit ústně i písemně základní údaje o sobě 

- napsat jednoduché sdělení 

- zeptat se na jednoduché informace 

- počítat do 1 000zvolí dle komunikační 

situace formu tykání nebo vykání při 

oslovení ve větě 

 

 

- tematické okruhy : volný čas – zábava, sport 

- domácí mazlíčci 

- popis osoby – základní údaje 

- byt – místnosti 

- škola - předměty 

- počasí, roční doby, dny v týdnu 

- jídlo 

- velká města ve Španělsku, řeky, moře 

- číslovky do 1 000 

Gramatika : nepravidelná slovesa  – gustar, 

hacer, tener, jugar, ponese, saber, querer, doler 

Sloveso SER a ESTAR 

osobní zájmena samostatná 

Vazba TENER que - muset 

blízká budoucnost – vazba IR a s infinitivem 

Vedlejší věta účelová – vazba PARA s 

infinitivem  

Tykání, vykání 

 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, VOLITELNÝ 

VÝZNAMOVÉ OKRUHY SOUVISEJÍCÍ SE ŽIVOTEM U NÁS I VE ŠPANĚLSKU  

výstupy učivo 

žák 

- sdělit ústně i písemně základní údaje o sobě, 

rodině přátelích 

- napsat jednoduché sdělení 

- zeptat se na jednoduché informace 

- počítat nad 1 000 

- tematické okruhy : volný čas - zábava 

- sport 

- rodina, přátelé 

- orientace ve městě, Praha 

- čas (hodiny) 

- oblečení 

- mapa: světové strany 

- Státy LA, hlavní města, řeky, moře 

- známí spisovatelé 

- číslovky nad 1 000 

- řadové číslovky do 10 

Gramatika : 

- rozdíl v použití sloves: SER, ESTAR, HAY 
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 nepravidelná slovesa – skupiny nepravidelných 

sloves  

- zvratná slovesa 

- budoucí čas - futuro 

- předložky, vyjádření pádů ve španělštině 

- příslovečné určení času 

- užití spojek Y a O- změna před určitými podst. 

jmény 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

komentář 

 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, VOLITELNÝ 

ŽIVOT MLADÝCH LIDÍ, SPOLEČNOST  

výstupy učivo 

žák 

- porozumět a odpovědět na přiměřené otázky 

ústně i písemně 

- zeptat se na potřebné informace 

- sdělit své prožitky  

- porozumět přiměřenému textu s použitím 

slovníku 

- vyjadřovat se v přítomném i budoucím čase 

(blízká budoucnost) 

otázku odpovědět 

tematické okruhy: 

nákupy, život a doprava ve městě, móda, byt, 

mezi mladými lidmi, orientace ve městě 

denní harmonogram 

stravování v České republice a ve Španělsku – 

národní jídla 

- symboly Španělska – símbolos típicos 

Gramatika: 

-  hay que, tener que, IR a inf. 

-předmět před slovesem 

-další nepravidelná slovesa – conocer, dar 

-rozkazovací způsob sloves 

- zvláštnosti některých příd. jmen – zkracování 

před podst.jm. rodu mužského, stupňování příd. 

jmen 

pokrytí průřezových témat 

 

komentář 

 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 2, VOLITELNÝ 

 ŽIVOT MLADÝCH LIDÍ, KULTURA  

výstupy učivo 
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Žák 

- osvojit si nejběžnější frazeologické výrazy 

- zapojit se do jednoduché konverzace 

- poskytnout potřebné informace 

- číst a porozumět textu s použitím slovníku 

- při překladu textu využívat internet 

- mít přehled o nejvýznamnějších osobnostech 

Španělska,  o životě lidí ve Španělsku 

tematické okruhy: počasí, jídlo, pokrmy, volný 

čas, zájmy mladých lidí, hudba, zpěv, ukázky 

z literatury, známé osobnosti 

 

Gramatika: perfecto simple – minulý čas prostý 

-nepravidelná slovesa v minulém čase 

-blízká minulost 

-vazba acabar de inf. 

-vazba estar a gerundium 

-milionové číslovky 

 

pokrytí průřezových témat 

 

komentář 
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5. ŠKOLNÍ PROJEKTY 

5.1.  PREVENTIVNÍ PROGRAM 

Tato oblast je personálně zajištěna RNDr.Matějkovou, která má vzdělání pro tuto oblast – 

specializační studium metodika prevence rizikového chování a která tuto oblast koordinuje již 

přes 15 let.  

Prevence sociálně patologických jevů je součást života celé školy, která prolíná všemi 

oblastmi jejích působení. Problematika drogových a jiných závislostí, šikany a dalších jevů 

není chápána jako samostatný izolovaný problém. Cílem preventivního programu není a 

nemůže být to, aby škola měla všechna rizika pod kontrolou, cílem je především zvýšení 

odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, snížení vlivů narušujících zdravý vývoj dětí 

a ovlivnění chování dětí ve smyslu podpory zdraví.  

  Účinnou součástí prevence jsou i jasně stanovená pravidla školy, o jejichž dodržování ve 

společenství žáků, pedagogů a ostatních zaměstnanců se snažíme. Ve škole pracuje 

preventivní tým, složený z výchovných poradkyň, metodika prevence a zástupkyně ředitele 

školy, ale zapojen je celý pedagogický sbor, především třídní učitelé, kteří k práci s kolektivy 

dětí využívají třídnické hodiny. Spolupracujeme i s organizacemi – Prevalis, o.s., Městská 

policie, Česká koalice proti tabáku, Státní zdravotní ústav. 

 

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování: 

Ročník Předmět Vzdělávací oblast Téma 

1. 
Svět kolem nás Člověk a jeho svět Bezpečně do školy 

Člověk a jeho zdraví 

2. 
Svět kolem nás 

Český jazyk 

Člověk a jeho svět 

Jazyk a jazyk. komunikace 

Zdraví a jeho ochrana 

Vztahy mezi lidmi, umění komunikovat s vrstevníky 

3. 
Svět kolem nás Člověk a jeho svět Pravidla slušného chování; Volný čas, kroužky 

Práce lidí; Cizí člověk, nástrahy města 

4. 

Svět kolem nás Člověk a jeho svět Obyvatelé ČR, národ. menšiny 

Zdraví-prevence závislostí 

Sociálně patologické jevy 

5. 
Český jazyk 

Svět kolem nás 

Jazyk a jazyk. komunikace 

Člověk a jeho svět 

Cestování 

Rizika při práci, Životní prostředí 

6. Výchova k občanství Člověk a společnost Vliv kamarádů, party 

7. 

Výchova k občanství 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Člověk a společnost 

Člověk a příroda 

Umění a kultura 

Vztahy mezi lidmi, rasismus, xenofobie 

Problémy současné Afriky, Asie – vztahy mezi lidmi 

Lidské tělo a návykové látky 

8. 

Český jazyk 

Člověk a svět práce 

Výchova ke zdraví 

 

Výchova k občanství 

Jazyk a jazyk. komunikace 

Člověk a svět práce 

Člověk a zdraví 

 

Člověk a společnost 

Zdraví, drogy a já- sloh, úvaha 

Na cestě za zdravím - návykové látky 

Toxikomanie, pohlavně přenosné nemoci 

Sexuální výchova – problémy v dospívání 

Společenství mladých lidí – smysl života 

Lidská práva 

9. 

Český jazyk 

Dějepis 

Člověk a svět práce 

Chemie 

Jazyk a jazyk.komunikace 

Člověk a společnost 

Člověk a svět práce 

Člověk a příroda 

Přátelství, láska - sloh, úvaha 

Svět v 20. století - rasismus, xenofobie 

Můj domov a rodina - těhotenství, antikoncepce 

Chemie pro člověka - drogy, léčiva, strava člověka 
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Specifická prevence: 

Dlouhodobé programy primární prevence, realizované formou skupinově interakčních 

bloků, zajišťované  lektory Prevalis, o.s.. Projekt jsme posílili na 1.stupni z důvodu posunu 

rizikového chování od stále nižšího věku dětí, provází tedy žákovský kolektiv po dobu 8 let, tj. od 

II. ročníku do ročníku IX. a aktivně jsou zapojeni i třídní učitelé . 

 Obsahem preventivních programů je kvalitní podpora při vytváření zdravých vztahů, jak 

mezi jednotlivci, tak v třídních kolektivech, posilování sebevědomí, sebepojetí, mapování třídních 

kolektivů, v případě potřeby ošetření a nasměrování na odbornou návaznou péči. 

Ročník 

  

 Téma všeobecné 

primární prevence 

  

Získané znalosti/ Získané dovednosti/  
Žádoucí postoje žáků  

1.stupeň ZŠ 

2. 

Šikana a extrémní projevy 

agrese, rasismus a 

xenofobie – 

vztahy mezi dětmi, 

spolupráce ve třídě, 

ubližování, posměch 

Žáci se dozvědí více o druhých; ujasní si, jaký by měl být 

kamarád; uvědomí si vlastní pocity, vlastní prožívání; co 

pro mě znamená kamarád, blízký člověk; uvědomí si, co 

obnáší spolupráce v kolektivu. Žáci vědí, že není povoleno 

ubližovat spolužákům, chápou zásady slušného chování 

k druhým. Umějí dodržovat pravidla školy a třídy, 

nenapadá slovně ani fyzicky druhé, umí přiznat chybu a 

omluvit se. Jsou schopni používat pravidla chování, 

dokážou ovládat své chování. 

Prevence v adiktologii – 

zdravý životní styl, 

návykové chování 

Žáci si uvědomí, co všechno zdravá životospráva obnáší, jaká jsou 

rizika špatné životosprávy; orientují se ve zdravých a nezdravých 

potravinách; vědí, jak svoje zdraví chránit. 

3. 

Šikana, agrese, rasismus a 

xenofobie 

Znají zásady bezpečného chování ve škole a základní 

společenská pravidla, vědí, na koho se obrátit v případě 

potíží. Umějí se chovat v souladu se zásadami slušného 

chování, přijímají odpovědnost za své chování. Aplikují 

osvojené znalosti v chování k ostatním – neuplatňují sílu, 

umějí se domluvit, neponižují.                                          

Mají základní informace o národnostních menšinách na 

našem území, chápou odlišnosti, vědí, že všichni mají 

stejná práva.                                                                             

Umějí vyjádřit svůj názor a respektovat názory, práva a 

potřeby druhých lidí, přijmout druhého člověka jako 

osobnost i ocenit svou osobnost.                                                

Projevují jasně toleranci a respekt k odlišným etnickým 

skupinám, spolupracují se všemi dětmi bez rozdílu. 

Prevence v adiktologii – 

nikotin, alkohol, další 

drogy, návykové chování 

Žáci si uvědomí škodlivost těchto látek v celém kontextu – 

zdravotní, psychický a sociální; uvědomí si svůj postoj k drogám; 

ujasní si životní priority; uvědomí si rizika spojená s užíváním 

návykové látky.                                         Žáci se umějí orientovat 

v základních návykových látkách, co která způsobuje, co je to 

závislost? – zamyslet se nad závažností tohoto problému; umějí 

zaujmout svůj postoj k drogám.                                                                                

Žáci znají zákony omezující kouření, užívání alkoholu a jiných 

drog, vědí o negativních účincích, vědí, na koho se obrátit v případě 
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problému a jak odmítnout.  

4. 

Šikana a extrémní projevy 

agrese, rasismus a 

xenofobie 

Žáci si uvědomí, co obnáší spolupráce v kolektivu; rozdíl mezi 

laskavým a nevlídným chováním; co znamená spolupráce a 

tolerance ve třídě; uvědomí si vážnost šikany; umějí se vcítit do 

druhého; chápat postoj druhého člověka a respektovat ho; Žák je 

odpovědný za své chování, umí se chovat v souladu se zásadami 

slušného chování, nedokazuje svou hodnotu ponižováním druhého, 

neuplatňuje sílu vůči slabším, umí upozornit druhého na projevy 

agrese, umí rozpoznat šikanu, je schopný řešit konflikty vhodným 

způsobem 

Prevence sexuálního 

zneužívání a týrání – 

okruh problémů a poruch 

spojených se syndromem 

CAN 

Žáci si uvědomí závažnost tématu, nacvičí si reakce na podezření, 

že spolužák je týrán/zneužíván; jsou schopni rozpoznat riziko 

sexuálního zneužívání a týrání; co je to sexuální zneužívání – umí 

říct, co je vhodné a co je mimo normu, jak vypadá týrání, druhy – 

symptomy; vědí, kam se v případě potřeby obrátit.                                                        

Žák zná, jak funguje lidské tělo, zná rozdíly mezi chlapci a 

dívkami, umí na své úrovni komunikovat o sexualitě, umí projevit 

souhlas a nesouhlas v záležitostech týkajících se zdraví a těla, umí 

dodržovat základní hygienu a péči o tělo, je schopen si vyhledat 

potřebné informace a zeptat se učitele. 

Kyberšikana – bezpečné 

chování, bezpečnější 

užívání internetu 

Žáci si uvědomí možné nebezpečné situace, jejich následky; nacvičí 

si reakce na možné ohrožení; znají základní pojmy, jež se vážou 

k ohrožení na internetu; vědí, že před potvrzením souhlasu 

s podmínkami je třeba podmínky znát; umějí si zvolit bezpečné 

heslo a zacházet s ním opatrně. 

5. 

Šikana a extrémní projevy 

agrese, rasismus a 

xenofobie – řešení 

konfliktů, asertivní 

chování 

Žák zná právní normy o trestných činech, ví, jaké následky může 

mít ublížení druhému, zastrašování a vydírání, zná postupy, jak se 

bránit a nepodporovat šikanu a agresi, dodržuje pravidla slušného 

chování, neponižuje, nepoužívá vydírání a vyhrožování, umí použít 

nekonfliktní postupy řešení problémů, komunikovat o problémech, 

respektovat práva a potřeby druhých. Umí se prosadit a vyjádřit 

svůj názor, jak nejlépe řešit konflikt; různé strategie – umí odlišit, 

kde je vhodné kterou použít a které by měly být tabu (násilí apod.). 

Prevence v adiktologii – 

návykové chování, 

gamblerství, bezpečnější 

užívání internetu, alkohol, 

nikotinismus 

Žáci si uvědomí svůj postoj k alkoholu; znají nevýhody a rizika 

spojená s užíváním alkoholu; umějí se orientovat v základních 

návykových látkách, co která způsobuje; co je to závislost? – 

zamyslet se nad závažností tohoto problému; umějí porovnat 

rozdíly v jednotlivých závislostech, jejich dopady na život člověka. 

Uvědomí si rizika spojená s užíváním tabáku; znají základní 

informace týkajících se tématu; dokážou odmítnout a preferovat 

skupinu vrstevníků, kteří neinklinují k užívání návykových látek. 

2. stupeň ZŠ 

6. 

Bezpečné chování, zdravý 

životní styl – základní 

vzorce bezpečného 

chování napříč typy 

rizikového chování, 

vztahy, sebepoznání, 

sebevědomí, klima třídy, 

pozitivní mezilidské 

vztahy 

Žáci si uvědomí své silné/slabé stránky, posílí si sebeuvědomění, 

chápou potřebu rozvoje třídních vztahů, chápou péči o duševní 

hygienu, o vlastní psychiku, dokážou se zamyslet se nad tím, kdo 

jsem – nad svojí rolí ve skupině (vrstevníci, rodina), ve společnosti; 

zamyslet se nad svým budoucím já, co od sebe očekávám.                                   

Rozvíjejí si schopnosti tolerance, uvědomí si význam mezilidských 

vztahů, co má vliv na naše chování, zamyslí se nad tématem 

důvěry, jaké máme hranice ve vztazích, co pro nás znamená 

někomu důvěřovat a někomu nevěřit.  Rozvíjejí si asertivní jednání, 

uvědomí si nevýhody neadekvátních reakcí na vznikající konflikt, 

dokážou neagresivním způsobem řešit konflikt, umějí formulovat 
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své myšlenky – sbírat informace, třídit, vyhodnotit, interpretovat a 

slovně podat – trochu se zamyslet nad tím, jak se vyjadřujeme, jak 

komunikujeme ve stresu a jak v klidu, jak s cizím člověkem a jak 

s přítelem. 

 

Šikana a kyberšikana, 

rasismus a xenofobie 

Žáci znají právní normy, týkající se dané problematiky, vědí, jaké 

následky může mít šikana a kyberšikana, znají bezpečné postupy 

komunikace na internetu a sociálních sítích, vědí, na koho se obrátit 

s problémy, dovedou řešit konflikty bez agrese, projevují toleranci 

k odlišnostem, respekt k druhému. 

7. 

Prevence v adiktologii – 

závislosti, alkohol, 

kouření, další drogy 

Žáci znají účinky drog z fyzické, psychické a sociální stránky, 

motivy, proč lidé užívají drogy, rizikové a ochranné faktory, právní 

důsledky užívání, uchovávání a distribuce, jsou schopni odmítnout, 

preferovat jiné způsoby řešení problémů a skupiny vrstevníků, kteří 

neinklinují k užívání, vědí, kam se obrátit v případě problémů. 

Bezpečné užívání 

internetu, kyberšikana 

Žáci si uvědomí možná rizika při užívání internetu; nacvičí si 

reakce na ohrožení, jež vychází z internetu; chápou pravidla pro 

užívání chatu; znají vysvětlení základních pojmů, jež se vážou 

k ohrožení na internetu; zamyslí se nad sociálním životem 

(kamarádi, vztahy apod.) v „face to face verzi „či „virtuální verzi“. 

Bezpečné chování – 

sexuální rizikové chování, 

vztahy, komunikační 

dovednosti 

Žáci chápou, jak se liší záliby dívek a chlapců, jejich sociální život 

x v čem se doplňují, co má kdo komu nabídnout, jak spolu 

komunikují, umí být tolerantní k odlišnosti, k druhému pohlaví, 

uplatňují zodpovědné chování v oblasti sexuality, mají jasné 

postoje k sexualitě, lásce, partnerství a rodičovství.                                                    

8. 

 

Bezpečné chování – 

kyberšikana, bezpečné 

užívání internetu, 

sexuální rizikové chování 

Žáci znají možná rizika při užívání internetu, dokážou reagovat v 

případě ohrožení, jež vychází z internetu, umějí používat pravidla 

pro užívání chatu, internetových her apod., rozeznají ohrožení 

z hlediska sexuálního chování, vědí na koho se obrátit v případě 

problému, znají možnosti, jak řešit konflikty, dokážou obhájit svůj 

názor, chovat se asertivně. 

Poruchy příjmu potravy 

Žáci znají zásady správné životosprávy, zdravého životního stylu, 

chápou hodnotu vlastního zdraví, znají škodlivé účinky 

nevhodných potravin, význam zdravé výživy v prevenci nemocí, 

umějí si sestavit správný jídelníček, včetně pitného režimu, chápou 

nutnost vhodného pohybu a aplikují získané znalosti ve svém 

denním režimu. 

Prekriminální a 

kriminální chování – 

rasismus a xenofobie 

Žáci znají různé etnické skupiny v naší republice, chápou jejich 

odlišnosti v chování, chápou příčiny a důsledky diskriminace, 

xenofobie a rasismu, respektují fyzické a psychické odlišnosti, 

komunikují a rozvíjejí vztahy s druhými bez ohledu na etnický, 

sociální a náboženský původ, mají jasné postoje v otázkách 

možného porušování trestního zákoníku v souvislosti se svobodou 

projevu, shromažďování, diváckého násilí a jiných projevů v rámci 

kriminality z nenávisti. 

9. 
Sexuální rizikové chování 

– lidská sexualita, 

Žáci mají znalosti o antikoncepčních prostředcích, uvědomují si 

rizika pohlavních chorob, náhodného sexu, umějí si najít informace, 
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pohlavní identita, 

problematika HIV/AIDS 

a jiné pohlavně přenosné 

nemoci 

diskutovat o otázkách - co od partnera očekávám, jak vidím sebe 

jako partnera, sex kolem nás podávaný v médiích, umějí vyjádřit 

náklonnost, chovají se zodpovědně a dávají najevo jasné postoje 

k otázkám partnerství a rodičovství. 

Právní vědomí - rasismus 

a xenofobie, kriminální 

chování, sexuální rizikové 

chování 

Žáci znají Listinu základních práv a svobod a Úmluvu o právech 

dítěte, principy civilizované a demokratické společnosti, rozumí 

významu globalizace, vědí, jak se bránit předsudkům, chápou a 

tolerují odlišnosti národnostních menšin a sexuálních menšin, umějí 

se chovat ohleduplně, umějí odmítnout rizikové aktivity. 

Finanční gramotnost 

Žáci chápou princip bezpečného nakupování na internetu, rozumí 

důležitosti zodpovědného přístupu k uzavírání smluv (pravidla při 

uzavírání smluv), jsou schopni si vytvořit osobní finanční plán 

v závislosti na osobní vizi svého budoucího života. 

 Součástí prevence jsou bloky „Výchovy ke zdravému životnímu stylu“, zajišťované 

pedagogy, které doplňují témata ostatních preventivních programů a navazují na učivo. 

Témata výchovy ke zdravému životnímu stylu:  

 Vztahy mezi lidmi 

 Změny v životě člověka 

 Zdravý způsob života 

 Rizika ohrožující zdraví a význam prevence 

 Hodnota a podpora zdraví 

 Osobnostní a sociální rozvoj 

Cílem výchovy ke zdravému životnímu stylu je, aby si žáci uvědomili základní problémy 

a potřeby v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, rodinného života, osobního bezpečí a aby si 

v těchto souvislostech také postupně osvojovali a kultivovali zodpovědné chování, rozhodování 

a zodpovědný přístup k životu. Měli by se bezpečně orientovat v  konfliktních a  krizových 

situacích souvisejících se zdravím, s mezilidskými vztahy. Měli by znát dostupné informační 

prameny týkající se zdravého způsobu života, ekologických a klimatických vlivů na zdraví a měli 

by umět využívat získaných poznatků k ochraně a upevňování svého zdraví a své osoby.  

 

Další aktivity: 

 Besedy s lektory Městské policie 1.- 9.ročník 

 Interaktivní programy o alkoholu – 4., 5. ročník, lektorka Mgr. M. Nováková 

 Interaktivní programy České koalice proti tabáku  

 „Nekuřátka“ – 3. ročník 

 „Típni to“ – 7. ročník 

 Interaktivní program Státního zdravotního ústavu „Hrou proti AIDS“ – 9.ročník 

určeno pro: žáky 1. – 9. ročníku 
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pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Seberegulace a sebeorganizace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

5.2.  TĚŠÍME SE DO ŠKOLY 

 
Cíl projektu: 

 

Usnadnit dětem přechod z mateřské do základní školy:  

 poznat nové prostředí školy (třídy, areál školy) 

 možnost vyzkoušet si své schopnosti 

 seznámit se s budoucími vyučujícími i vychovatelkami školní družiny 

 

Pro budoucí žáky je nachystaných 5 lekcí, ve kterých nabízíme: 

 zajímavosti, hry a činnosti 

 procvičování vyjadřovacích dovedností a řeči 

 rozvíjení matematických představ 

 hudební a pohybovou činnost 

 práci ve výtvarných dílnách 

 práce s interaktivní tabulí 

 grafomotoriku 
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6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

Pravidla pro hodnocení žáků jsou podrobně rozpracována v Řádu školy v kapitole „Pravidla 

hodnocení žáků“ (Klasifikační řád). 

 

6.1.  ZPŮSOBY HODNOCENÍ 

Hodnocení a klasifikace na 1. stupni 

 Při hodnocení 1. – 3. ročníků můžeme použít slovní hodnocení i klasifikaci  - podle uvážení 

učitele, složení třídy a po dohodě se zákonnými zástupci žáků. Od 4. ročníku klasifikujeme 

známkou, výjimečně u cizinců používáme slovní hodnocení. 

 Při slovním hodnocení získává žák informace o tom, jakým způsobem může dosáhnout 

lepších výsledků v problémových oblastech. Učitel hodnotí osobní pokrok žáků, 

porovnává aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 

 Od 4. ročníku zadáváme opakovací písemné formy připomínající čtvrtletní práce. 

Hodnocení a klasifikace na 2. stupni 

 Na 2. stupni se pro hodnocení žáků používají známky (5 klasifikačních stupňů), v průběhu 

vyučovacího procesu se využívá i slovního hodnocení – ústní formou (např. skup. práce 

apod.).  

 Žáci se ve čtvrtletí snaží o sebehodnocení v ŽK a vzájemné hodnocení. U cizinců je možné i 

na vysvědčení hodnotit slovně kvůli jazykové nedostatečnosti. 

 Žáci jsou seznámeni s rozvržením velkých čtvrtletních písemných prací, snažíme se o 

rovnoměrné rozložení v jednotlivých klasifikačních obdobích. 

 Souhrnné písemné práce v rozsahu 40 minut zapisují vyučující s týdenním předstihem do 

TK, na jeden den je možno naplánovat jen jednu souhrnnou práci. Kontrolní práce 

v rozsahu 5 – 10 minut se nezaznamenávají, nemusí se hlásit předem, ale neměly by být 

více jak tři v jednom dni. 

 Písemné práce doporučujeme žákům zakládat do svých složek jako podklady pro 

sebehodnocení. 

 

6.2.  KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Při stanovení kritérií hodnocení vycházíme ze zákona č.561/2004 Sb., školský zákon a 

z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 

 

Obecná kritéria jsou součástí legislativy, uplatňujeme je ve všech vyučovacích předmětech  

  Míra dosažení očekávaných výstupů v ŠVP 

  Průběh vzdělávání  

  Výsledky vzdělávání  

  Chování 

  Píle 

  Přístup ke vzdělávání 

  Míra dosažení cílů základního vzdělávání ze školského zákona 

  Míra dosažení klíčových kompetencí z RVP ZV 

  Míra dosažení obecných cílů vzdělávání ze školského zákona 

 

Při hodnocení přihlížíme: 

  k vzdělávacím předpokladům žáka, 
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  k osobnostním předpokladům žáka, 

  k věku žáka, 

  k souvislostem, které ovlivňují výkon žáka. 

Hodnocení musí být:  

  Jednoznačné 

  Srozumitelné 

  Srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

  Věcné 

  Všestranné 

  Pedagogicky zdůvodněné 

  Odborně správné 

  Doložitelné 

 

Klasifikace naukových (vzdělávacích) předmětů 

Stupeň 1 (výborný) 

Žákův slovní projev je samostatný a přesný, dobré znalosti prokazuje bez zásahu učitele nebo jen s 

doplňujícími otázkami, dobře se orientuje v zadané látce. Dokáže z různých zdrojů vyhledávat 

podstatné informace. Samostatně vysvětlí daný jev. Je schopen objektivně zhodnotit vlastní 

výsledky i výsledky ostatních. Pravidelně se věnuje domácí přípravě, je aktivní při výuce. Má 

zájem o dané učivo. Problémy řeší samostatně a je schopen pracovat v týmu. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák prokazuje dobré znalosti, slovní projev není plynulý, ale očekává podporu učitele. U 

praktických úkolů učitel pomáhá pouze naznačením, ale žák dospěje sám ke správnému řešení 

nebo závěru. Pravidelně se věnuje domácí přípravě, je aktivní při výuce. Aktivně se účastní práce 

v týmu. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák se projevuje formou odpovědí na učitelovy otázky, kdy odpovědi nejsou úplné, některé jsou i 

chybné. Učitel musí zasahovat do praktických úkolů a některé kroky upravit. Výsledky jsou 

neúplné, i když některým jevům žák rozumí. Domácí příprava není soustavná. Při výuce žák 

nebývá aktivní, aktivně nepracuje ani v týmu. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák na většinu otázek odpovídá špatně, případně ovládá dobře jen část prověřovaného učiva. 

Prokazuje pouze krátkodobou paměť, nezvládá uplatňovat již dříve získané poznatky. V 

praktických úkolech se příliš neorientuje, zvládá jen některé dílčí kroky, ale většinou se 

nedopracuje ke správnému výsledku. Má velké těžkosti při samostatné i týmové práci. Domácí 

příprava není dostatečná. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák odpovídá na otázky chybně a nedokáže je opravit ani za pomoci učitele. S praktickými úkoly 

ani s literaturou si nedokáže poradit. O předmět nejeví zájem a nemá snahu o lepší výsledky. 

Klasifikace v předmětech 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. Snaží se o projev estetický, nápaditý, originální a 
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procítěný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Na vyučování je pečlivě 

připraven, dbá pokynů vyučujícího. 

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák je v činnostech převážně aktivní a samostatný. Využívá své osobní předpoklady, které rozvíjí. 

Převážně se snaží o estetický, nápaditý projev. Žák aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky. Na vyučování je připraven, dbá pokynů vyučujícího. 

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 

něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a život kolem sebe. Příprava na 

výuku není soustavná. 

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a málokdy se poučí. Na vyučování je většinou 

nepřipraven.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

většinou chybný. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje 

zájem a nenechá se poučit. Na vyučování je nepřipraven. 

 

Klasifikace chování 

Stupeň 1 (velmi dobré)  

Žák přijímá a dodržuje pravidla chování stanovená řádem školy. Má dobrý vztah ke všem 

spolužákům a ostatním dospělým lidem. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.  

Stupeň 2 (uspokojivé)  

Chování žáka je v rozporu s obecnými pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu; opakovaně se 

dopouští méně závažných přestupků. Narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Je méně 

přístupný výchovnému působení. Ohrožuje bezpečnost a zdraví své nebo jiných osob.  

Stupeň 3 (neuspokojivé)  

Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 

činnost školy. Nerespektuje udělená kázeňská opatření a dopouští se dalších přestupků. Nesnaží se 

své chyby napravit a není přístupný výchovnému působení.  
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Charakteristika klasifikačních stupňů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro 

cizince v prvních třech pololetích 

 

 učivo úroveň 

myšlení 

vyjadřování aplikace, řešení píle, zájem 

1 bezpečně 

ovládá  

pohotový, 

bystrý, dobře 

chápe 

souvislosti  

výstižné, přesné 

vyjadřování 

spolehlivě, uvědoměle, 

užívá vědomostí, pracuje 

svědomitě, samostatně, s 

jistotou  

aktivní, má 

zájem  

2 ovládá uvažuje 

samostatně  

celkem výstižně  užívá vědomostí a 

dovedností při řešení 

úkolů, malé ne časté 

chyby  

učí se 

svědomitě 

3 v podstatě 

ovládá 

menší 

samostatnost v 

myšlení 

nedovede se dost 

přesně vyjádřit 

úkoly řeší za pomoci 

učitele, s pomocí 

odstraňuje své chyby 

v učení a práci 

potřebuje 

častější 

podněty 

4 ovládá jen 

částečně, 

značné 

mezery ve 

vědomostech 

myšlení 

nesamostatné 

myšlenky 

vyjadřuje se 

značnými 

potížemi 

dělá podstatné chyby, 

nesnadno je překonává  

malý zájem o 

učení, 

potřebuje často 

pobídky a 

pomoc 

5 neovládá i na návodné 

otázky 

odpovídá 

nesprávně 

i na návodné 

otázky odpovídá 

nesprávně 

praktické úkoly 

nedovede splnit ani za 

pomoci učitele 

veškerá pomoc 

a pobízení jsou 

neúčinné  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento vzdělávací program je platný od 1. září 2016. Výuka podle tohoto 

vzdělávacího programu probíhá ve všech ročnících 1. a 2. stupně. 
 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 25. srpna 2016    PaedDr. Michal Novák 

       ředitel ZŠ Bítovská  

 

 


