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5.5. Člověk a společnost 

a) Dějepis 

Název předmětu: Dějepis 
Vzdělávací oblast – vzdělávací obor: Člověk a společnost - Dějepis 
Časové vymezení předmětu: Dějepis se vyučuje v 6. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. 
Organizační vymezení (tematické 
okruhy, složky): 

V šestém ročníku se žáci zabývají těmito tematickými okruhy: 
Člověk v dějinách, Počátky lidské civilizace, Nejstarší civilizace. 
V sedmém ročníku se zabývají okruhy: Křesťanství, Objevy 
a dobývání, počátky nové doby. V osmém ročníku dokončí 
tematický okruh Objevy a dobývání, počátky nové doby,novým 
tematickým okruhem je Modernizace společnosti. Tematické 
okruhy devátého ročníku: Nová doba, Rozdělený a integrující svět. 

Dělení či spojování žáků pro výuku: Žáci na výuku nejsou děleni. 
Zařazení jiných forem než 
obvyklých vyučovacích hodin: 

Výstavy, exkurze a besedy dle nabídek. 

Soutěže: Dějepisná olympiáda pro žáky osmých a devátých ročníků. 
Zařazení průřezových témat: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) - kreativita; mezilidské vztahy; hodnoty, postoje praktická etika  
Výchova demokratického občana (VDO) - principy demokracie jako formy vlády a způsobu 
rozhodování  
Výchova v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) – Evropa a svět nás zajímá 
Environmentální výchova (EV)- lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka 
k prostředí 
Zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova (ETV): 
důstojnost a identita lidské osoby, reálné a zobrazené vzory, aplikovaná etická výchova, etické hodnoty, 
duchovní rozměr člověka, hledání pravdy a dobra, pozitivní hodnocení, spolupráce a přátelství 
 
Obsahové vymezení: 
Předmět má rozvíjet časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe pochopit 
historické jevy a děje. Hlavním úkolem je utváření historického vědomí a předávání historické 
zkušenosti. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani souhrnem fakt a 
definitivních závěrů. Předmět klade důraz na národní dějiny v kontextu s dějinami světovými. 
Výchovně - vzdělávací strategie a klíčové kompetence 
Kompetence k učení: 
- naším základním postojem je využívání každé příležitosti k motivování žáků k celoživotnímu učení 
- dbáme na to, aby žáci porozuměli smyslu toho, co se učíme 
- ve výuce využíváme vhodných učebnic a učebních pomůcek 
- respektujeme rozdílné schopnosti žáků 
- umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost 
- v jednotlivých hodinách učíme žáky pracovat s informacemi, aby samostatně informovali a využívali je 
v procesu učení, tvůrčích činnostech a v praktickém životě 
- vytváříme motivující prostředí ve třídě, škole 
- používáme takové způsoby hodnocení žáků, které podporují jejich motivaci k učení. 
- využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků 
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Kompetence k řešení problémů:  
- učíme žáky vyhledávat a třídit informace a vhodným způsobem je využívat 
- zapojujeme žáky podle schopností a dovedností a do soutěží 
Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu 
- učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor 
jiných 
- učíme žáky naslouchat a ptát se 
- učíme žáky formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog a diskuzi, chápat postoje a záměry účastníků 
komunikace 
- v hodinách vedeme žáky k prezentaci svého názoru a jeho obhajobě, formulaci svých myšlenek 
v logickém sledu, k výstižnému a souvislému vyjadřování 
- vedeme žáky ke kultivovanému projevu v písemné a ústní podobě, v rámci možností i jinými prostředky 
(hudbou , malbou, pohybem apod.) 
- vedeme žáky k dodržování základních principů a pravidel komunikace 
Kompetence sociální a personální:  
- vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel 
- učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy 
- usilujeme o důsledné dodržování zásad diskuze 
Kompetence občanské:  
- respektujeme osobnost žáka  a jeho práva 
- žáci jsou vedeni k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního vyjadřování 
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy  chování žáků 
- učíme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví 
Kompetence pracovní:  
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 
- důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených  pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností 
a závazků 
 

6.ročník 

Člověk v dějinách 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

Žák: 
uvede konkrétní příklady 
důležitosti a potřebnosti dějepisných 
poznatků 

- objasní důležitost dějepisných 
znalostí pro život ve společnosti 

- objasní význam dějepisných 
poznatků na příkladech z místa 
svého bydliště 

uvede příklady zdrojů informací o 
minulosti; pojmenuje instituce, kde 
jsou tyto zdroje shromažďovány 

- popíše čím se zabývá archeolog 

Člověk v dějinách 
historie, dějepis - význam 
zkoumání dějin, získávání 
informací o dějinách,  
historické prameny, archeologie, 
muzea, archivy, knihovny, 
galerie, pomocné vědy historické 
 

Př, ČjL, VV, ETV- etické 
hodnoty, duchovní rozměr 
člověka, hledání pravdy a 
dobra 
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a archeologie 
- uvede příklady hmotných 

pramenů 
- vysvětlí význam muzeí pro příští 

generace 
- popíše, co je úkolem archivů 
- uvede příklady archiválií 
- vyjmenuje instituce, které slouží 

k ukládání písemností 
- shrne odkud pocházejí 

informace o historii 
orientuje se na časové ose a 
v historické mapě, řadí hlavní 
historické epochy v chronologickém 
sledu 

- popíše vliv jevů na obloze na 
měření času 

- uvede různé druhy kalendářů 
- uspořádá hlavní historické 

epochy 
- používá časovou přímku 
- objasní účel historické mapy 

historický čas a prostor, 
kalendáře, časová přímka (století, 
tisíciletí), historické mapy 

 Z, M 

Počátky lidské civilizace 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

charakterizuje život pravěkých 
sběračů a lovců, jejich materiální a 
duchovní kulturu¨ 

- popíše výrobu kamenných 
nástrojů 

- najde rozdíly a shody mezi 
pravěkým a dnešním člověkem 

-uvede důkazy o životě lidí starší doby 
kamenné na našem území 

Počátky lidské společnosti 
pravěk 
rod Homo, pravěký člověk, 
kamenné nástroje, sošky, obydlí, 
obživa, dělba práce, nástěnné 
malby (tj. člověk a lidská 
společnost v pravěku) 

VV, Př 

objasní význam zemědělství, 
dobytkářství a zpracování kovů pro 
lidskou společnost 

- popíše s pomocí mapy šíření 
zemědělství do Evropy 

- popíše vlastními slovy život 
zemědělců 

- uvede výhody využití tažné síly 
dobytka 

- zdůvodní rozvoj řemesel 
- popíše způsoby zpracování mědi 
- zdůvodní, proč byl bronz 

počátky zemědělství, řemesla, 
tkalcovství, zpracování mědi, 
výroba bronzu, oradlo, výroba 
železa  

Z, Př ,Ch, VV, OSV - 
kreativita 
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vhodnější k výrobě nástrojů než 
kámen a měď 

- popíše výrobu bronzových 
nástrojů 

- uvede příklady nálezů 
bronzových předmětů 

- zdůvodní výhody železných nástrojů 
oproti bronzovým a kamenným 
uvede příklady archeologických 
kultur na našem území 

- vyjmenuje příklady 
archeologických kultur 

- diskutuje s využitím obrázků o 
životě lidí v pozdní době 
kamenné 

- popíše život Keltů na našem 
území 

- rozliší typické znaky předmětů 
vyrobených v jednotlivých 
archeologických kulturách 

archeologické kultury, Keltové, 
Bójové 
 

Z, VV 
 

Nejstarší civilizace 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

rozpozná souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních 
velkých zemědělských civilizací 

- dá do souvislostí budování 
zavlažovacího systému a 
existencí nejstarších států 

- objasní, jak Nil ovlivňoval život 
Egypťanů 

- posoudí, proč řeku Nil Egypťané 
uctívali 

- vyjmenuje možnosti využití 
papyru 

- popíše přeměnu krajiny 
v Mezopotámii v úrodnou oblast 

- objasni, jak poloha Foinikie 
napomohla rozvoji této země 

- zdůvodní, proč Číňané tajili 
výrobu hedvábí 

- vysvětlí, jak ovlivňovaly 
přírodní podmínky oblasti život 
kočovníků 

 
Nejstarší civilizace. Kořeny 
evropské kultury 
starověk 
nejstarší starověké civilizace a 
jejich kulturní odkaz 
Egypt, papyrus, Nil, zavlažovací 
kanály, kočovníci, Čína, Indie, 
Mezopotámie, stát, městský stát, 
šedesátková soustava 

Z, Př, ETV – důstojnost 
lidské osoby 

uvede nejvýznamnější typy památek, 
které se staly součástí světového 

Stavby, pyramidy, náboženství, 
balzamování, písmo, číslice, 

Z, Vv, M 
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kulturního d ědictví 
- dá do souvislostí touhu 

Egypťanů po nesmrtelnosti se 
stavební činností a s mumifikací 

- uvede nejvýznamnější památky 
starověkého Egypta 

- zdůvodní vliv písma a používání 
číslic na rozvoj společnosti 

- objasní, proč Číňané dodnes 
používají znakové písmo 

- zaujme stanovisko k vybraným 
myšlenkám hinduismu nebo 
budhismu 

Velká čínská zeď, chrámy 

demonstruje na konkrétních 
příkladech přínos antické kultury a 
uvede osobnosti antiky důležité pro 
evropskou civilizaci, zrod křesťanství 
a souvislost s judaismem  
- uvede příklady památek starověkého 
Řecka, vyhledá příklady památek 
starověké římské kultury 

- porovná, čím se lišila 
náboženská víra Židů od víry 
ostatních národů 

- vybere základní myšlenky 
spojené s judaismem 

- vyjmenuje odlišnosti mezi 
starověkým a současným 
Řeckem 

- připraví vyprávění o vybraném 
hrdinovi z dějin starověkého 
Řecka 

- navrhne za pomoci učebnice 
rodokmen olympských bohů 

Dějiny antiky; Řecko, Řím, 
náboženství - židovství, 
křesťanství; rozvoj věd, 
stavitelství. 

MeV, ČjL,Vv, ETV- 
hledání pravdy a dobra, 
reálné a zobrazené vzory  
 

- popíše na příkladech druhy 
antických sloupů 

- vysvětlí aktuálnost vybraných 
myšlenek antické filozofie pro 
dnešního člověka 

 

stavitelství - divadlo, chrámy, 
lázně; olympijské hry. 

VO 
ETV – hledání pravdy a 
dobra, reálné a zobrazené 
vzory 
VDO- principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 

- uvede důkazy o vyspělosti 
Etrusků 

- posoudí, jak řecká kultura 
ovlivnila kulturu římskou 

- zdůvodní , proč nacházíme 
římské stavební památky nejen 

stavitelství - akvadukty, mosty, 
chrámy 
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v dnešní Itálii ale i v jiných 
zemích Evropy 

- dá do souvislostí antickou a 
evropskou kulturu 

-      posoudí, proč se křesťanství 
stalo nejrozšířenějším 
náboženstvím v Evropě 

porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých 
státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

- popíše za pomoci obrázků 
jednotlivé vrstvy egyptské 
společnosti ve starověku 

- posoudí z pohledu dnešního 
člověka Chammurapiho zákoník 

- popíše s pomocí učebnice 
rozdělení starověké indické 
společnosti do kast 

opakování Egypt 
 
 
opakování Mezopotámie 
opakování Indie 

ETV – duchovní rozměr 
člověka, etické hodnoty 

- vysvětlí, jak Řekové řešili 
přelidněnost městských států 

- rozhodne, které události vedly 
k oslabení starověkého Řecka 

- popíše vlastními slovy zrod 
demokracie v Athénách 

- vyhledá rozdíly mezi Spartou a 
Athénami 

- uvede příklady práv a povinností 
římského občana v době 
republiky 

- vyhledá rozdíly mezi demokracií 
a samovládou 

- vybere z učebnice myšlenky a 
činy římských císařů, které 
hodnotí kladně a které naopak 
odmítá 

- popíše příčiny, které urychlily 
- zánik  římské říše 

zákoník, společenské skupiny, 
války, demokracie, městské státy, 
římská republika,  
střední Evropa a její styky 
s antickým Středomořím; 
rozpad římské říše 
 
 
 
 
 
závěrečné opakování a hodnocení 

VDO- principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 

7. ročník 

Křesťanství 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- objasní úlohu Hunů, na mapě ukáže 
pravlast Slovanů, vysvětlí jejich 
rozdělení 
- popíše podstatnou změnu evropské 

Nový etnický obraz Evropy 
Hunové, Germáni. Slované, 
Sámova říše. 

Z 
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situace, která nastala v důsledku 
příchodu nových etnik, christianizace a 
vzniku států 

- vlastními slovy vyjádří pojem 
christianizace a její souvislost se 
vznikem států 

Utváření států ve 
východoevropském kulturním 
okruhu a jejich specifický vývoj 
Kyjevská Rus. Polsko. Uhry.  

ETV – duchovní rozměr 
člověka, hledání dobra a 
pravdy 

- porovná vývoj v západní a východní 
Evropě  
- porovná základní rysy 
západoevropské, byzantsko-slovanské a 
islámské kulturní oblasti  
  

Počátky křesťanství. Byzantská 
říše. Franská říše – K. Veliký. 
Svatá říše německých císařů. 
Vznik středověké Anglie. 
Severští vládcové moří.   

Z 

- popíše okolnosti vzniku islámu 
Arabská říše. Islám a islámské 
říše ovlivňující Evropu (Aabové, 
Turci) 

 

- dokáže zhodnotit význam 
Velkomoravské říše, vysvětlí příčiny 
jejího zániku, rozliší počátky českého 
státu podle pověstí a historicky 
prokázané skutečnosti, vlastními slovy 
vyjádří vnitřní vývoj českého státu 
- objasní situaci Velkomoravská říše a 
vnitřní vývoj českého státu a postavení 
těchto státních útvarů v evropských 
souvislostech 

Velká Morava a český stát, jejich 
vnitřní vývoj a postavení 
v Evropě. Přemyslovci, J. 
Lucemburský – stoletá válka. 
Karel IV,  Jiří z Poděbrad. 
Jagellonci. 

Z, VV, ČjL 
ETV – reálné a zobrazené 
vzory, pozitivní hodnocení  

- vymezí úlohu křesťanství a víry 
v životě středověkého člověka, 
konflikty mezi církevní a světskou 
mocí 

Křesťanství. Papežství. Císařství. 
Křížové výpravy. 

ETV – etické hodnoty, 
důstojnost lidské osoby 

- charakterizuje středověkou společnost  
- ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
ve středověké společnosti 

Středověká společnost. Města.  
Struktura středověké společnosti. 
Funkce jednotlivých vrstev. 

Z, VV 
EV-vztah člověka 
k prostředí 

- popíše typickou románskou a gotickou 
stavbu, roztřídí významné památky 
obou kultur 
-uvede příklady románské a gotické 
kultury 

Kultura středověké společnosti - 
románské a gotické umění a 
vzdělanost. 

Z, VV, ETV – reálné a 
zobrazené vzory 

Objevy a dobývání, počátky nové doby 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

-  objasní nepořádky v církvi, vysvětlí 
Husovy reformní myšlenky, kacířství 
- vymezí vztah křesťanství ke kacířství 
a jiným věroukám 

Zbožnost a kacířství. Mistr Jan 
Hus. Reformace a její šíření 
Evropou. 

ČjL 
ETV – pozitivní hodnocení, 
duchovní rozměr člověka 
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- vyjmenuje hlavní myšlenky husitství, 
vymezí význam husitské tradice pro 
český politický a kulturní život 

Husitství. 
HV, VV, Z 
ETV – hledání pravdy a 
dobra 

-vysvětlí znovuobjevení antického 
ideálu člověka, nové myšlenky žádající 
reformu církve včetně reakce na tyto 
požadavky 
- popíše a demonstruje průběh 
zámořských objevů, objasní jejich 
příčiny a důsledky 

 Renesance a humanismus. 
Zámořské objevy a počátky 
dobývání světa. Západní Evropa 
v 16. století.  

Z, VV 

- objasní postavení českého státu a jeho 
postavení uvnitř habsburské monarchie 
a posoudí její důsledky 

Habsburkové.     

- objasní příčiny a důsledky třicetileté 
války 

Třicetiletá válka. J. A. 
Komenský.  

MeV - výpisky 

8. ročník 

Objevy a dobývání, počátky nové doby 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- na příkladu evropských dějin 
konkretizuje absolutismus, konstituční 
monarchie, parlamentarismus 

Evropa v 17. století : 
České země po třicetileté válce. 
Anglie. Francie. Rusko. Prusko. 

VDO-občan, společnost a 
stát 
ETV – etické hodnoty, 
duchovní rozměr člověka, 
hledání pravdy a dobra, 
důstojnost lidské osoby, 
pozitivní hodnocení, reálné 
a zobrazené vzory 

- rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich 
představitele a příklady významných 
kulturních amátek 

Umělecké slohy- opakování 
(románská kultura, gotika, 
renesance). 
Baroko.  

VV, Z 

Modernizace společnosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- vysvětlí podstatné ekonomické, 
sociální, politické a kulturní změny 
ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti 
- 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 

Kolonialismus a konflikty mezi 
velmocemi. 
Počátky britského impéria. 
Vznik USA. Osvícenství. 
Klasicismus a empír. 
Osvícenský absolutismus Marie 
Terezie a Josefa II. Objevitelé 
neviditelného světa. Netušené 
možnosti techniky. Moderní 
umění - secese, expresionismus a 
kubismus. 

Z 
ETV – etické hodnoty, 
duchovní rozměr člověka, 
hledání pravdy a dobra, 
důstojnost lidské osoby, 
pozitivní hodnocení, reálné 
a zobrazené vzory 
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- objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a 
napoleonských válek na jedné straně a 
rozbitím starrých společenských 
struktur v Evropě na straně druhé 

Velká francouzská revoluce a 
napoleonské období, jejich vliv 
na Evropu a svět. Vídeňský 
kongres. 

ETV – etické hodnoty, 
duchovní rozměr člověka, 
hledání pravdy a dobra, 
důstojnost lidské osoby, 
pozitivní hodnocení, reálné 
a zobrazené vzory 

- posoudí vliv průmyslové revoluce 
na komplexní změnu ve společnosti 

Průmyslová revoluce 
(industrializace a její důsledky 
pro společnost, sociální otázka). 

Z , F 
EV - lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí 

- vysvětlí pojem národní obrození 
- porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa 
v souvislostech s národními hnutími 
vybraných evropských národů 

Evropská národní obrození - 
romantismus. 
České národní obrození. 

ČJL, NJ 

- chápe revoluce 19. století jako 
prostředek řešení politických, sociálních 
a národnostních problémů 
- demonstruje základní politické proudy 
- charakterizuje emancipační úsilí 
významných sociálních skupin, uvede 
požadavky ve vybraných evropských 
revolucích 
- dokáže objasnit pojmy liberalismus a 
nacionalismus, konzervatismus, 
demokratismus, socialismus 

Rok 1848.  
České země 2. poloviny 19. 
století - vznik Rakouska-Uherska. 
Evropa  a svět ve 2. polovině 19. 
století - Viktoriánská Anglie. 
Itálie a Německo. Občanská 
válka v USA. Rusko a Japonsko. 

 ČJL 

- vysvětlí příčiny vypuknutí 1. světové 
války, její průběh, dokáže rozlišit dopad 
bojových akcí od předchozích 
válečných konfliktů, vysvětlí výsledky 
Říjnové revoluce v Rusku 

1. světová válka  

- charakterizuje život za války, uvědomí 
si význam Masarykova zahraničního 
odboje pro vznik Československa, 
dokáže objasnit vyhlášení 
československé samostatnosti 

České země za 1. světové války, 
zahraniční odboj, 28. říjen – 
vyhlášení samostatnosti 

 

9.ročník 

Nová doba 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- na příkladech demonstruje zneužití 
techniky ve světových válkách a jeho 
důsledky 

1. světová válka - opakování  
2. světová  válka. 

Z, ČJL 

- charakterizuje jednotlivé totalitní 
systémy, příčiny jejich nastolení 

Mezinárodně politická a 
hospodářská situace ve 20. a 30. 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika, ETV – 
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v širších ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky jejich 
existence pro svět; rozpozná 
destruktivní sílu totalitarismu 
a vypjatého nacionalismu 

letech. Svět a Československo po 
1. světové válce. Světová 
hospodářská krize. Totalitní 
režimy - fašismus, nacismus, 
komunismus. Důsledky pro 
Československo a svět. 

pozitivní hodnocení, reálné 
a zobrazené vzory, 
prosociální chování ve 
veřejném životě, etické 
hodnoty  
VO  

- na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost 
z hlediska lidských práv 

Holocaust.  

OSV - mezilidské vztahy; 
hodnoty, postoje, praktická 
etika 
ETV – duchovní rozměr 
člověka, prosocionální 
chování ve veřejném životě, 
etické hodnoty, hledání 
dobra a pravdy 
VO  

- zhodnotí postavení Československa  v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní 
sociální, politické, hospodářské a 
kulturní prostředí 

Nové politické uspořádání 
Evropy a úloha USA ve světě 
(Pařížská mírová konference, 
Společnost národů).  
Vznik Československa, jeho 
hospodářsko-politický vývoj, 
sociální a národnostní problémy. 
T.G. Masaryk. První republika. 
Mnichov. Umění ve 20. a 30. 
Letech, věda a technika ve světě i 
doma. Druhá republika. 
Protektorát Čechy a Morava. 2. 
světová válka. Domácí a 
zahraniční odboj.  
Politické, mocenské a 
ekonomické důsledky války. 

ETV - etické hodnoty, 
prosocioální chování, 
solidarita a sociální 
problémy, reálné a 
zobrazené vzory 

Rozdělený a integrující svět 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 
bipolárního světa; uvede příklady 
střetávání obou bloků 

Situace po 2. světové válce - 
rozdělená Evropa (založení OSN, 
procesy s válečnými zločinci, 
„Železná opona“). 
Československo po válce 
(Benešovy dekrety. Odsun 
Němců). Studená válka. Vývoj 
Československa v letech 1948, 
1968, 1989, vznik České 
republiky. 

Z, VO 
ETV – etické problémy, 
hledání pravdy a dobra 

- vysvětlí a na příkladech doloží 
mocenské a politické důvody 

Rozdělení světa do vojenských 
bloků reprezentovaných 

Z 
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euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce 

supervelmocemi; politické, 
hospodářské, sociální a 
ideologické soupeření. 
NATO. Varšavská smlouva. 
Západ a Východ. 
Věda, technika a vzdělání 60. - 
90. let jako faktory vývoje, sport 
a zábava. 
Vnitřní situace v zemích 
východního bloku (na vybraných 
příkladech srovnání 
s charakteristikou západních 
zemí) - integrace na Západě, 
rozpad na východě. 

- posoudí postavení rozvojových zemí Zánik koloniálních říší. 
Z, ETV – solidarita a 
sociální problémy 
 

- prokáže základní orientaci 
v problémech současného světa 

Problémy současného světa. 

Z, VO 
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá; globální problémy 
lidstva 
ETV – spolupráce a 
přátelství 
EV – vztah člověka k 
prostředí 

b) Výchova k občanství 

Název předmětu: Výchova k občanství 
Vzdělávací oblast – vzdělávací obor: Člověk a společnost 
Časové vymezení předmětu: Předmět se vyučuje od 6. do 9. ročníku v jednohodinové týdenní 

dotaci. 
Organizační vymezení (tematické 
okruhy, složky): 

V 6. ročníku jsou tematické oblasti Stát a právo, Stát 
a hospodářství, Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec; v 7. 
ročníku jsou Stát a právo, Stát a hospodářství, Mezinárodní 
vztahy, globální svět, Člověk ve společnosti; v 8. ročníku jsou 
Stát a právo, Stát a hospodářství, Mezinárodní vztahy a globální 
svět, Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec; v 9. ročníku 
jsou Stát a právo, Stát a hospodářství, Mezinárodní vztahy a 
globální svět, Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec. 

Dělení či spojování žáků pro výuku: Žáci se na hodiny nedělí. 
Zařazení jiných forem než obvyklých 
vyučovacích hodin: 

Besedy dle aktuální nabídky, využívání výukových filmů, 
modelové situace. 

Zařazení průřezových témat a okruhů: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) - celé téma 
Multikulturní výchova (MkV)  – celé téma 
Mediální výchova (MeV) – celé téma 
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Výchova demokratického občana (VDO) – celé téma 
Environmentální výchova (EV) – základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) – celé téma 
Etická výchova (ETV) – všechna témata 
Projekty: Zařazujeme průběžně školní miniprojekty podle aktuálních témat 

a vhodných okruhů.  
Efektivní učení -cesta k vědění (IP OP VK) 

Obsahové vymezení: 
Vzdělávací obor Člověk a občanství se zaměřuje na vytváření kvalit souvisejících s orientací žáků 
v sociální realitě, jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Seznamuje žáky se 
vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických 
institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života, s pravidly 
společenského soužití a s odpovědností za vlastní názory a chování. 
Výchovně- vzdělávací strategie a klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 
– naším základním postojem je využívání každé příležitosti k motivování žáků k celoživotnímu učení 
- dbáme na to, aby žáci porozuměli smyslu toho, co se učíme 
- při výuce uvádíme věci do souvislostí 
- učíme žáky dávat věci do souvislostí, propojovat je do je do širších celků z různých oblastí vědění a na základě 
toho si vytvářet nové pohledy na přírodní a společenské jevy 
- respektujeme rozdílné schopnosti žáků 
- umožňujeme žákům realizovat jejich vlastní nápady 
- povzbuzujeme žáky ve formulování vlastních návrhů, netradičních řešení, hledání dalších možných řešení 
- v jednotlivých hodinách učíme žáky pracovat s informacemi, aby samostatně informovali a využívali je v procesu 
učení, tvůrčích činnostech a v praktickém životě 
- poskytujeme žákům dostatek informačních zdrojů (využití knihovny, internetu, exkurze) 
- snažíme se o propojení informací se skutečným životem v rámci školních projektů 
- žáky vedeme k sebehodnocení, mají možnost prezentovat výsledky své práce na veřejnosti 
Kompetence k řešení problémů: 
– výuku vedeme tak, aby žáci hledají různá řešení problému, a svoje řešení dokázali následně obhájit 
- při výuce motivujeme žáky úlohami z praktického života, žáci  používají všech nabytých zkušeností, poznávají a 
rozvíjejí a rozvíjejí vlastní schopnosti 
- učíme žáky vnímat problémové situace ve škole i mimo ni 
- navozujeme ve vyučování problémové situace, které dávají příležitost k rozpoznávání a chápání problémů a 
plánování způsobů řešení problémů 
Kompetence ke komunikaci: 
-  vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu 
- učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných 
- poskytujeme žákům ve výuce dostatek příležitostí k formulování vlastních názorů a hledání argumentů pro jejich 
prosazení 
- učíme žáky schopnostem vyslechnout a přijímat názory jiných 
- vedeme žáky k dodržování základních principů a pravidel komunikace 
- učíme žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 
hodnotám 
Kompetence sociální a personální: 
– vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel 
- umožňujeme žákům, aby  se podíleli sami na tvorbě pravidel chování 
- vedeme žáky  k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi 
- učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy 



Školní vzdělávací program  Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, č.j. ZŠ706/2007-700/2013 
 

 
 

Po doplnění a přepracování projednáno a schváleno pedagogickou radou 27. 8. 2013. Projednáno a schváleno školskou radou 
28. 8. 2013. Platnost od 1. 9. 2013.                                                                                                                     strana  13 
 

- během vzdělávání používáme skupinovou práci pro vzájemnou podporu učení 
 
Kompetence občanské: 
 - žáci jsou vedeni k respektování individuálních rozdílů 
- žáci jsou vedeni k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního vyjadřování 
- vedeme žáky k věcnému řešení problémů 
- učíme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví 
- aktivně žáky zapojujeme do kulturního dění a aktivit. 
- vedeme žáky ke třídění odpadů 
- žáci jsou vedeni k ochraně přírody, k pochopení základních souvislostí enviromentálních problémů 
- vedeme žáky k získání pozitivního vztahu ke svému fyzickému a duševnímu zdraví a jeho aktivní ochraně 
Kompetence pracovní: 
 - cíleně posilujeme a motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia a budoucího povolání 
- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci 
- učíme žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat o výběru 
vhodného povolání 
- pěstujeme u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní 
budoucnosti 
 

6. ročník 
Člověk jako jedinec 

Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

označí kladné a záporné 
charakterové vlastnosti 

projevy chování, rozdíly 
v prožívání, otevřená 
komunikace, aktivní naslouchání 

OSV - sebepoznání a sebepojetí, 
poznávání lidí 
ETV – kreativita a iniciativa, 
řešení problémů 
Minimální preventivní program 

Člověk ve společnosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

pojmenuje symboly našeho státu státní symboly 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát 

definuje mediální informace 
informace a její druhy, podpora 
pozitivního působení televize a 
médii 

MeV – kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
ETV – reálné a zobrazované 
vzory   
ČJL 

definuje základní pojmy 
solidarita, pomoc v nouzi, pomoc 
v situacích ohrožení a obrany 
státu 

MkV - principy sociálního smíru 
a solidarity 
VZ 
Minimální preventivní program 

definuje základy slušného chování 
pravidla chování, úcta k lidské 
osobě, fair play 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV – hledání pravdy a dobra 
Minimální preventivní program 
VZ 
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vyjmenuje základní pojmy 
základní pojmy - kultura, tradice, 
instituce, památky, jedinečnost a 
identita člověka, pozitivní vzory 

MkV - multikulturalita, kulturní 
diference 
VMEGS - jsme Evropané 
ETV – pozitivní hodnocení, 
reálné a zobrazované vzory, 
ochrana přírody a životního 
prostředí 
D; ČJL 

označí základní pojmy 
vztahy mezi lidmi, mezilidská 
komunikace, aktivní naslouchání 

MkV - mezilidské vztahy 
OSV - mezilidské vztahy 
ETV – mezilidské vztahy a 
komunikace 

označí příklady spolupráce 
spolupráce lidí, dělba práce, život 
ve škole, žákovský parlament, 
iniciativa a tvořivost 

VDO - formy participace jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování, občanská 
společnost a škola 
ETV – mezilidské vztahy a 
komunikace, prosociální 
chování, pomoc, solidarita 
Minimální preventivní program 
 

Stát a hospodářství 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

objasní hospodaření rodiny 
rozpočet rodiny, ekonomické 
hodnoty 

VZ 
ETV – rodinný život, 
ekonomické hodnoty, prosoiální 
chování 

Stát a právo 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

pojmenuje znaky státu právní základy státu 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát 

objasní podíl obce na řízení státu samospráva obce 
VDO -  formy participace 
občanů v politickém životě 

objasní základní pojmy práva 
a morálky, povinnosti občana 

právo a morálka, pozitivní vzory 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika; poznávání lidí, 
ETV – pozitivní hodnocení sebe, 
duchovní rozměr člověka, etické 
hodnoty 
Minimální preventivní program 

7. ročník 
Člověk ve společnosti 

Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 
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zná způsoby jejich užívání státní symboly a jejich užívání 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát 

definuje pojem vlastenectví 
vlastenectví, vlast, pozitivní 
vzory, úcta k lidské osobě, etické 
hodnoty 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát, formy 
participace občanů v politickém 
životě 
ETV – reálné a zobrazené vzory, 
duchovní rozměr člověka 

analyzuje vandalské chování 
konflikty v mezilidském soužití, 
vandalismus, ochrana přírody a 
ŽP 

MkV - lidské vztahy;  
OSV - poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, hodnoty, 
postoje,  praktická etika 
ETV – mezilidské vztahy a 
komunikace, etické hodnoty 
Minimální preventivní program 

roztřídí kulturní instituce a uvede 
seznam akcí 

kulturní instituce a jejich náplň 
práce, aktuální akce,  

MkV - multikulturalita 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
D, ČJL 
 

objasní vliv medií 

druhy médií a jejich působení, 
pozitivní vzory versus pochybné 
idoly, podpora pozitivního 
působení médií 

ČJL  
MeV – celé téma 
ETV – reálné zobrazené vzory, 
pozitivní hodnocení druhých 
 

vyjadřuje své možnosti pomoci 
chápe role ve třídě, komunitě 

pomoc lidem v nouzi, potřební 
lidé, nadace, etické hodnoty, 
iniciativa ve ztížených 
podmínkách, uplatnění 
komplexní prosocionálnosti 

MkV - princip sociálního smíru 
a solidarity 
ETV – prosociální chování 
v zobrazených vztazích, ve 
veřejném životě, pomoc, 
darování, solidarita, sociální 
problémy. 
EV - základní podmínky života 
OSV - mezilidské vztahy, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, 
praktická etika 
OSV – sebepoznávání, 
sebepojetí, seberegulace, 
sebeorganizace 
Minimální preventivní program 

roztřídí způsoby komunikace 
osvojuje si pravidla soužití 

mezilidská komunikace – 
způsoby, aktivní komunikace 

OSV - mezilidské vztahy, 
komunikace, poznávání lidí 
Minimální preventivní program 
VZ 
ETV – komunikace citů, 
interpersonální a sociální 



Školní vzdělávací program  Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, č.j. ZŠ706/2007-700/2013 
 

 
 

Po doplnění a přepracování projednáno a schváleno pedagogickou radou 27. 8. 2013. Projednáno a schváleno školskou radou 
28. 8. 2013. Platnost od 1. 9. 2013.                                                                                                                     strana  16 
 

empatie, rodinný život 

popíše kulturní zvláštnosti, názory 
a zájmy 
nalézá příklady manipulativního 
vlivu, sekty 

rozmanitosti kulturních projevů, 
významná místa, památky, 
rodáci, ochrana kulturních 
památek, reklamní vlivy, sekty, 
duchovní rozměr člověka 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
VMEGS – celé téma 
D; ČJL 
ETV – kreativita a iniciativa. 

definuje extremistické projevy 
problémy lidské nesnášenlivosti, 
jedinečnost a identita člověka 

MkV - kulturní diference, 
etnický původ, lidské vztahy 
Minimální preventivní program 
ETV – etické hodnoty, duchovní 
rozměr člověka, hledání pravdy 
a dobra 
 

vyjádří vlastními slovy příklady 
spolupráce 

výhody spolupráce lidí 

OSV - komunikace, kooperace a 
kompetice 
Minimální preventivní program 
 

Mezinárodní vztahy 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

objasní některé globální problémy 
významné globální problémy, 
ochrana přírody a ŽP 

EV - základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
Minimální preventivní program 
Z 
ETV – ochrana přírody a 
životního prostředí 
 

Stát a hospodářství 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

pojmenuje různé formy vlastnictví 
včetně duševního 

majetek, vlastnictví - jejich 
formy, ekonomické hodnoty, 
způsoby ochrany majetku 

VZ, ETV – ekonomické hodnoty 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát 

Stát a právo 

Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

rozlišuje typy a formy státu typy a formy státu 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
D 

objasní podíl kraje 
správa a samospráva na úrovni 
kraje 

VDO - formy participace 
občanů v politickém životě 

definuje pojmy, označí 
demokratický způsob řízení státu 

znaky demokratického způsobu 
řízení státu 

VDO - principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
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rozhodování 

vyloží smysl voleb do 
zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb ovlivňovat 
každodenní život občanů 

volby - význam a formy voleb do 
zastupitelstev 

VDO - formy participace 
občanů v politickém životě 

přiměřeně respektuje práva a zájmy 
lidská práva, zájmy, šikana, 
etické hodnoty 

OSV - mezilidské vztahy, 
hodnoty, postoje, praktická etika 
MkV - lidské vztahy 
Minimální preventivní program 
VZ 
ETV – důstojnost lidské osoby 

objasní právní úpravy vlastnictví 
právo a vlastnictví, ochrana 
vlastnictví 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 

uvede příklady trestních činů a 
postihů 

trestní čin, druhy postihů 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
Minimální preventivní program 

definuje protiprávní jednání, 
rozpozná je 

protiprávní jednání, etické 
hodnoty, korupční chování 

OSV - mezilidské vztahy, 
hodnoty, postoje, praktická etika 
MkV - lidské vztahy 
ETV – etické hodnoty 
Minimální preventivní program 

8. ročník 

Člověk jako jedinec 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

provede hodnocení vlastní 
osobnosti 

vnímání, prožívání, poznávání 
sebe, otevřená komunikace, 
sexuální zdraví 

OSV - sebepoznání a sebepojetí, 
ETV – důstojnost lidské osoby, 
pozitivní hodnocení sebe 

vyjmenuje osobní vlastnosti 
osobní vlastnosti, dovednosti 
a schopnosti, asertivní chování 

OSV - poznávání lidí 
ETV – asertivita a zvládnutí 
agresivity, sebeovládání 

vyhodnocuje svoje chování 
a jednání 

osobní potenciál, myšlení 
a jednání, vnímání, poznávání, 
obrana před manipulací 

OSV - seberegulace 
a sebeorganizace 
ETV – asertivita a zvládnutí 
agresivity a soutěživosti, 
sebeovládání a řešení konfliktů, 
komunikace citů, interpersonální 
a sociální empatie 
Minimální preventivní program 

definuje charakterové a volní 
vlastnosti, nalézá své osobní 
přednosti 

podobnosti a odlišnosti lidí, 
temperament, charakter, fair play, 
etické hodnoty, úcta k lidské 

OSV - poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, komunikace 
MkV - lidské vztahy 
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osobě ETV – interpersonální a sociální 
empatie, kreativita a iniciativa, 
řešení problémů, etické hodnoty, 
duchovní rozměr člověka 

Člověk ve společnosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

definuje pojem nacionalismus vlastenectví a nacionalismus, 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
VMEGS - jsme Evropané 
Minimální preventivní program 

vysvětlí jeho nepřijatelnost 
konflikty v mezilidských 
vztazích, uplatnění komplexní 
prosocionálnosti 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV – mezilidské vztahy a 
komunikace, prosociální 
chování v zobrazených vztazích 
a ve veřejném životě 
MeV - vnímání autora 
mediálního sdělení 
MkV - lidské vztahy 
Minimální preventivní program 

roztřídí kulturní akce kulturní život - zejména v regionu MkV - kulturní diference 

tvoří svůj postoj k působení 
propagandy a reklamy 

masmédia, manipulace, 
propaganda, ochrana před 
manipulací, já . vzor pro druhé 

MeV - kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení, interpretace 
vztahu mediálních sdělení 
a reality, vnímání autora 
mediálních sdělení, fungování 
a vliv médií ve společnosti 
ETV – reálné a zobrazené vzory 
Minimální preventivní program 

nalézá své možnosti pomoci 
potřební lidé ve společnosti, 
možnosti pomoci, iniciativa a 
tvořivost 

MkV - princip sociálního smíru 
a solidarity 
ETV – prosociální chování ve 
veřejném životě, solidarita a 
sociální problémy 
Minimální preventivní program 

nalézá způsoby řešení konfliktů 
instituce, poradci, možnosti 
řešení 

OSV - řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
Minimální preventivní program 

respektuje různé způsoby chování 
a myšlení lidí 

přirozené rozdíly mezi lidmi, 
lidská setkání 

MkV – multikulturalita 
Minimální preventivní program 

zaujímá stanovisko 
formuje vlastní názor 

morálka a mravnost, svoboda, 
praktické ukázky různých 
životních stylů, duchovní rozměr 
člověka 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV – duchovní rozměr 
člověka, hledání pravdy a dobra 
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Minimální preventivní program 

analyzuje spolupráci při dosahování 
cílů 

výhody spolupráce lidí OSV - kooperace a kompetice 

Mezinárodní vztahy 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

pojmenuje základní instituce EU Evropská unie a její instituce VMEGS – celé téma  

vybaví si některé významné 
instituce 

mezinárodní instituce 
VMEGS - objevujeme Evropu 
a svět 

vyhledá příklady mezinárodního 
terorismu 

konflikty lidského soužití, 
terorismus 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
VDO - principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
MkV - lidské vztahy 
MeV - fungování a vliv médií 
ve společnosti 
Minimální preventivní program 

Stát a hospodářství 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

porovnává je a uvede příklady duševní a hmotné vlastnictví 
OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
 

sestaví jednoduchý rozpočet 
domácnosti 

rozpočet domácnosti 
MeV – fungování a vliv médií 
ve společnosti, ETV 
ekonomické hodnoty 

na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu, objasní vliv 
nabídky a poptávky na tvorbu ceny 
a její změny 

trh, nabídka a poptávka, reklama 

ETV- ekonomické hodnoty,  
VDO - principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
 

Stát a právo 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

uvede příklady institucí instituce státní správy 

VDO - formy participace 
občanů v politickém životě, 
principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

posoudí význam lidských práv 
a svobod 

základní lidská práva, jejich 
úprava v dokumentech, ochrana 
práv, etické hodnoty 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
MkV - princip sociálního smíru 
a solidarity, lidské vztahy, 
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etnický původ, multikulturalita 
MeV - fungování a vliv médií 
ve společnosti 
VZ 
ETV – etické hodnoty, 
ekonomické hodnoty, ochrana 
přírody 
Minimální preventivní program 

objasní právní vztahy v manželství právní řád, rodinné právo 

VDO - principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
VZ 

9. ročník 

Člověk jako jedinec 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

objasní, jak může realističtější 
poznání a hodnocení vlastní 
osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 
s druhými lidmi i kvalitu života 

poznávání a posuzování 
skutečnosti, sebe i druhých, 
komunikace, asertivita 

OSV - rozvoj schopností 
poznávání, mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace 
a kompetice, řešení problémů 
a rozhodovací schopnosti 
MkV - kulturní diference, lidské 
vztahy 
ETV – reálné a zobrazené vzory, 
prosociální chování 
v zobrazených vztazích 

posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních 
i společných cílů, objasní význam 
vůle při dosahování cílů 
a překonávání překážek 

význam motivace, vůle, aktivity 
a osobní kázně , obrana před 
manipulací 

OSV - seberegulace 
a sebepojetí, psychohygiena 
ETV – důstojnost lidské osoby, 
pozitivní hodnocení sebe 

rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe 
i u druhých lidí, kriticky hodnotí 
a vhodně koriguje své chování 
a jednání 

systém osobních hodnot, 
stereotyp v posuzování druhých 
lidí, úcta k lidské osobě 

OSV - poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
MkV - celé téma 
ETV - mezilidské vztahy a 
komunikace, duchovní rozměr 
člověka, kreativita a iniciativa, 
řešení problémů 
Minimální preventivní program 

popíše, jak lze usměrňovat 
a kultivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru 

osobní rozvoj, životní plány a cíle 
OSV – kreativita 
Minimální preventivní program 
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Člověk ve společnosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

objasní účel důležitých symbolů 
našeho státu a způsoby jejich 
používání 

pojem vlast a vlastenectví, 
státnost 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
ETV – prosociální chování ve 
veřejném životě, etické hodnoty 
VMEGS - jsme Evropané 

rozlišuje projevy vlastenectví 
od projevů nacionalismu 

příklady z praxe - vlastenectví a 
nacionalismus 

VDO – celé téma 
OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV – hledání pravdy a dobra, 
etické hodnoty 
MeV - vnímání autora 
mediálního sdělení, fungování 
a vliv médií ve společnosti 
Minimální preventivní program 

zdůvodní nepřijatelnost 
vandalského chování a aktivně 
proti němu vystupuje 

Vandalismus,  

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika, ETV – etické 
hodnoty. Ochrana přírody a ŽP 
Minimální preventivní program 

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

přehled kulturních institucí, 
kulturní život a jeho rozmanitost 

MkV – celé téma 

kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj 
k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

masová kultura, masová 
komunikace 

MeV  - celé téma 
ETV – reálné a zobrazené vzory 
Minimální preventivní program 

zhodnotí a na příkladech doloží 
význam vzájemné solidarity mezi 
lidmi, vyjádří své možnosti, jak 
může v případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi a v situacích 
ohrožení 

lidská solidarita, aktivní pomoc 
potřebným 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV – prosociální chování ve 
veřejném životě, solidarita a 
sociální problémy 
MkV - princip sociálního smíru 
a solidarity 

uplatňuje vhodné způsoby chování 
a komunikace v různých životních 
situacích, případné neshody či 
konflikty s druhými lidmi řeší 
nenásilným způsobem 

morálka a mravnost, mezilidská 
komunikace 

OSV - mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
ETV – etické hodnoty 
Minimální preventivní program 

objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, 
zaujímá tolerantní postoje 
k menšinám 

kulturní různost, etnické menšiny 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV- etické hodnoty 
MkV – kulturní diference, 
etnický původ, multikulturalita 
Minimální preventivní program 
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rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy 
v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

charakteristika netoleratních, 
rasistických, xenofobních 
a extremistických projevů 
v chování 

MkV  - kulturní diference, 
lidské vztahy, princip sociálního 
smíru a solidarity 
ETV – prosociální chování na 
veřejnosti 

posoudí a na příkladech doloží 
přínos spolupráce lidí při řešení 
konkrétních úkolů a dosahování 
některých cílů v rodině, ve škole, 
v obci 

praktické příklady spolupráce 

OSV - mezilidské vztahy, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
MeV - práce v realizačním týmu 
Minimální preventivní program 
 

Mezinárodní vztahy 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

popíše vliv začlenění ČR do EU 
na každodenní život občanů, uvede 
příklady práv občanů ČR v rámci 
EU i možných způsobů jejich 
uplatňování 

Evropská integrace, podstata, 
význam, výhody 

VMEGS – jsme Evropané 

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 

mezinárodní spolupráce, 
významné mezinárodní instituce, 
výhody spolupráce, Armáda ČR 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
MkV - multikulturalita 

uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a 
zápory 

globalizace a její projevy, klady a 
zápory 

EV - lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
ETV – ochrana přirody a ŽP 
Z – ochrana přírody a ŽP 
 

uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj 
osobní názor a popíše jejich hlavní 
příčiny i možné důsledky pro život 
lidstva 
 

globální problémy, jejich 
důsledky 

EV – vztah člověka k prostředí, 
ekosystémy 
ETV – ochrana přírody a ŽP 
Z 

objasní souvislosti globálních 
a lokálních problémů, uvede 
příklady možných projevů a 
způsobů řešení globálních 
problémů na lokální úrovni – 
v obci, regionu 

způsoby řešení globálních 
problémů 

EV– vztah člověka k prostředí 
Z 
ETV – prosociální chování 
Minimální preventivní program 
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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 

mezinárodní terorismus, příklady, 
způsob potírání, Armáda ČR 

OSV – hodnoty, postoje 
a praktická etika 
ETV – etické hodnoty 
VDO – principy demokracie 
MkV – multikultarita, lidské 
vztahy 
EV – základní podmínky života 
Minimální preventivní program 
 

Stát a hospodářství 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, uvede jejich příklady, 
uvede a porovná nejobvyklejší 
způsoby nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí, deficitu 

hospodaření s vlastnictvím, 
spoření, rozpočet domácnosti,  

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 

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 

rodinný rozpočet, deficit, 
přebytek 

ETV – ekonomické hodnoty, 
OSV – hodnoty, postoje, 
praktická etika 

objasní potřebu dodržování zásad 
ochrany duševního vlastnictví 
a jejich znalost uplatňuje ve svém 
jednání 

ochrana duševního vlastnictví 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV ekonomické hodnoty 
Minimální preventivní program 

dodržuje zásady hospodárnosti, 
popíše a objasní vlastní způsoby 
zacházení s penězi a se svým 
i svěřeným majetkem, vyhýbá se 
rizikům v hospodaření s penězi, na 
příkladech ukáže vhodné užití 
různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede 
příklady použití debetní a kreditní 
platební karty, vysvětlí jejich 
omezení 

hospodaření, peníze, druhy 
placení, platební karty 

OSV - řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
ETV – ekonomické hodnoty 
MkV - principy sociálního smíru 
a solidarity 

vysvětlí, jakou funkci plní banky 
a jaké služby občanům nabízejí, 
vysvětlí význam úroku placeného a 

funkce a podoby peněz, 
bankovnictví, půjčky, pojistky 
úroky 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
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přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kde je využít 
rozlišuje, ze kterých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do kterých 
oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, 
které ze státního rozpočtu získávají 
občané,  

státní rozpočet, příjmy a výdaje 
státu, daně 

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

rozlišuje a porovnává úlohu 
výroby, obchodu a služeb, uvede 
příklady jejich součinnosti,  

výroba, obchod, služby 
MeV - fungování a vliv médií 
ve společnosti 

na příkladu chování kupujících 
a prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu, tvorba zisku, DPH 
a popíše vliv inflace na hodnotu 
peněž 

principy tržního hospodářství, 
zisk, ztráta, inflace 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát, principy 
demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 
MeV - fungování a vliv médií 
ve společnosti 

Stát a právo 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

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

právní základy státu 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
D 

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 

státní správa a samospráva 
VDO - formy participace 
občanů v politickém životě 

objasní výhody demokratického 
způsobu řízení státu pro 
každodenní život občanů 

principy demokracie 
VDO - principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 

vyloží smysl voleb do 
zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb ovlivňovat 
každodenní život občanů 

volby 

VDO - formy participace 
občanů v politickém životě, 
ETV – prosociální chování ve 
veřejném životě 

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 zajišťování obrany státu 

lidská práva, povinnosti občana 

VDO - principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
MkV - princip sociálního smíru 
a solidarity 
Minimální preventivní program 

objasní význam právní úpravy 
důležitých vztahů – vlastnictví, 

základy práva, včetně práv 
spotřebitele 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
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pracovní poměr, manželství ETV – hledání pravdy a dobra 

provádí jednoduché právní úkony 
a chápe jejich důsledky, uvede 
příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní 
vztahy – osobní přeprava; koupě, 
oprava či pronájem věci 

právní řád 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát 

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

právní norma, právní předpis 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV – etické hodnoty 

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů 
právní ochrany občanů, uvede 
příklady jejich činnosti 
a spolupráce při postihování 
trestných činů 

orgány právní ochrany 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
Minimální preventivní program 

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

protiprávní jednání 

OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV – etické hodnoty 
Minimální preventivní program 

diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 

korupce 
OSV – hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV – etické hodnoty 

5.6. Člověk a příroda 

a) Fyzika 

Název předmětu: Fyzika 
Vzdělávací oblast – vzdělávací 
obor: 

Člověk a příroda 

Časové vymezení předmětu: Vyučuje se v 6., 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. ročníku 1 hodinu 
týdně, v 9. ročníku opět 2 hodiny týdně. 

Organizační vymezení (tematické 
okruhy, složky): 

Tělesa a látky, elektrické vlastnosti látek, magnetické vlastnosti 
látek, fyzikální veličiny, pohyb těles, síla, optika, mechanické 
vlastnosti tekutin, práce, energie, teplo, změny skupenství, 
spalovací motory, elektrický obvod, zákony proudu v obvodech, 
elektromagnetické jevy, střídavý proud, polovodiče, jaderná 
energie, akustika, Země a vesmír 

Dělení či spojování žáků pro 
výuku: 

Třídy nejsou děleny ani spojovány. 

Zařazení jiných forem než 
obvyklých vyučovacích hodin: 

Laboratorní práce 

Soutěže: Korespondenční seminář z fyziky, Archimediáda 
Zařazení průřezových témat a okruhů:                        
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Environmentální výchova (EV) – základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) – sebepoznání, seberegulace, komunikace, kooperace 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) – objevujeme Evropu a svět 
Mediální výchova (MV) - práce s médii 
Zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova: 
komunikace, důstojnost a identita lidské osobnosti, asertivní chování, reálné a zobrazené vzory, 
Obsahové vymezení: 
Žáci si osvojí dovednosti měřit fyzikální veličiny, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě jevů, 
vyvozovat z nich závěry. Učí se zkoumat příčiny jevů,  souvislosti a vztahy mezi nimi, klást si otázky 
a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, využívat zákonitosti procesů pro jejich 
předvídání. Uvědomují si užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.  
Výchovně- vzdělávací strategie a klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 
- používáme různé metody a způsoby poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 
- učíme zpracovávat a hodnotit informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu 
učení 
- při výuce uvádíme věci do souvislostí a dbáme na to, aby žáci porozuměli smyslu toho, co se učíme 
- povzbuzujeme žáky ve formulování vlastních návrhů 
- snažíme se, aby učení bylo vedeno zábavnou formou a smysluplně 
Kompetence k řešení problémů: 
- učíme žáky přecházet od smyslového pozorování k poznávání založenému na pojmech, zákonech, 
teoriích a modelech 
- učíme žáky chápat a uvádět do vzájemných souvislostí poznatky a zákonitosti přírodních jevů 
- zapojujeme žáky do soutěží 
- při výuce motivujeme žáky úlohami z praktického života, aby používali všech nabytých zkušeností 
k rozvoji vlastních schopností 
- podporujeme výuku formou laboratorních prací 
- rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat řešení 
- učíme poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 
- učíme logickému uvažování, vyvozování a předvídání 
Kompetence komunikativní : 
- vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 
- učíme stručně, přehledně a objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování 
a experimentů 
- učíme žáky naslouchat a ptát se 
- používáme metody týmové práce 
Kompetence sociální a personální : 
- vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání řešení problémů při 
skupinových pracích a laboratorních pracích 
Kompetence občanské : 
- poznáním možností a rozvoje fyziky učíme žáky odpovědnosti za své zdraví a zachování životního 
prostředí 
- s využitím poznatků fyziky vedeme žáky k šetření energií,  využívání alternativních zdrojů a k ochraně 
životního prostředí 
Kompetence pracovní : 
- učíme plánovat a provádět pozorování a experimenty při pokusech a LP 
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- laboratorní práce jsou využívány jako příležitost k upevnění a rozvoji pracovních návyků, k seznámení 
a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
 
 
 
 

6. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- stanoví a předvede rozdíl mezi 
tělesem a látkou  

- definuje pojem síly jako 
vzájemného působení těles 

- rozezná skupenství látek, 
identifikuje různé vlastnosti látek 
podle skupenství 
 

tělesa a látky, síla, skupenství 
a vlastnosti látek 

Přv 
 

- nalézá základní představu 
o částicovém složení látek 

- uvede konkrétní příklady jevů 
dokazujících, že se částice látek 
neustále pohybují a vzájemně 
na sebe působí  

- popíše složení atomu 
- seznámí se s pojmem elektrický 

náboj, elektrická síla 
- porovná a nalézá rozdíl mezi 

atomem a molekulou, vysvětlí 
rozdíl mezi atomy 

- objasní vznik iontů 
 

částicové složení látek, atom, 
složení atomu (elektrický náboj), 
druhy atomů, molekula, iont, 
vznik iontů 

CH 
MeV- práce s médii 

- zjistí, zda na těleso působí 
magnetická síla a ověří existenci 
magnetického pole, popíše magnet,  

- stanoví druh pólu podle magnetické 
střelky 

- stanoví a předvede průběh 
indukčních čar magnetu 

- ukáže jak zmagnetizovat daný 
předmět 

- objasní funkci a užití kompasu 
 

magnet a jeho části, magnetické 
pole, indukční čáry 
magnetického pole, magnetizace, 
magnetické pole Země (kompas) 

Z 

- užívá osvojené fyzikální pojmy, 
termíny a symboliku 

- umí měřit některé fyzikální veličiny 
- řeší příklady na výpočet některých 

fyzikální veličiny, délka, 
hmotnost, objem, tělesa a jejich 
měření, hustota látky, výpočet 
hustoty, hmotnosti, objemu, čas 

M,CH 
OSV-sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
a kooperace, etika 
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fyzikálních veličin 
- využívá s porozuměním vztah 

mezi hustotou, hmotností a 
objemem při řešení praktických 
problémů 
 

MeV- práce s médii 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti,asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory 

- předpoví, jak se změní objem a 
délka tělesa se změnou teploty 

teplota tělesa, délková 
a objemová roztažnost, 
teploměry 
 

M - grafy 

7.ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- rozhodne, zda je těleso v pohybu 
nebo klidu vzhledem ke vztažnému 
tělesu 

- rozezná druhy pohybu 

pohyb a klid těles, druhy pohybu M -grafy 

- používá vztahy pro výpočet 
rychlosti, dráhy, času při řešení 
úloh 

- zná pojem průměrná rychlost a umí 
jej použít v jednoduchých 
příkladech 

- graficky znázorní rovnoměrný 
pohyb a je schopen tento graf číst 

- graficky znázorní jednoduché 
případy nerovnoměrného pohybu 

dráha rovnoměrného pohybu, 
rychlost rovnoměrného pohybu 
průměrná rychlost, doba 
rovnoměrného pohybu, grafy 
pohybu rovnoměrného 
a nerovnoměrného 

OSV - sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
a kooperace, etika 

- změří sílu 
- znázorní ji orientovanou úsečkou 

vlastnosti, měření  sil M - geometrie 

- graficky určí velikost a směr síly  
i výslednice sil 

- označí druh síly podle účinků 
- chápe rozdíl mezi tíhou 

a hmotností, popíše souvislost 
mezi gravitační silou a tíhou tělesa, 
užívá vztah mezi tíhou a hmotností 
tělesa k řešení úloh 

- vysvětlí proč dochází ke tření 
a na čem jeho velikost závisí 

- objasní pojem tlak jako rozklad síly 
do plochy a chápe jej jako příčinu 
deformace těles 

- chápe vztah mezi tlakem, silou a 
obsahem plochy a dokáže jej použít 
při řešení úloh 

- veškeré poznatky dokáže využívat 

skládání, rovnováha sil, druhy sil 
(gravitační-tíha, třecí-tření, 
tlaková- tlak) 

MeV-práce s médii 
OSV-sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
a kooperace, etika 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory 
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v praxi 
-  
- využívá pohybové zákony pro 

objasňování změn pohybu těles při 
působení daných sil 

Newtonovy pohybové zákony MV-práce s médii 

- vysvětlí rozdíl mezi otáčivým 
a posuvným účinkem síly na těleso 

- dokáže popsat, sestavit a používat 
jednoduché otáčivé stroje 

- řeší prakticky i teoreticky 
rovnováhy na otáčivých strojích 

otáčivé účinky síly (úvod), páka 
(složení, druhy), rovnováha na 
páce, kladky (druhy), kladkostroj 

OSV-sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
a kooperace, etika 

- zná a používá optické pojmy 
- zná a využívá zákon o přímočarém 

šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí zná a využívá 
zákon odrazu světla při řešení 
problémů a úloh 

optické pojmy, přímočaré šíření 
světla, zákon odrazu, zrcadla 

Z 
OSV- sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
a kooperace, etika 
MeV - práce s médii 

- rozhodne ze znalosti rychlostí 
světla ve dvou různých prostředích, 
zda se světlo bude lámat ke kolmici 
nebo od kolmice 

- využívá této skutečnosti při analýze 
průchodu světla čočkami 

-  

vlastnosti světla, zákon lomu, 
čočky, oko a jeho vady 

Př 
ETV - komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory 

8. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- objasní příčinu existence tlaku 
v kapalinách a vzduchu v klidu 

- zná pojem hydrostatický 
a atmosférický tlak a využívá 
poznatky o nich k řešení 
konkrétních praktických problémů 
a příkladů 

- umí najít kolem sebe zařízení a jevy 
využívající spojených  nádob, 
přetlaku a podtlaku 

- objasní Pascalův zákon a aplikuje 
jej v konkrétních příkladech 

hydrostatický tlak, spojené 
nádoby, atmosférický tlak 
(přetlak, podtlak), tlakoměry, 
Pascalův zákon, hydraulická 
zařízení 

CH 
EV - základní podmínky 
života, lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
k prostředí 
M 

- vysvětlí příčinu existence vztlakové 
síly v tekutinách a umí ji 
kvantitativně určit výpočtem 
i měřením 

- rozdělí tělesa podle chování 
v tekutinách 

vztlaková síla, Archimédův 
zákon, chování těles v kapalině 

OSV-sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
a kooperace, etika 
M 
MeV - práce s médii 
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- chápe pojmy práce, výkon 
a energie, nalézá souvislosti 
i rozdíly 

- určí v jednotlivých případech práci 
vykonanou silou a z ní změnu 
energie 

práce, výkon, energie 
M 
MeV- práce s médii  

- využívá s porozuměním vztah mezi 
výkonem, prací a časem 

výpočet výkonu a práce  

- dokáže určit základní formy 
mechanické energie 

- využívá poznatky o jejich 
vzájemných přeměnách a přenosu 
při řešení konkrétních problémů a 
úloh 

pohybová, polohová energie, 
Zákon zachování energie 

  

- definuje teplo jako část vnitřní 
energie tělesa a určí jeho velikost 
v jednoduchých případech 
výpočtem i měřením 

- popíše některé způsoby změny 
vnitřní energie 

- rozliší tepelný izolant a vodič 
- zná princip práce dvoutaktního 

a čtyřtaktního zážehového 
a vznětového motoru 

- posoudí výhody a nevýhody použití 
některých druhů motorů vzhledem 
k přírodnímu prostředí 

vnitřní energie a její změny, 
teplo, výpočet tepla, měrná 
tepelná kapacita, spalovací 
motory (druhy a princip činnosti) 

CH 
OSV-sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
a kooperace, etika 
M 
MeV - práce s médii 

- nalézá příčiny a důsledky změn 
skupenství látek 

- umí vysvětlit existenci těchto jevů v 
přírodě 

změny skupenství látek (tání, 
tuhnutí, vypařování, var, 
kapalnění) 

CH 
MV - práce s médii 

9. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 
- sestaví správně podle schématu 

elektrický obvod a analyzuje 
správně schéma reálného obvodu 

- správně připojuje vhodný zdroj k 
různým spotřebičům 

- stanoví nezbytné podmínky 
průchodu elektrického proudu 
obvodem 

- chápe existenci elektrické pole jako 
zdroje elektrické síly mezi 
elektrickými náboji 

- zná nebezpečí zkratu, ví k čemu 

elektrický obvod (sestavování, 
druhy), elektrické pole, elektrický 
náboj,  tepelné elektrické 
spotřebiče (zkrat, pojistka, 
1.pomoc) 

Př 
OSV-sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
a kooperace, etika 
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slouží pojistka a jistič 
- umí bezpečně zacházet 

s elektrickými spotřebiči, zná 
zásady poskytnutí první pomoci při 
úrazu elektrickým proudem 

- rozliší stejnosměrný proud od 
střídavého změří elektrický proud 
a napětí 

- zjistí velikost i výpočtem 

elektrický proud, elektrické 
napětí (zdroje, měření), střídavý 
proud (vznik, popis průběhu, 
srovnání se stejnosměrným) 

CH 
OSV - sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
a kooperace, etika 

- využívá Ohmův zákon pro část 
obvodu při řešení praktických 
problémů 

elektrický odpor (rezistor), 
Ohmův zákon, výsledný odpor 
v obvodu, potenciometr, reostat 

OSV - sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
a kooperace, etika 

- využívá prakticky poznatky 
o působení magnetického pole na 
magnet a cívku s proudem a o vlivu 
změny magnetického pole v okolí 
cívky na vznik indukovaného napětí 
v ní  

- popíše jednoduché pomůcky 
založené na principu 
elektromagnetických jevů, 
transformátor, elektromotor 
a alternátor a vysvětlí jejich funkci 

magnetické účinky elektrického 
proudu, magnetické pole cívky 
s proudem, elektromagnetická 
indukce, elektromotor, 
transformátor, alternátor 

  

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

- vysvětlí vlastní a příměsovou 
vodivost polovodičů 

elektrický vodič a izolant, vedení 
proudu v pevných látkách, 
kapalinách a plynech, polovodiče 
(druhy vodivosti) 

CH 

- zapojí správně polovodičovou 
diodu, zná její využití v praxi 

PN přechod, dioda a její využití 
  

- využívá poznatky o vzájemných 
přeměnách různých forem energie a 
jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 

- definuje elektrickou práci a 
elektrický příkon 

- zná vztah mezi prací, příkonem, 
proudem a napětím a řeší početně 
úlohy 

- porozumí příčině existence jaderné 
energie a dokáže vysvětlit způsoby 
a důsledky jejího uvolňování  

-  

elektrická práce, příkon, jaderná 
energie 

OSV – řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory 

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

- stručně vysvětlí princip výroby 

typy elektráren (tepelná, vodní, 
jaderná) 

Z 
EV- základní podmínky 
života, lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
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a rozvodu elektrické energie 
- zná ekologické zdroje 
- popíše jadernou elektrárnu 
- vysvětlí způsob uvolňování 

a přeměny jaderné energie 
na elektrickou 

- seznámí se způsoby ochrany před 
jaderným zářením 

- seznámí se způsoby likvidace 
jaderného odpadu 

- odhadne výhody a nevýhody 
využití jaderné energie 

-  

k prostředí 
VMEGS-objevujeme 
Evropu a svět 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory 

- rozpozná ve svém okolí zdroje 
zvuku a kvalitativně analyzuje 
příhodnost daného prostředí pro 
šíření zvuku 

- cích 

vznik, šíření a vlastnosti zvuku 

ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory 

- posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní 
prostředí 

-  

ucho jako přijímač zvuku a jeho 
ochrana 

ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory 

- objasní (kvalitativně) pomocí 
poznatků o gravitačních silách 
pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

-  

Sluneční soustava 

Z 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti,asertivní chování, 
reálné a zobrazené vzory 

- odliší hvězdu od planety na základě 
jejich vlastností 

-  
hvězdy 

ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory 

b) Chemie 

Název předmětu: Chemie 
Vzdělávací oblast – vzdělávací 
obor: 

Člověk a příroda-Chemie 

Časové vymezení předmětu: Výuka v 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně 
Organizační vymezení (tematické 
okruhy, složky): 

Pozorování a pokus, Směsi, Částicové složení látek-periodická 
soustava prvků, Chemické reakce, Prvky, Anorganické sloučeniny, 
Chemické výpočty , Redoxní reakce, Organické sloučeniny, Chemie 
a společnost 

Dělení či spojování žáků pro 
výuku: 

Žáci nejsou děleni do skupin. 

Zařazení jiných forem než Laboratorní práce 
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obvyklých vyučovacích hodin: 
Soutěže: Chemická olympiáda, Pohár Heyrovského 
Zařazení průřezových témat a okruhů: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) –osobnostní výchova, sociální výchova, morální rozvoj 
(sebepoznání, seberegulace, komunikace, kooperace, etika) 
Výchova v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)-OES(globální vlivy na životní prostředí 
a podíl naší lokality)  
Environmentální výchova (EV) – ZPŽ (voda, ovzduší, přírodní zdroje, fotosyntéza), LAPŽP-ochrana 
přírody v souvislosti se získáváním a zpracování surovin, skleníkový efekt, ozonová vrstva, čistota 
ovzduší, hnojiva, pesticidy, likvidace odpadu-plasty, nebezpečné látky  
Mediální výchova (MeV) - KVČMS-reklama a její kritické posuzování, práce s internetem 
Zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova: 
komunikace, důstojnost a identita lidské osobnosti, asertivní chování, reálné a zobrazené vzory 
Obsahové vymezení: 
Vzdělávání v předmětu chemie směřuje k : 
- podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech 
směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení 
problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích 
- vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané 
poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 
- získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi 
Výchovně- vzdělávací strategie a klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 
- používáme různé metody a způsoby poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 
- učíme zpracovávat a hodnotit informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu 
učení 
- při výuce uvádíme věci do souvislostí a dbáme na to, aby žáci porozuměli smyslu toho, co se učíme 
- povzbuzujeme žáky ve formulování vlastních návrhů 
- snažíme se ,aby učení bylo vedeno zábavnou formou a smysluplně 
Kompetence k řešení problémů: 
- učíme žáky přecházet od smyslového pozorování k poznávání založenému na pojmech, zákonech, 
teoriích a modelech 
- učíme žáky chápat a uvádět do vzájemných souvislostí poznatky a zákonitosti přírodních jevů 
- zapojujeme žáky do soutěží 
- při výuce motivujeme žáky úlohami z praktického života , aby používali všech nabytých zkušeností 
k rozvoji vlastních schopností 
- podporujeme výuku formou laboratorních prací 
- rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat řešení 
- učíme poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 
- učíme logickému uvažování, vyvozování a předvídání 
Kompetence komunikativní : 
- vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 
- učíme stručně, přehledně a objektivně sdělovat-ústně i písemně-postup a výsledky svých pozorování 
a experimentů 
- učíme žáky naslouchat a ptát se 
- používáme metody týmové práce 
Kompetence sociální a personální : 
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- vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání řešení problémů při 
skupinových pracích a laboratorních pracích 
Kompetence občanské : 
- poznáním možností a rozvoje chemie a zejména, vzhledem k zneužívání chemie, učíme žáky 
odpovědnosti za své zdraví a zachování životního prostředí 
- vedeme žáky ke třídění odpadů 
Kompetence pracovní : 
- učíme plánovat a provádět pozorování a experimenty při pokusech a laboratorních pracích 
- laboratorní práce jsou využívány jako příležitost k upevnění a rozvoji pracovních návyků, k seznámení 
a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

8. ročník 

Anorganické sloučeniny 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

-vysvětlí význam oxidačního čísla 
-určí oxidační číslo atomů prvků 
ve sloučeninách  
-zapíše ze vzorců názvy a naopak  
-popíše vlastnosti a použití vybraných 
halogenidů, oxidů,  ostatních 
dvouprvkových sloučenin, hydroxidů 
a kyselin a posoudí vliv těchto látek 
na životní prostředí  
- popíše společné vlastnosti kyselin, zná 
zásady ředění  a první pomoci  
- uvede společné vlastnosti hydroxidů 
  

Chemické sloučeniny(oxidační 
číslo, druhy) 
Dvouprvkové sloučeniny 
(halogenidy, oxidy, sulfidy, 
ostatní důležité dvouprvkové 
sloučeniny),                             
Tříprvkové sloučeniny 
(hydroxidy, kyseliny-bezkyslíkaté 
a kyslíkaté, štěpení) 

Př 
OSV - sebepoznání, sebe-
regulace, komunikace, 
kooperace, řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
MV 
ETV - komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory 

-vysvětlí, jak a proč vznikají kyselé 
deště a jak jim předcházet 

Kyselé deště 

Z 
EV - lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
k prostředí 

-prakticky určí kyselost a zásaditost 
pomocí indikátorů  
-aplikuje znalost stupnice pH 
při posuzování míry kyselosti 
a zásaditosti roztoku 
-dokáže předvídat druh roztoku podle 
složení 
-definuje neutralizaci, dokáže ji zapsat 
a uvést její význam v praxi 
 

Kyselost a zásaditost, stupnice 
pH, indikátory, neutralizace 

OSV - sebepoznání, sebe-
regulace, komunikace, 
kooperace, řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 

Prvky 
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Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- uvede vlastnosti a příklady 
praktického využití některých kovů a 
nekovů 
- zná nebezpečné kovy a nekovy a 
zásady práce s nimi 

Alkalické kovy, ostatní důležité 
kovy, vodík, kyslík (ozón), 
halogeny, ostatní důležité nekovy 

MV – práce s médii 
OSV – sebepoznání 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory 

Pozorování 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

-rozliší, které z dějů probíhajících 
v přírodě jsou chemické  
-popíše společné a rozdílné vlastnosti 
některých látek  
-vysvětlí na příkladech význam chemie 
pro život  
-rozliší pozorování a pokus 

Co zkoumá chemie a její význam 
Pozorování a pokus  
Chemický a fyzikální děj 

F 
VMEGS - objevujeme 
Evropu a svět 

- uvede zásady bezpečné práce 
v laboratoři  
- poskytne a přivolá první pomoc při 
úrazech  
- zná označení vlastností a rizikovosti 
chemických látek 

Bezpečnost práce s chemickými 
látkami(R,S věty , první pomoc) 

Př 

Směsi 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

-rozlišuje různé druhy směsí  
- používá správně pojmy chemicky čistá 
látka a směs 

Směsi , druhy směsí    

-vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek 
-používá pojem roztok 

Roztoky (složení, druhy-
nasycený, nenasycený, 
rozpustnost) 

  

-navrhne postup a oddělí složky 
běžných směsí  
-uvede příklady oddělování složek 
v praxi 

Dělení směsí-filtrace, destilace, 
usazování 

F 
OSV - sebepoznání, 
sebeorganizace, 
komunikace, kooperace, 
řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

-rozliší druhy vod, výskyt a použití 
Voda-složení, druhy, zdroje 
a úprava pitné vody 

Př, Z, F 
MeV - kritické vnímání 
a čtení reklamy 

-uvede příklady znečišťování vody Čištění odpadních vod , vzduch- F, Z, Př 
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a vzduchu v pracovním prostředí 
a domácnosti  
- navrhne nejvhodnější preventivní 
opatření způsob likvidace  
-zná složení vzduchu 

složení, znečištění(skleníkové 
plyny, smog) 

EV-základní podmínky 
života, lidské aktivity a 
problémy, životní prostředí, 
vztah člověka k prostředí 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory, aplikovaná etická 
výchova 

Částicové složení látek 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

-nalézá představu o modelu atomu, 
chemické vazbě a vzniku molekuly 

Částicové složení látek-atomy, 
molekuly, ionty  
 Chemická vazba-vznik, zápis, 
druhy podle rozdílu 
elektronegativit, rovnice, schéma, 
iontové rovnice 

F, Př 

-rozliší prvek a sloučeninu  
-používá správně a v souvislostech 
základní pojmy  
-používá značky a názvy nejznámějších 
prvků 

Druhy chemických látek-prvek, 
sloučenina ,chemická symbolika-
značka, vzorec 

  

-orientuje se v periodické soustavě 
prvků   
- rozliší pojmy kov, nekov, polokov 
podle elektrické vodivosti  
- zná nebezpečné kovy a nekovy 
a zásady práce s nimi 

Chemické prvky(kovy, nekovy, 
polokovy) 
Periodická soustava prvků-
značky prvků, struktury atomů 
podle postavení v periodické 
soustavě prvků, periodický zákon  

OSV-sebepoznání, 
seberegulace, komunikace 
kooperace, řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 

Chemické reakce 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

-rozliší výchozí látky a produkty 
chemické reakce  v a určí je správně 
v konkrétních případech  
- uvede zákon zachování hmotnosti pro 
chemické reakce a využije ho při řešení 
úloh 
- přečte zápis chemické rovnice  
s využitím názvů chemických látek 

Chemické reakce(zápis, reaktanty 
a produkty, slučování a rozklad), 
zákon zachování hmotnosti, 
chemický děj, úpravy schémat na 
rovnice 

  

-zapíše a upraví nejjednodušší chemické 
rovnice s uplatněním zákona zachování 
hmotnosti při chemických reakcích 

Zákon zachování hmotnosti při 
chemických reakcích-úpravy 
rovnic 
 

 M, F 
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9. ročník 

Anorganické sloučeniny 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a posoudí vliv 
významných zástupců těchto látek 
na životní prostředí       
- rozliší, které látky jsou soli 
-osvojí si základy názvosloví solí 
-umí navrhnout vhodný způsob přípravy 
soli 
-uvede příklady prakticky významných 
solí a jejich použití a vlastnosti 

Soli 

Př, Z 
EV - lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
k životnímu prostředí 
OSV - sebepoznání, 
seberegulace, komunikace, 
kooperace, řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
MeV- kritické čtení 
a vnímání reklamy 

Chemické reakce 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- rozliší výchozí látky a produkty 
chemických reakcí 
- uvede příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí  
-provede jejich klasifikaci a zhodnotí 
jejich využívání 

neutralizace, rovnice-tvrdnutí 
malty a sádry, krasové jevy, kov 
s kyselinou , rozklad amoniaku a 
peroxidu vodíku, syntéza a 
rozklad vody. 
Redoxní reakce(redukce, oxidace, 
elektrochemická řada kovů, 
elektrolýza, koroze) 

F 
OSV - sebepoznání, sebe-
regulace, komunikace, 
kooperace, řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti   

- přečte chemické rovnice a s užitím 
zákona zachování hmotnosti vypočítá 
hmotnost výchozí látky nebo produktu 
- vypočítá složení roztoků  
-připraví prakticky roztok daného 
složení 
-určí složení roztoku pomocí 
hmotnostního zlomku a koncentrace 

Látkové množství, molární 
hmotnost, výpočty z chemických 
rovnic 
Hmotnostní zlomek, koncentrace 

F, M 

- aplikuje poznatky o faktorech 
ovlivňujících průběh chemických reakcí 
v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu. 
-seznámí se s faktory ovlivňujícími 
průběh chemické reakce 

Rychlost chemické 
reakce(faktory ovlivňující 
průběh-teplota, koncentrace, 
katalyzátor, plošný obsah 

F 

Organické sloučeniny 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 
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- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 
uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 
-rozliší anorganické a organické 
sloučeniny 

Alkany, alkeny, alkiny, areny 
EV-základní podmínky 
života 

- zhodnotí užívání fosilních paliv 
a vyráběných paliv jako zdrojů energie 
a uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy  
-uvede příklady průmyslového 
zpracování ropy a zemního plynu 

Průmyslové zpracování ropy, 
zdroje uhlovodíků 

Př, Z, F  
EV - lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí, vztah člověka  
k prostředí 

- rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, 
uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití  
 -pozná esterifikaci 

 Deriváty uhlovodíků 
(charakteristická skupina,  
uhlovodíkový zbytek), 
halogenderiváty, alkoholy 
a fenoly, karbonylové sloučeniny 
- aceton, formaldehyd,  
karboxylové kyseliny - jejich soli 
a estery 

VZ 
OSV - sebepoznání, 
seberegulace, komunikace, 
kooperace, řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 

- uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů  
-rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy 
a vitamíny 
-uvede příklady zdrojů těchto látek pro 
člověka a posoudí různé potraviny 
z hlediska obecně uznávaných zásad 
zdravé výživy 
- orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových 
produktů biochemického zpracování, 
především bílkovin, tuků, sacharidů 
-orientuje se ve výchozích látkách 
a produktech dýchání a fotosyntézy 
- určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu  
 -uvede podmínky pro průběh 
fotosyntézy a její význam pro život na 
Zemi 
 

Přírodní sloučeniny-sacharidy, 
tuky, bílkoviny, vitamíny 
Fotosyntéza, dýchání, vnitřní 
dýchání 
Podmínky fotosyntézy 

Př 
MeV - kritické čtení 
a vnímání reklamy 
OSV - sebepoznání, 
seberegulace,  komunikace, 
kooperace, řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
EV - základní podmínky 
života 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory. aplikovaná etická 
výchova 

Chemie a společnost 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

-zhodnotí využívání prvotních 
a druhotných surovin z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje na Zemi 

Chemický průmysl v ČR 
(výrobky, rizika v souvislosti se 
životním prostředím, recyklace) 

Z, F 
EV - lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
k prostředí 
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VMEGS - objevujeme 
Evropu a svět 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory, aplikovaná etická 
výchova 

aplikuje znalosti o principech hašení 
požárů na řešení modelových situací 
z praxe objasní nejefektivnější jednání 
v modelových příkladech havárie 
s únikem nebezpečných látek 
 

Exotermické a endotermické 
reakce, hořlaviny, hasící látky 
Havárie s únikem nebezpečných 
látek-video 

VZ,F 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory, aplikovaná etická 
výchova 

- orientuje se v přípravě a využívání 
různých látek v praxi a jejich vlivech 
na životní prostředí a zdraví člověka 

Plasty a syntetická vlákna 
(polymerace), chemie pro člověka 
a proti člověku (hnojiva, stavební 
materiály, detergenty, pesticidy, 
insekticidy, freony, léčiva a 
návykové látky, jedy, potravinová 
chemie...) 
 

VZ, Př 
EV-lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
k prostředí 
MeV-kritické vnímání 
a čtení mediálních sdělení 
ETV -komunikace, 
důstojnost a identita lidské 
osobnosti, asertivní 
chování, reálné a zobrazené 
vzory, aplikovaná etická 
výchova 

c) Přírodopis 

Název předmětu: Přírodopis 
Vzdělávací oblast – vzdělávací obor: Člověk a příroda 
Časové vymezení předmětu: Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 

8. a 9. ročníku. V 6. – 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku 
jednu hodinu týdně. 

Organizační vymezení (tematické 
okruhy, složky): 

6. ročník – Země a život. Organismy jednobuněčné. Vývoj a 
zdokonalování organismů. Organismy mnohobuněčné –řasy 
mnohobuněčné, houby, živočichové (bezobratlí) po kmen 
členovci. 
7. ročník – Vyšší rostliny. Vyšší živočichové – kmen strunatci po 
třídu ptáci.  Příroda a její ohrožení. 
8. ročník – Třída savci.  Člověk – stavba těla. Základy genetiky. 
9. ročník – Minerály a horniny. Utváření zemského povrchu. 
Dějiny Země. Geologická stavba ČR. Základy ekologie a ochrana 
životního prostředí. Etologie. 

Dělení či spojování žáků pro výuku: není 
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Zařazení jiných forem než obvyklých 
vyučovacích hodin: 

Přírodovědné vycházky s pozorováním. 
Besedy a výstavy dle aktuálních nabídek  
Laboratorní práce. 

Soutěže: Biologická olympiáda 
Zařazení průřezových témat a okruhů: 
Mediální výchova (MeV): uplatňuje se hlavně při: schopnosti analyzovat nabízená sdělení, posouzení 
jejich věrohodnosti, vyhodnocení jejich komunikačního záměru, porovnání s jinými sděleními, získání 
informací pro vzdělávání až po naplnění volného času. Tematický okruh: kritické čtení a vnímání sdělení 
– např. při tvorbě referátu – chápe  podstatu mediálního sdělení, rozlišuje podstatné od nepodstatného (6. 
– 9. roč.). Tematický okruh: fungování a vliv médií ve společnosti: např. vliv medií na život člověka – 8. 
roč. (dopad na zdraví – referáty).                           
Multikulturní výuka (MkV):  se uplatňuje hlavně při práci ve skupinách a při LP ve všech ročnících a to 
zejména svým tematickým okruhem: lidské vztahy. Charakteristiku jednotlivých ras, odlišné znaky, ale 
i jejich vzájemnou rovnost vymezuje další tematický okruh: etnický původ. (8. roč.) 
Osobnostní a sociální výchova (OSV): pomáhá každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. 
V rámci přírodopisu se týká evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace a seberegulujícího 
jednání. Tematický okruh: osobnostní rozvoj – je zaměřen na rozvoj schopností poznávání, 
sebepoznávání, psychohygienu a kreativitu ( 8. roč.). Tematický okruh: sociální rozvoj – je zaměřen při 
skupinové práci a při LP na poznávání žáků ve skupině, na mezilidské vztahy, komunikaci, kooperaci a 
kompetici ( 6. – 9. roč. ).. Tematický okruh: morální rozvoj – posiluje dovednost řešit různé problémové 
úkoly ve skupině, vzájemně si pomáhat, respektovat se. ( 6. – 9. roč.). 
Environmentální výchova (EV): – vede žáka k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a 
životní prostředí, k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí. Ovlivňuje životní styl a 
hodnotovou orientaci žáků. Zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti přírodních zákonitostí, 
dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celku. Tématické okruhy 
(prolínají všemi ročníky): ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy ŽP, vztah 
člověka k prostředí – umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí. 
Vede žáky k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život 
v budoucnosti. 
Zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova: 
ochrana přírody a ŽP, úcta k lidské osobě, sexuální zdraví 
Obsahové vymezení: 
Vzdělávání v předmětu přírodopis: 
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 
- seznamuje žáky se stavbou živých organismů 
- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se 
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních 
zdrojích 
-  podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 
Výchovně - vzdělávací strategie a klíčové kompetence: 
Kompetence k učení 
- snažíme se, aby učení bylo vedeno zábavnou formou a smysluplně 
- dbáme na to, aby žáci porozuměli smyslu toho, co se učíme 
- při výuce uvádíme věci do souvislostí 
- respektujeme rozdílné schopnosti žáků 
- učíme žáky dávat věci do souvislostí, propojovat je do širších celků z různých oblastí vědění a na základě toho si 
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vytvářet nové pohledy na přírodní a společenské jevy 
- povzbuzujeme žáky ve formulování vlastních návrhů, netradičních řešení, hledání dalších možných řešení 
- v jednotlivých hodinách učíme žáky pracovat s informacemi, aby samostatně informovali a využívali je v procesu 
učení a v praktickém životě 
- práce s informacemi je přirozenou součástí vyučování při vhodné příležitosti 
Kompetence k řešení problémů  
- výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení dovedli následně obhájit 
- podporujeme výuku s praktickými činnostmi formou laboratorních prací 
- při výuce motivujeme žáky úkoly z praktického života  
- učíme žáky vyhledávat a třídit informace a vhodným způsobem je využívat  
- zapojujeme žáky podle schopností a dovedností do soutěží 
- navozujeme ve vyučování problémové situace, které dávají příležitost k rozpoznávání a chápání problémů a 
plánování způsobů řešení 
Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu 
- učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných 
- v hodinách vedeme žáky k prezentaci svého názoru a jeho obhajobě, formulaci svých myšlenek v logickém sledu, 
k výstižnosti a souvislému vyjadřování 
Kompetence sociální a personální 
- během vyučování používáme skupinovou práci pro vzájemnou podporu učení 
- chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce 
- usilujeme o důsledné dodržování zásad diskuse 
Kompetence občanské 
- žáci jsou vedeni k respektování individuálních rozdílů 
- respektujeme osobnost žáka 
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků  
- vedeme žáky ke třídění odpadů 
- žáci jsou vedeni k ochraně přírody, k pochopení základních souvislostí environmentálních problémů 
- ve výuce vytváříme dostatek příležitostí k pochopení vysoké hodnoty zdraví a přijetí zdravého životního stylu 
- vedeme žáky k získání pozitivního vztahu ke svému fyzickému a duševního zdraví a jeho aktivní ochraně 
Kompetence pracovní 
- laboratorní práce jsou využívány jako příležitost k rozvoji pracovních návyků 
- důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností při LP  
 

6. ročník 

Neživá příroda 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

zhodnotí vliv vybraných sfér Země 
na vznik a vývoj života 

atmosféra, hydrosféra 
Z, CH, F 
EV - základní podmínky života 

objasní vlastními slovy koloběh 
vody v přírodě 

hydrosféra 
Z, CH, F 
EV - základní podmínky života 

pozná zkamenělinu prvohor názory na vznik Země a živé hmoty 
D 
MeV - kritické čtení a vnímání 
mediálního sdělení 

Obecná biologie 
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Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

vyjmenuje základní projevy 
a podmínky života 

základní podmínky a projevy 
života 

Z, CH 
EV - základní podmínky života 

popíše základní rozdíly mezi 
buňkou rostlin, živočichů 
a bakterií a objasní funkci 
základních organel 

rostlinná, bakteriální a živočišná 
buňka 

  

rozpozná, porovná a objasní 
funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) 
u vybraných rostlin a živočichů 

bičíkovci, kořenonožci, nálevníci, 
žahavci, ploštěnci, kroužkovci, 
měkkýši, členovci, jednobuněčné 
rostliny 

Z  
EV - základní podmínky života 

třídí organismy a zařadí vybrané 
organismy do říší a nižších 
taxonomických jednotek 

zjednodušený zoologický systém 
s hl. zástupci skupin (prvoci, 
bezobratlí) 

  

 vysvětlí podstatu pohlavního 
a nepohlavního rozmnožování 
u vybraných zástupců 

prvoci, žahavci, ploštěnci, 
kroužkovci, měkkýši, členovci 

  

uvede na příkladech z běžného 
života význam virů a bakterií 
v přírodě i pro člověka 

viry, bakterie 
CH  
OSV – rozvoj schopností 
poznávání 

Biologie rostlin 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

odvodí na základě pozorování 
uspořádání rostlinného těla od 
buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

organismy jednobuněčné - buňka 
rostlinná (nákres), organismy 
mnohobuněčné - pletivo, orgán, 
orgánové soustavy 

  

 vysvětlí funkci základních 
organel v rostlinné buňce 

organismy jednobuněčné - buňka 
rostlinná 

  

zjednodušeně objasní proces 
fotosyntézy, reprodukuje její 
definici, chápe podstatu dýchání 
u rostlin  

fyziologie rostlin - princip 
fotosyntézy, dýchání, 

CH 

rozlišuje základní systematické 
skupiny rostlin 

jednobuněčné rostliny, rostliny 
mnohobuněčné - řasy 
mnohobuněčné 

EV - ekosystémy 

Biologie hub 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

rozpozná naše nejznámější jedlé 
a jedovaté houby s plodnicemi 
a porovná je podle 
charakteristických znaků 

houby - vyšší (s plodnicemi) 
VZ 
OSV – rozvoj schopností 
poznávání 



Školní vzdělávací program  Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, č.j. ZŠ706/2007-700/2013 
 

 
 

Po doplnění a přepracování projednáno a schváleno pedagogickou radou 27. 8. 2013. Projednáno a schváleno školskou radou 
28. 8. 2013. Platnost od 1. 9. 2013.                                                                                                                     strana  43 
 

vysvětlí různé způsoby výživy 
hub a jejich význam 
v ekosystémech a místo 
v potravních řetězcích 

houby - vyšší (cizopasné), houby 
- nižší (plísně) 

VZ 
EV – ekosystémy 
MeV - fungování a vliv médií 
ve společnosti 

objasní funkci dvou organismů 
ve stélce lišejníků 

sinice, lišejníky - stavba, 
symbióza a význam 

Z  
EV - ekosystémy 

Biologie člověka 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

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

viry, bakterie, houby nižší - 
plísně, roztoči - klíště 

VZ 
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí 
Minimální preventivní program 

aplikuje předlékařskou první 
pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

houby vyšší, roztoči, hmyz 

VZ 
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí   
Minimální preventivní program 

Biologie živočichů 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů 
a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

organismy mnohobuněčné - 
živočišná buňka, tkáň, orgán, 
orgánové soustavy, organismy 
jednobuněčné, mnohobuněčné, 
rozmnožování 

  

rozlišuje a porovnává jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je 
do hlavních taxonomických 
skupin  

prvoci, bezobratlí (žahavci, 
ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci) - významní 
zástupci a jejich zařazení do 
taxonomických skupin 

Z  
EV - ekosystémy 

odvodí na základě pozorování 
základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života 
a přizpůsobení danému prostředí 

prvoci, bezobratlí ( žahavci, 
ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci ) - projevy 
chování 

VZ 
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí 

zhodnotí význam živočichů 
v přírodě i pro člověka, uplatňuje 
zásady bezpečného chování 
ve styku se živočichy 

prvoci, bezobratlí ( žahavci, 
ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci ) - význam 
v přírodě i pro člověka, jejich 
ochrana 

Z  
EV - ekosystémy, lidské aktivity 
a problémy životního prostředí 
ETV – ochrana přírody a ŽP 

Praktické poznávání přírody 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 
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aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

laboratorní práce - pozorování 
lupou a mikroskopem. Významní 
biologové - jejich objevy  

OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí, 
sociální rozvoj – poznávání lidí 

dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

roztoči, hmyz - vosa, včela, 
laboratorní práce 

VZ 
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí, 
sociální rozvoj – poznávání lidí 

Základy ekologie 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí 
a vztahy mezi nimi 

hmyz v určitém prostředí a jeho 
přizpůsobení se 

EV - ekosystémy, základní 
podmínky života 

rozlišuje a uvede příklady 
systémů organismů – populace, 
společenstva, ekosystémy 
a objasní na základě příkladu 
základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému 

základní ekologické pojmy - 
ekosystém, populace, 
společenstvo, živé a neživé 
složky ekosystému 

Z 
EV - ekosystémy, základní 
podmínky života 

 vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

jednoduchá potravní pyramida 
u jednobuněčných rostlin 
a jednobuněčných živočichů, 
hmyz v ekosystémech 

Z  
EV - ekosystémy 

uvede příklady kladných 
i záporných vlivů člověka 
na životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

ochrana proti škodlivému hmyzu, 
ochrana hmyzu 

CH 
EV - vztah člověka k prostředí, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
ETV- ochrana přírody a ŽP 

7. ročník 

Obecná biologie 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

rozliší základní projevy 
a podmínky života, orientuje se 
v daném přehledu vývoje 
organismů 

vývoj vyšších rostlin, vývoj 
strunatců 

EV - základní podmínky života 

rozpozná, porovná a objasní 
funkci základních orgánů 
(orgánových soustav)  rostlin 
a živočichů 

kořen, stonek, list, květ, plod. 
Obratlovci - kruhoústí, paryby, 
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci 

  

třídí organismy a zařadí vybrané 
organismy do říší a nižších 
taxonomických jednotek 

zjednodušený systém rostlin a 
živočichů 

Z  
EV - ekosystémy, základní 
podmínky života 
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vysvětlí podstatu pohlavního 
a nepohlavního rozmnožování 
u rostlin, podstatu pohlavního 
rozmnožování u obratlovců  

opylení, oplození 
u krytosemenných rostlin, 
rozmnožování u obratlovců - ryb, 
obojživelníků, plazů, ptáků 

 Z 

objasní svými slovy význam 
bakterií u rostlin 

krytosemenné rostliny-čeleď 
bobovité 

CH 

Biologie živočichů 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů 
a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů                                   

strunatci - obratlovci -  stavba těla 
vybraných zástupců paryb, ryb, 
obojživelníků, plazů, ptáků 

Z 
EV - ekosystémy, základní 
podmínky života 

rozlišuje a porovnává jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je 
do hlavních taxonomických 
skupin 

strunatci - obratlovci (paryby, 
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci ) - 
významní zástupci a jejich 
zařazení do hlavních 
taxonomických skupin 

EV - základní podmínky života 

odvodí na základě pozorování 
základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života 
přizpůsobení danému prostředí 

strunatci - obratlovci (paryby, 
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci) - 
projevy chování v přírodě, 
domestikace  

Z, CH  
EV - lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

zhodnotí význam živočichů 
v přírodě i pro člověka, uplatňuje 
zásady bezpečného chování 
ve styku s živočichy 

strunatci - obratlovci (paryby, 
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci) - 
význam, rozšíření, ochrana 
živočichů 

Z, CH 
EV - lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
ETV - ochrana přírody a ŽP 

Biologie člověka 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

aplikuje předlékařskou první 
pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

plazi - třída hadi, krytosemenné 
rostliny - jedovaté 

VZ 
OSV - osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, 
sebepoznání a sebepojetí 
Minimální preventivní program 

Biologie rostlin 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

odvodí na základě pozorování 
uspořádání rostlinného těla 
od buňky přes pletiva až 
k jednotlivým orgánům 
 

anatomie a morfologie rostlin- 
buňka, pletivo, orgán (kořen, 
stonek, list, květ, semeno, plod) 

  

porovnává vnější a vnitřní stavbu 
rostlinného těla, uvede praktické 

anatomie a morfologie rostlin 
vyšších - kořen, stonek, list, květ, 
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příklady jejich funkcí a vztahů 
v rostlině jako celku 
 

semeno, plod 

vysvětlí princip základních 
rostlinných a fyziologických 
procesů a jejich využití 
při pěstování rostlin 
 

 fyziologie rostlin - fotosyntéza, 
dýchání, růst, rozmnožování, 
pohyb 

CH 

rozlišuje základní systematické 
skupiny rostlin a určuje jejich 
významné zástupce pomocí klíčů 
atlasů klíčů a atlasů 
 

mechorosty, kapraďorosty, 
nahosemenné a krytosemenné 
rostliny - poznávání a zařazování 
běžných druhů 

Z 

odvodí na základě pozorování 
přírody závislost a přizpůsobení 
některých rostlin podmínkám 
prostředí 

semenné rostliny (nahosemenné 
a krytosemenné ) - význam 
a ochrana   

CH, Z 
EV - vztah člověka k prostředí 
ETV – ochrana přírody a ŽP 

Praktické poznávání přírody 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

laboratorní práce - pozorování 
lupou a mikroskopem, založení 
herbáře (krytosemenné rostliny) 
práce s internetem, encyklopedií 
(třídy obratlovců) 
zjednodušenými klíči (semenné 
rostliny), významní biologové 

MeV - kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení, OSV - 
osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání  

dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

plazi, ptáci, laboratorní práce 

VZ 
MeV - kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení, OSV - 
osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, sociální 
rozvoj – poznávání lidí 

Základy ekologie 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí 
a vztahy mezi nimi 

strunatci - paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci 

EV - ekosystémy 

 rozlišuje a uvede příklady 
systémů organismů – populace, 
společenstva, ekosystémy a 
objasní na základě příkladu 
základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému 

ptáci - ekosystém lesa, pole, 
louky, pastviny, vod, lidských 
sídlišť 

Z  
EV - ekosystémy, základní 
podmínky života 
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vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

strunatci - paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci 

EV - ekosystémy 

uvede příklady kladných 
i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

strunatci - paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci. Příroda 
a její ohrožení - chráněná území 

CH, Z 
EV - lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah člověka 
k životnímu prostředí 
ETV – ochrana přírody a ŽP 

8. ročník 

Obecná biologie 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

rozliší základní projevy 
a podmínky života, orientuje se 
v daném přehledu vývoje 
organismů 

vývoj savců EV - základní podmínky života 

rozpozná, porovná a objasní 
funkci základních orgánů (orgán. 
soustav živočichů 

stavba těla savců   

třídí organismy a zařadí vybrané 
organismy do říší a nižších 
taxonomických jednotek 

zjednodušený přehled třídění 
savců 

Z 
EV - základní podmínky života, 
vztah člověka k životnímu 
prostředí, lidské aktivity 
a problémy životního prostředí 

vysvětlí podstatu pohlavního 
a nepohlavního rozmnožování 
a jeho význam z hlediska 
dědičnosti 

stavba těla savců - soustava 
rozmnožovací, lidské tělo - 
soustava rozmnožovací, základy 
genetiky 

VZ 
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí 

uvede příklady dědičnosti 
v praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření 
organismů 

základy genetiky 
CH 
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí 

uvede na příkladech z běžného 
života význam virů a bakterií 
v přírodě i pro člověka 

lidské tělo - virové a bakteriální 
nemoci 

VZ 
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí 
Minimální preventivní program 

Biologie živočichů 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů 
a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

třída: savci - stavba těla 
vybraných zástupců jednotlivých 
řádů savců 

Z 
EV - základní podmínky života  
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rozlišuje a porovnává jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je 
do hlavních taxonomických 
skupin 

zjednodušený přehled třídění 
savců - řády 

  

odvodí na základě pozorování 
základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života 
a přizpůsobení danému prostředí 

třída: savci - (řády savců ) - 
projevy chování v přírodě 
vybraných zástupců. 

Z 
EV - základní podmínky života 

zhodnotí význam živočichů 
v přírodě i pro člověka, uplatňuje 
zásady bezpečného chování 
ve styku s živočichy 

třída: savci- domestikace, 
hospodářský význam, péče 
o vybrané živočichy. Ochrana 
savců 

Z, CH 
EV - ekosystémy, lidské aktivity 
a problémy životního prostředí 
ETV – ochrana přírody a ŽP 

Biologie člověka 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

určí polohu a objasní stavbu 
a funkci orgánů a orgánových 
soustav v lidském těle, chápe 
vztahy mezi nimi 

lidské tělo - jednotlivé soustavy 

VZ 
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí, 
rozvoj schopností poznávání , 
psychohygiena  
MeV - kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení, fungování 
a vliv médií ve společnosti 

orientuje se v základních 
vývojových stupních fylogeneze 
člověka 

původ a vývoj člověka, lidské 
rasy 

Z, D, VZ 
MkV - etnický původ 
ETV – úcta k lidské osobě 

objasní vznik a vývin nového 
jedince od početí až po stáří 

soustava rozmnožovací - vznik a 
vývin nového jedince 

VZ 
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí 
ETV – sexuální zdraví 

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

nemoci, úrazy a prevence - 
příčiny, příznaky a postupy při 
léčení běžných nemocí v rámci 
probíraných soustav 

VZ 
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznávání a sebepojetí  
Minimální preventivní program 

aplikuje předlékařskou první 
pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

první pomoc - obecné zásady, 
laboratorní práce se zaměřením 
na první pomoc 

VZ 
OSV -  osobnostní rozvoj- 
sebepoznávání a sebepojetí, 
sociální rozvoj – poznávání lidí 
Minimální preventivní program 

Základy ekologie 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 
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uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí 
a vztahy mezi nimi 

biomy a jejich savci 
Z  
EV - ekosystémy 

rozlišuje a uvede příklady 
systémů organismů – populace, 
společenstva, ekosystémy 
a objasní na základě příkladu 
základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému 

třída - savci 
Z 
EV - ekosystémy, základní 
podmínky života 

vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

třída - savci 
Z  
EV - ekosystémy 

uvede příklady kladných 
i záporných vlivů člověka 
na životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

význam biomů, třída: savci -
ochrana, negativní zásahy 
člověka 

Z 
EV -vztah člověka k prostředí, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
ETV – ochrana přírody a ŽP 

Praktické poznávání přírody 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

laboratorní práce - pracuje 
s mikroskopem, práce 
s internetem, odbornou 
literaturou, atlasy živočichů (třída 
savci, lidské tělo), významní 
biologové a jejich objevy (lidské 
tělo) 

Z, CH  
MeV - kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení, OSV - 
osobnostní rozvoj 

dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

savci, laboratorní práce 

VZ  
OSV - osobnostní rozvoj – 
sebebepoznávání a sebepojetí, 
sociální rozvoj – poznávání lidí 
MeV - kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

9. ročník 

Neživá příroda 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

objasní vliv jednotlivých sfér 
Země na vznik a trvání života 

vnitřní uspořádání Země  Z, CH 

rozpozná podle charakteristických 
vlastností vybrané nerosty 
a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

minerály, horniny 
CH, F, Z 
EV - základní podmínky života 
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rozlišuje důsledky vnitřních 
a vnějších geologických dějů, 
včetně geologického oběhu 
hornin i oběhu vody 

utváření zemského povrchu 
Z, CH 
EV - lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

 porovná význam půdotvorných 
činitelů pro vznik půdy, rozlišuje 
hlavní půdní typy a půdní druhy 
v naší přírodě 

Utváření zemského povrchu - 
vznik půd, půda a její význam, 
devastace, rekultivace 

Z, CH 
EV - základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

rozlišuje jednotlivá geologická 
období podle charakteristických 
znaků 

dějiny Země - geologické éry, 
vznik života, výskyt typických 
organismů. Geologická stavba 
území ČR 

Z, D 

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

dějiny Země - podnebí a počasí 
ve vztahu k životu 

Z  

Obecná biologie 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

rozliší základní projevy 
a podmínky života, orientuje se 
v daném přehledu vývoje 
organismů 

dějiny Země - prvohory, 
druhohory, třetihory, čtvrtohory 

D, Z  
EV - základní podmínky života 

uvede příklady dědičnosti 
v praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření 
organismů 

etologie - vrozené (zděděné) 
chování a naučené (získané)  
chování u živočichů 

OSV - osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, 
sebepoznávání a sebepojetí  

Biologie živočichů 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

odvodí na základě pozorování 
základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života 
a přizpůsobení danému prostředí 

etologie - věda o chování 
živočichů  

CH 

zhodnotí význam živočichů 
v přírodě i pro člověka, uplatňuje 
zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

etologie - věda o chování 
živočichů. Ochrana živočichů 

CH, Z 
EV - vztah člověka k prostředí 
ETV – ochrana přírody a ŽP 

Praktické poznávání přírody 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

pracuje s odbornou literaturou, 
internetem, encyklopedií (referáty 
na  ekologii a ochranu životního 

Z,CH 
MeV - kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení, OSV - 



Školní vzdělávací program  Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, č.j. ZŠ706/2007-700/2013 
 

 
 

Po doplnění a přepracování projednáno a schváleno pedagogickou radou 27. 8. 2013. Projednáno a schváleno školskou radou 
28. 8. 2013. Platnost od 1. 9. 2013.                                                                                                                     strana  51 
 

prostředí), významní biologové a 
jejich objevy 

osobnostní rozvoj rozvoj 
schopností poznávání 

dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování 
při poznávání živé a neživé 
přírody 

ekologie a ochrana životního 
prostředí 

VZ  
MeV - kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
OSV - osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, sociální 
rozvoj – poznávání lidí 
ETV – ochrana přírody a ŽP 

Základy ekologie 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí 
a vztahy mezi nimi 

základy ekologie a ochrana 
životního prostředí 

Z  
EV – ekosystémy 
ETV – ochrana přírody a ŽP 

rozlišuje a uvede příklady 
systémů organismů – populace, 
společenstva, ekosystémy 
a objasní na základě příkladu 
základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému 

základy ekologie a ochrana 
životního prostředí 

Z  
EV - ekosystémy, základní 
podmínky života, ETV – ochrana 
přírody a ŽP 

 vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

 
základy ekologie a ochrana 
životního prostředí 

Z 
EV – ekosystémy, ETV – ochrana 
přírody a ŽP 

 uvede příklady kladných 
i záporných vlivů člověka 
na životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

základy ekologie a ochrana 
životního prostředí 

Z, CH 
EV  - lidské aktivity a problémy 
životnímu prostředí, vztah člověka 
k prostředí, ETV – ochrana 
přírody a ŽP 

d) Zeměpis 

Název předmětu: Zeměpis 
Vzdělávací oblast – vzdělávací 
obor: 

Člověk a příroda 

Časové vymezení předmětu: 6. roč.-2hod/týdně, 7. roč.-2hod/týdně, 
8. roč.-1hod/týdně, 9. roč.-2hod/týdně 

Organizační vymezení (tematické 
okruhy, složky): 

6. roč.- Slunce a Vesmír, planeta Země, obecný fyzický zeměpis- 
litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra, přírodní 
a kulturní krajina, zeměpis světadílů- Afrika, Austrálie a Oceánie, 
Antarktida, Tichý a Indický oceán                           
7. roč.- zeměpis světadílů- Amerika, Asie, Evropa, Atlantský 
a Severní ledový oceán 
8. roč.- zeměpis ČR, SR, můj domov 
9. roč.- planeta Země a její zobrazování, člověk žije na Zemi, 
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cestujeme po Zemi- cestovní ruch, vztahy mezi národy a státy              
Dělení či spojování žáků pro 
výuku: 

Žáci nejsou na výuku děleni. 

Zařazení jiných forem než 
obvyklých vyučovacích hodin: 

Výstavy a besedy dle aktuální nabídky, skupinové práce- prezentace 
na nástěnkách ve škole, exkurze na PVE Dlouhé Stráně 

Soutěže: Zeměpisná olympiáda, ekologické korespondenční soutěže dle 
aktuální nabídky 

Zařazení průřezových témat a okruhů: 
6.-9.roč.: 
Environmentální výchova (EV) - ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí, 
 Mediální výchova (MeV) - fungování a vliv médií ve společnosti 
7.-9.roč.: 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) - Evropa a svět nás zajímá, 
objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané 
Multikulturní výchova (MkV)  - kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, princip sociálního 
smíru a solidarity 
9.roč.: 
Výchova demokratického občana (VDO) - občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu rozhodování 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) - rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, komunikace 
Zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova: 
ochrana přírody a životního prostředí, solidarita a sociální problémy, mezilidské vztahy, komunikace                   
Obsahové vymezení: 
Obsah vzdělávacího oboru Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. 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 činnosti na stav životního 
prostředí. Učí se uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí 
a principů udržitelného rozvoje. Zeměpisné vzdělávání 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. 
Výchovně- vzdělávací strategie a klíčové kompetence 
Kompetence k učení: 
- snažíme se, aby učení bylo vedeno zábavnou formou a smysluplně 
- dbáme na to, aby žáci porozuměli smyslu toho, co se učíme 
- při výuce uvádíme věci do souvislostí 
- učíme žáky dávat věci do souvislostí, propojovat je do je do širších celků z různých oblastí  vědění 
a na základě toho si vytvářet nové pohledy na přírodní a společenské jevy 
- práce s informacemi je přirozenou součástí vyučování při každé vhodné příležitosti 
Kompetence k řešení problémů: 
- při výuce motivujeme žáky úlohami z praktického života, žáci  používají všech nabytých zkušeností, 
poznávají a rozvíjejí vlastní schopnosti 
- učíme žáky vyhledávat a třídit informace a vhodným způsobem je využívat 
- zapojujeme žáky podle schopností a dovedností a do soutěží 
- učíme žáky vnímat problémové situace ve škole i mimo ni 
Kompetence komunikativní: 
- učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor 
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jiných 
- používáme metody týmové práce a kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke 
spolupráci při vyučování, ke komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo 
školu 
- učíme žáky formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog a diskuzi, chápat postoje a záměry účastníků 
komunikace 
- vedeme žáky ke kultivovanému projevu v písemné a ústní podobě 
- vedeme žáky k dodržování základních principů a pravidel komunikace 
Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel 
- během vzdělávání používáme skupinovou práci pro vzájemnou podporu učení 
- chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce 
Kompetence občanské: 
- respektujeme osobnost žáka  a jeho práva 
- vedeme žáky ke třídění odpadů 
- žáci jsou vedeni k ochraně přírody, k pochopení základních souvislostí environmentálních problémů 
Kompetence pracovní: 
- výuku doplňujeme o praktické exkurze 
- důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených  pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností 
a závazků 
 

6.ročník 

Geografické informace 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- umí pracovat s tabulkami,  
- vyhledává a třídí informace a data 

z diagramů, grafů i internetu 

základní informace o 
světadílech 

  

- orientuje se v různých druzích map, prakticky 
pracuje s měřítkem mapy při výpočtu vzdušné 
vzdálenosti,  

- na jednoduchých příkladech určí zeměpisnou 
polohu místa podle zeměpisné sítě,  

- zná jednodušší smluvené značky, popíše 
rozdíly mezi mapou a globusem 

planeta Země, orientace na 
mapě 

  

- rozlišuje prvky kulturní a přírodní krajiny,  
- podá jednoduché hodnocení vztahu mezi 

přírodou a lidmi 

kulturní a přírodní krajina, 
obecný fyzický zeměpis-
…sféry 

EV- ekosystémy, základní 
podmínky života 
Př 

- je schopen zjednodušeně popsat cestu 
ze školy domů a zpět, vyhledat si informace z 
dopravy- jízdní řády,  

- je schopen turistovi ukázat významná místa v 
našem městě 

na školním výletě, jízdní 
řády 

  

Geografická výuka 
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Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- rozlišuje pojem obrázek, plán, mapa, pracuje 
prakticky s mapou,  

- určuje světové strany s pomocí buzoly 
a přírodních jevů 

planeta Země Fy, Př 

- pohybuje se v terénu podle azimutu, orientuje 
se prakticky v jízdních řádech, vyhledává a 
třídí informace z cestovních průvodců a z 
internetu 

planeta Země 
MeV- fungování a vliv médií 
ve společnosti 
Inf 

- popíše svými vlastními slovy přírodní a lidmi 
vytvořené objekty pozorované v místní 
krajině,  

- podá jednoduché hodnocení vztahu mezi 
přírodou a lidmi, jedná a chová se v krajině 
podle zásad osobní bezpečnosti a 
ohleduplnosti vůči přírodě, zná pojem živelní 
pohroma  

přírodní a kulturní krajina, 
katastrofy ohrožující lidi i 
krajinu 

EV- lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
Př, VO          
ETV- ochrana přírody a 
životního prostředí                                

Přírodní obraz země 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- vyjadřuje jednoduše příslušnost planety Země 
jako součásti vesmíru a sluneční soustavy,  

- objasní postavení Slunce ve vesmíru, popíše 
planetární systém a tělesa sluneční soustavy,  

- aplikuje poznatky o vesmíru a o Sluneční 
soustavě v pohledu na zemské těleso 

Slunce a Vesmír, planeta 
Země, Měsíc 

Př, F 

- používá v praktických příkladech znalosti o 
kulatosti planety Země, 

- využívá poznatky o pohybech Země 
k objasnění střídání dne a noci a změn ročních 
období,  

- popíše změny času v závislosti na časových 
pásmech,  

- seznámí se s pojmem datová mez 

planeta Země, místní a 
světový čas 

F 

- rozpozná rozmanité pevninské tvary 
zemského povrchu na konkrétních příkladech 
v místní krajině,  

- objasní pojem krajinná sféra,  
- popíše a svými slovy charakterizuje jednotlivé 

složky- litosféra, atmosféra (pojmy počasí a 
podnebí, výpočet průměrné denní teploty), 
hydrosféra (pojmy ústí a pramen řeky, 
meandry, povodně, jezero, rybník, 
přehrada,..), pedosféra, biosféra ( pojmy 
plantáže, oázy, Nomádi, artézké studně, 
permafrost,..) 

krajinná sféra- litosféra, 
atmosféra, hydrosféra, 
pedosféra, biosféra 

EV- ekosystémy, základní 
podmínky života 
Př, CH 

- objasní pojem zemětřesení a sopečná činnost, 
zařadí tyto pojmy do kategorie živelní 

katastrofy ohrožující lidi i 
krajinu, globální problémy 

EV-lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
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pohromy, uvede konkrétní příklady výskytu 
těchto jevů na Zemi 

Země Př 

Regiony světa 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- přiměřeně hodnotí obecnou charakteristiku, 
obyvatelstvo i hospodářství vybraných 
světadílů, totéž u vybraných oblastí,  

- zná význam oceánu, popíše vlastními slovy 
nejen využití, ale i možné nebezpečí, které 
pro člověka představuje 

Afrika, Austrálie a Oceánie, 
Antarktida, Tichý a Indický 
oceán 

VO 
VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
MkV – kulturní diference a 
etnický původ, rasismis, 
xenofobie 
ETV- solidarita a sociální 
problémy 
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Životní prostředí 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- charakterizuje přírodní a kulturní krajinu, 
vymezí jejich typy,  

- uvádí krajinu jako přírodní a společenské 
prostředí 

přírodní a kulturní krajina  Př 

- umí vyjmenovat a porovnat jednotlivé 
složky a prvky přírodní a kulturní krajiny, 
uvádí konkrétní příklady v našem okolí i v 
ČR 

přírodní a kulturní krajina  Př 

- používá pojmy měsíční krajina, 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje,  

- zná základní principy a zásady ochrany 
přírody a životního prostředí, vyjmenuje 
některá CHKO a všechny NP v ČR, uvádí 
příklady katastrof ohrožující lidi i krajinu,  

- umí vlastními slovy pohovořit o 
globálních problémech lidstva 

chráněná území, živelní 
pohromy, globální 
problémy lidstva 

EV- lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí 
Př 
ETV- ochrana přírody a 
životního prostředí 

Terénní geografická výuka, praxe, aplikace 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- rozlišuje pojem obrázek, plán, mapa, 
pracuje prakticky s mapou,  

- určuje světové strany s pomocí buzoly 
a přírodních jevů 

- pohybuje se v terénu podle azimutu, 
orientuje se prakticky v jízdních řádech, 
vyhledává a třídí informace z cestovních 
průvodců a z internetu 

- popíše svými vlastními slovy přírodní 
a lidmi vytvořené objekty pozorované 
v místní krajině,  

- podá jednoduché hodnocení vztahu 
mezi přírodou a lidmi,  

- jedná a chová se v krajině podle zásad 
osobní bezpečnosti a ohleduplnosti vůči 
přírodě,  

- zná pojem živelní pohroma  

mapa, plán, globus, 
praktický zeměpis, 
přírodní a kulturní krajina 
  
  

  

7.ročník 
Česká republika 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- zařadí ČR mezi státy střední Evropy, 
vyjmenuje sousední státy,  

Střední Evropa   
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- porovná vyspělost ČR s ostatními státy 
v Evropě 
 

Regiony světa 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- orientuje se na politické mapě světa, 
- vyhledá, rozlišuje a porovná jednotlivé 

státy nebo oblasti podle kritérií vzájemné 
odlišnosti a podobnosti 

orientace na politické 
mapě světa, politická a 
hospodářská rozdílnost 
současného světa 

MkV- kulturní diference, 
etnický původ 
VO 
ETV- solidarita a sociální 
problémy 

- vyjmenuje světadíly a oceány, seřadí je 
podle rozlohy, 

- určí nejvyspělejší země světa,  
- zná pojem G 8,  
- porovná vyspělost našeho státu 

s vybranými zeměmi Evropy,  
- vyjmenuje některé problémy nejchudších 

zemí světa 

světadíly a oceány, 
hospodářská rozdílnost 
současného světa, bohatý 
Sever a chudý Jih 

 rasismus, xenofobie 

- přiměřeně hodnotí obecnou 
charakteristiku, obyvatelstvo 
i hospodářství jednotlivých světadílů, 
totéž u vybraných oblastí nebo 
modelových států světa,  

- podrobněji pak charakterizuje a popisuje 
státy Evropy,  

- zná význam oceánu, 
- popíše vlastními slovy nejen využití 

oceánu, ale i možné nebezpečí, které 
pro člověka představuje 

Amerika, Asie, Evropa, 
živelní pohromy na těchto 
kontinentech, Atlantský a 
Severní ledový oceán 

 rasismus, xenofobie 

- u vybraných regionů hovoří a diskutuje 
na téma společenské, politické, 
hospodářské nebo environmentální 
problémy, možnosti jejich řešení 

světová ohniska 
válečných konfliktů, 
náboženské nepokoje, 
možnost teroristických 
útoků, populační exploze 

VMEGS- Evropa nás zajímá, 
objevujeme Evropu a svět, 
jsme Evropané 
EV-lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
VO 
Př, cizí jazyky 
ETV- solidarita a sociální 
problémy, mezilidské vztahy, 
komunikace 

8.ročník 
Česká republika 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 
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- mezilidské vztahy, komunikace podle 
mapy vymezí místní region, vyjmenuje 
sousední regiony, 

- seznámí se s přesnou polohou naší ZŠ 
podle GPS 

oblasti ČR, můj domov 
EV- vztah člověka a prostředí 
VO, VZ 

- pracuje s regionální učebnicí 
Velkoopatovicka a okresu Blansko, 

- zhodnotí a srovnává poměry místního 
regionu s regiony sousedními,  

- diskutuje o možnosti dalšího rozvoje, 
navštíví IC v našem městě,  

- seznámí se s probíhajícími akcemi 
v daném období,  

- zná pojmy obec, okres, region,  
- vlastními slovy a s pomocí mapy 

charakterizuje jednotlivé regiony ČR 
a porovnává je s naším regionem 

oblasti ČR, můj domov 
EV- vztah člověka a prostředí 
VO, VZ 

- určí polohu a rozlohu ČR a porovná se 
sousedními státy,  

- charakterizuje přírodní poměry i přírodní 
zdroje,  

- nakreslí mapu povrchu,  
- popíše lidský i hospodářský potenciál ČR 

a srovná v evropském a celosvětovém 
měřítku,  

- diskutuje o možných živelních pohromách 
a na téma ochrany přírody, 

- srovná podle tabulek a map počet 
obyvatel a hustotu zalidnění,  

- vysvětlí pojmy národnostní a náboženská 
skladba, urbanizace, rasismus 
a xenofobie,  

- zhodnotí čs. ekonomiku před r. 1945, 
v letech 1945-1989,proces ekonomické 
transformace v Česku,  

- podle mapy přiřadí jednotlivé druhy 
průmyslu k regionům,  

- používá termíny obnovitelné 
a neobnovitelné zdroje energie,  

- připravuje se na exkurzi na Dlouhé 
Stráně, 

- diskutuje na téma ochrana člověka 
za mimořádných situací,  

- charakterizuje zemědělské oblasti, 
zhodnotí pěstování plodin a chov 
hospodářského zvířectva, fakta aplikuje 
i na místní region, 

ČR na mapě Evropy, 
přírodní podmínky, 
obyvatelstvo a sídla, 
hospodářství ČR 

EV- základní podmínky 
života, lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí, vztah člověka a 
prostředí                   
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá, objevujeme Evropu 
a svět                               
MkV-kulturní diference, 
etnický původ 
VO, VZ, D 
ETV- ochrana přírody a 
životního prostředí 
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- uvede příklady znečišťování životního 
prostředí, 

- vyjmenuje druhy dopravy, zaměří se 
na dopravní dostupnost v místním 
regionu, uvede změny postavení služeb 
v české ekonomice po r. 1989, 

- určí nejnavštěvovanější místa ČR,  
- uvede změny, jimiž prochází obchod, 

zdravotnictví, školství, cestovní ruch 
- podle mapy vymezí jednotlivé kraje ČR, 
- zhodnotí přírodní podmínky, obyvatelstvo 

a sídla, ekonomiku se zaměřením 
na cestovní ruch a životní prostředí 

oblasti ČR   

- definuje pojem euroregion, uvede 
příklady, vysvětlí úlohu EU, NATO, OSN 

oblasti ČR 

VMEGS- Evropa a svět nás 
zajímá, objevujeme Evropu 
a svět, jsme Evropané, VO, 
VZ 
ETV- mezilidské vztahy a 
komunikace 

9.ročník 
Česká republika 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

- hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje,  

- přiměřeně analyzuje vazby místního 
regionu k vyšším územním celkům 

- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, 
lidský a hospodářský potenciál České 
republiky v evropském a světovém 
kontextu 

- lokalizuje na mapách jednotlivé kraje 
České republiky a hlavní jádrové 
a periferní oblasti z hlediska osídlení 
a hospodářských aktivit 

 

cestujeme po Zemi- ČR, 
místní krajina, plánujeme 
výlet- dovolenou 
  
  
  

EV- vztah člověka a prostředí 
  
  
  

- uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních 
a nadnárodních institucích, organizacích 
a integracích států 

 

vztahy mezi národy a 
státy 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
VO 

Geografické informace 
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Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- organizuje a přiměřeně hodnotí 
geografické informace a zdroje dat 
z dostupných kartografických produktů 
a elaborátů, z grafů, diagramů, 
statistických a dalších informačních 
zdrojů 

 

práce s různými druhy 
map, s tabulkami, 
encyklopediemi,katalogy 
cestovních kanceláří 

 

- používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou 
a kartografickou terminologii 

 

mapa, plán, měřítko, 
kompas, smluvené značky 
a jiné zem. výrazy 

 

- přiměřeně hodnotí geografické objekty, 
jevy a procesy v krajinné sféře, jejich 
určité pravidelnosti, zákonitosti 
a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost 
a podmíněnost,  

- rozeznává hranice (bariéry) 
mezi podstatnými prostorovými složkami 
v krajině 

 

člověk žije na Zemi, 
globální problémy lidstva, 
živelní pohromy, živá a 
neživá příroda 

EV- základní podmínky 
života,  
OSV- rozvoj schopností 
poznávání, komunikace, 
poznávání lidí,  
MeV- fungování a vliv médií 
ve společnosti 
Př, VO 
ETV- ochrana přírody a 
životního prostředí 

- vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové 
(mentální) mapy pro orientaci 
v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů 
a procesů v nich, pro vytváření postojů 
k okolnímu světu 

člověk mění a vytváří 
krajinu, vztahy mezi 
národy a státy 

VMEGS- Evropa a svět nás 
zajímá, jsme Evropané,  
VDO- principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování, 
MkV- princip sociálního 
smíru 
VO 
 

Geografická výuka 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

ovládá základy praktické topografie 
a orientace v terénu 
 

mapa, měřítko, buzola Fy, Př 

aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 
 

praktické práce s mapou   

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu ve volné přírodě 
 

vycházka do okolí školy, 
školní výlet 

  

Přírodní obraz Země 
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Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

zhodnotí postavení Země ve vesmíru 
a srovnává podstatné vlastnosti Země 
s ostatními tělesy sluneční soustavy 
 

planeta Země a její 
zobrazování, sluneční 
soustava 

Př, F, CH 

prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země,  
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí 
a organismů 
 

Země jako vesmírné 
těleso 

Př, F 

rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost,  
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary 
zemského povrchu 
 

vývoj neživé přírody, 
neživá a živá příroda 

EV- základní podmínky 
života 
Př 

porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv 
na přírodu a na lidskou společnost 

globální problémy lidstva, 
živelní katastrofy 

EV- základní podmínky 
života, lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí 
Př 

Regiony světa 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci regionů světa 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií,  
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 
periferní zóny 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a 
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých 
světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 
světa a vybraných (modelových) států 

cestujeme po Zemi, 
vztahy mezi národy a 
státy  

VO 
  
  

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 
příčinou zásadních změn v nich 

změny politické mapy 
světa ve 20. stol. až po 
současnost, mezinárodní 
integrace, světové 
hospodářství a zahraniční 
obchod, politický zeměpis 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát 
VO 
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Společenské a hospodářské prostředí 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a 
pohybů,  
zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku 
multikulturního světa 

člověk žije na Zemi 

MkV- kulturní diference, 
lidské vztahy, etnický původ 
VO 
ETV- solidarita a sociální 
problémy 

posoudí, jak přírodní podmínky souvisí 
s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické znaky sídel 

politický zeměpis   

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické 
zdroje 

primární, sekundární, 
kvartérní a terciární sféra 
hospodářství, zaměřeno 
na cestovní ruch 

  

porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

zahraniční obchod   

porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných 
znaků 
 

mezinárodní integrace VO 

lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a 
politické problémy v konkrétních světových 
regionech 

změny politické mapy 
světa ve 20. století až po 
současnost 

VO, D 

Životní prostředí 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na 
konkrétních příkladech specifické znaky a 
funkce krajin 
uvádí konkrétní příklady přírodních 
a kulturních krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů 
(biomů) 

  
člověk mění a vytváří 
krajinu 

  
Př 

uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských 
vlivů na životní prostředí 

globální problémy lidstva, 
živelní pohromy 

Př 

Terénní geografická výuka, praxe, aplikace 

Očekávané a školní výstupy, dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 
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ovládá základy praktické topografie 
a orientace v terénu 
aplikuje v terénu praktické postupy 
při pozorování, zobrazování a hodnocení 
krajiny 
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu ve volné přírodě 

praktický zeměpis, práce 
v terénu 
  
  

  
  
  

5.7. Umění a kultura 

a) Hudební výchova 

  Název předmětu: Hudební výchova 
Vzdělávací oblast – vzdělávací obor: Umění a kultura 
Časové vymezení předmětu: Hudební výchova se vyučuje  v 1.až 9. ročníku s časovou dotací 

jedna hodina týdně ve všech ročnících. 
Organizační vymezení (tematické 
okruhy, složky): 

Učivo se dělí do těchto okruhů:vokální činnosti (pěvecký 
a mluvní projev, intonace, hudební rytmus, orientace v notovém 
záznamu a rozvoj hudebního sluchu), instrumentální činnosti (hra 
na rytmické nástroje), hudebně pohybové činnosti (pohybový 
doprovod znějící hudby) a poslechové činnosti (analýza 
skladby,hudební dílo a jeho autor, hudební styly a žánry). 

Dělení či spojování žáků pro výuku: Výuka probíhá v rámci celé třídy. 
Zařazení jiných forem než obvyklých 
vyučovacích hodin: 

 Žáci v rámci výuky navštěvují koncerty a hudební představení. 

Zařazení průřezových témat a okruhů: 
1.stupeň 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) – rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, osobnostní 
rozvoj, komunikace, kreativita, mezilidské vztahy, kooperace, kompetice 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) – jsme Evropané 
Multikulturní výchova (MkV) – lidské vztahy, kulturní diferenciace, etnický původ, multikulturalita 
2.stupeň 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) - osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj. 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) - Evropa a svět nás zajímá, 
jsme Evropané. 
Multikulturní výchova (MkV) -  kulturní diference, multikulturalita, princip sociálního smíru 
a solidarity, lidské vztahy 
Mediální výchova (MeV) - vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti 
Zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova: 
kreativita a iniciativa, mezilidské vztahy a komunikace, základní komunikační dovednosti, komunikace 
citů, pozitivní hodnocení sebe i druhých, kritika, kompromis, přijetí pochvaly, tvořivost a základy 
spolupráce, radost ze společné činnosti a výsledku, komunikace citů, kreativita, vliv reálných vzorů 

Obsahové vymezení: 
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových 
a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako 
prostředku komunikace. Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka a vedou k rozvoji 
individuálních a hudebních dovedností. 



Školní vzdělávací program  Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, č.j. ZŠ706/2007-700/2013 
 

 
 

Po doplnění a přepracování projednáno a schváleno pedagogickou radou 27. 8. 2013. Projednáno a schváleno školskou radou 
28. 8. 2013. Platnost od 1. 9. 2013.                                                                                                                     strana  64 
 

Výchovně- vzdělávací strategie a klíčové kompetence: 
1.stupeň 
Kompetence k učení: 
- vedeme žáky  k samostatnému objevování při získávání nových poznatků 
- učíme žáky stanovit si dostupné cíle a hodnotit míru jejich dosažení 
- přistupujeme k žákům  individuálně, tím  zvyšujeme jejich šanci na úspěch 
Kompetence k řešení problému: 
- vedeme žáky k individuálnímu či společnému řešení úkoly, k vzájemnému hodnocení 
- vedeme žáky k praktickému ověřování správnosti řešení problémů 
Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci mezi sebou, s učiteli i ostatními dospělými 
Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky ke schopnosti společně tvořit a vyhodnocovat 
- při praktických cvičeních vytváříme podmínky pro práci ve skupině a dodržování základních    pravidel 
skupiny 
Kompetence občanské: 
- vedeme žáky k přijetí pravidel platných při realizaci praktických činností ve škole a   k poznávání zásad 
bezpečnosti a zdravého životního stylu 
- při volbě metod a forem práce s dětmi  klademe důraz  na prožitek 
- vedeme žáky k tomu, aby se aktivně  zapojovali do kulturního dění 
Kompetence pracovní: 
- vedeme žáky k poznávání kulturních a společenských hodnot  
- pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti 
2.stupeň 
Kompetence k učení: 
- motivujeme žáky  k celoživotnímu učení 
- snažíme se o učení zábavnou formou 
- respektujeme rozdílné schopnosti žáků 
- umožňujeme žákům realizovat vlastních nápady  
- podněcujeme vlastní  tvořivost žáků 
- umožňujeme žákům prezentaci výsledků práce na veřejnost. 
Kompetence k řešení problémů: 
- vedeme žáky k tomu, aby si  za použití internetu vyhledávali informace 
Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky hudbou  ke kultivovanému ústnímu projevu 
- dbáme na prosazování tolerance a ohleduplnosti ke druhým 
Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel 
- poskytujeme příležitosti dosáhnout úspěchu 
Kompetence občanské: 
- respektujeme osobnost žáka a jeho práva 
- vedeme žáky  k respektování individuálních rozdílů 
- vytváříme u žáků smysl pro kulturu a tvořivost 

- umožňujeme aktivní zapojení žáků do kulturního dění a aktivit 
 

1. ročník 
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Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

získává správné pěvecké návyky, 
zpívá písně odlišného charakteru 

vokální činnost – pěvecký a mluvní 
projev, hudební rytmus 

TV, ČJ 
OSV – rozvoj schopností 
poznávání 

podle úryvků pozná známou píseň 
instrumentální činnosti – hudební hry 
(rytmus, metrum) 

 

vymýšlí jednoduchou melodii k 
říkadlu, hraje hry na tělo 

instrumentální činnosti – hra na tělo  

při poslechu hudební pohádky se 
seznámí s hudebními nástroji, učí    
se používat jednoduché hudební 
nástroje 

instrumentální činnosti – hra   
na hudební nástroje 

 

hraje na dětské Orffovy nástroje, 
seznámí se s jejich držením a tříbí  
cit pro vhodné použití hudebních 
nástrojů při doprovodu 

instrumentální činnosti – hra   
na hudební nástroje 

ETV - mezilidské vztahy a 
komunikace 

část textu zpívá, některá slova 
vyjadřuje pohybem, provádí a 
napodobuje hudebně pohybové hry 

hudebně pohybové činnosti –   
pohybové vyjádření 

ETV - kreativita a iniciativa 

rozlišuje hlasy, zvuky a tóny kolem 
sebe, pozná tóny vysoké a hluboké, 
dlouhé a krátké 

poslechová činnost – rozlišování 
ČJ, Prv 
OSV – psychohygiena 

poznává některé hudební žánry 
poslechová činnost – státní   hymna, 
ukolébavka, pochod 

VMEGS – jsme Evropané 

2. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

posiluje utváření správných 
pěveckých návyků, individuálně 
pracuje s hlasem 

vokální činnost – pěvecký a mluvní 
projev, hudební rytmus 

TV, ČJ 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, psychohygiena  

opakuje písně formou hudebních 
hádanek, vymýšlí jednoduchý   
nápěv, doplňuje melodii či popěvek 
dle svého cítění 

instrumentální činnost – hudební hry, 
hra na ozvěnu, hraní na tělo 

OSV – mezilidské vztahy, 
komunikace 

vymýšlí jednoduchý nápěv, vytváří 
vlastní melodii na říkadla 

instrumentální činnost –  rytmizace a 
melodizace říkadel 

 

předvádí hru na hudební nástroje, 
pozná některé hudební nástroje na 
obrázku i podle zvuku, doprovází 
hrou na rytmické nástroje 

instrumentální činnost – hra na hudební 
nástroje 

 

rozvíjí hudební představivost 
rozpozná výrazné tempové změny    
v proudu znějící hudby mezihru, 
předehru a dohru 

instrumentální činnost – hudební 
improvizace 
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pohybově reaguje na změny tempa 
dynamiky, naznačí postup melodie 

hudebně pohybová činnost – pohybový 
doprovod znějící hudby 

OSV – kreativita 

rozpozná rozdíl mezi jednotlivými 
tóny, aktivně vnímá znějící hudbu 

poslechová činnost – kvality   tónů, 
vztahy mezi tóny 

 

určuje charakter hudby, vyčleňuje 
některé hudební nástroje, odliší 
hudbu vokální a instrumentální 

poslechová činnost – hudební    
výrazové prostředky, interpretace hudby

VMEGS – jsme Evropané 

3. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase 

Vokální činnost – pěvecký a mluvní 
projev, hudební rytmus 

TV, ČJ 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, psychohygiena  pozná notu, pomlku, dokáže 

rozpoznat repetici, pozná melodii 
sestupnou a vzestupnou 

rytmizuje a melodizuje jednoduché 
texty , improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních forem 

Instrumentální činnost – hudební 
improvizace, rytmizace, melodizace a 
stylizace 

OSV - mezilidské vztahy, 
komunikace 

využívá jednoduché hudební  
nástroje k doprovodné hře 

Instrumentální činnost – hra na hudební 
nástroj 

 

vytvoří jednoduchou dohru 
Instrumentální činnost – hudební 
improvizace 

  

reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 
dynamiku, směr melodie 

Hudebně pohybová činnost - pohybový 
doprovod znějící hudby, pohybové 
vyjádření hudby, komunikace citů, 
sebepojetí, pozitivní hodnocení druhých, 
tvořivost v mezilidských vztazích 

OSV – psychohygiena, 
kreativita 
ETV – základní komunikační 
dovednosti, komunikace citů 
 

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 
rozpozná výrazné tempové 
a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

Poslechová činnost – hudební    
výrazové prostředky 

ETV – pozitivní hodnocení 
druhých 

rozpozná v proudu znějící hudby 
některé hudební nástroje, odliší 
hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 
 

Poslechová činnost – hudební nástroje, 
hudba vokální, instrumentální,   
vokálně-instrumentální 

VMGES – jsme Evropané 

4. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

prohlubuje a uplatňuje hlasový 
projev při sólovém i skupinovém 
zpěvu, získává praktickou    

Vokální činnost – pěvecký a mluvní 
projev, hudební rytmus, dvojhlas 

TV, ČJ 
MkV – lidské vztahy 
OSV – seberegulace, 
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zkušenost s  kánonem  psychohygiena  
ETV - pozitivní hodnocení  
sebe i druhých 

orientuje se v notovém záznamu 
písně, rozpozná dvoudobý a třídobý 
takt 

Vokální činnost – hudební rytmus, 
grafický záznam vokální hudby 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

umí doprovodit hrou na různé 
hudební nástroje na přiměřené  
úrovni 

Instrumentální činnost – hra na hudební 
nástroje 

ETV-pozitivní hodnocení  
sebe i druhých 

využívá hudebních nástrojů k 
doprovodné hře, individuálně  
provádí jednoduchou hudební 
improvizaci 

Instrumentální činnost – hra na hudební 
nástroje, hudební improvizace 

OSV – osobnostní rozvoj, 
kreativita 

reaguje aktivním pohybem na znějící 
hudbu, pohybová improvizace 
s využitím tanečních kroků 

Hudebně-pohybová činnost – pohybová 
improvizace, orientace v prostoru 

MkV - kulturní diference 
ETV - tvořivost a základy 
spolupráce, radost ze  
společné činnosti a výsledku 

porovná hudebně výrazové 
prostředky, pozná hlavní a vedlejší 
melodii 

Poslechová činnost – kvality tónů, 
hudební výrazové prostředky 

 

orientuje se v různých hudebních 
stylech a žánrech, rozliší hudební 
formu 

Poslechová činnost – hudební styly 
a žánry, hudební formy 

  

5. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase či dvojhlase v durových 
i mollových tóninách a při zpěvu 
využívá získané pěvecké  
dovednosti 

Vokální činnost – dvojhlas a vícehlas, 
intonace a vokální  improvizace 

TV, ČJ, M, Přv  
MkV  – etnický původ, 
multikulturalita, lidské  
vztahy 
EV - vztah člověka  
k prostředí 

realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, 
hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

Vokální činnost – grafický záznam 
vokální hudby 

ETV -  komunikace citů 

využívá na základě svých   
hudebních schopností a dovedností 
jednoduché popřípadě složitější 
hudební   nástroje k doprovodné hře i 
k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a   písní 

Instrumentální činnost – hra na hudební 
nástroje  

OSV – kreativita, kooperace a 
kompetice 

vytváří v rámci svých individuálních 
dispozic jednoduché předehry, 
mezihry a  dohry a provádí 

Instrumentální činnost – hudební 
improvizace 

OSV – kreativita, kooperace a 
kompetice, komunikace, 
psychohygiena 
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elementární hudební improvizace 

ztvárňuje hudbu pohybem s   
využitím tanečních kroků, na   
základě individuálních schopností     
a dovedností vytváří pohybové 
improvizace 

Hudebně pohybová činnost – taktování, 
pohybové vyjádření hudby a reakce na 
změny, orientace v prostoru 

  

rozpozná v proudu znějící hudby 
některé z užitých hudebních 
výrazových prostředků, upozorní    
na metrorytmické, tempové,   
dynamické i zřetelné harmonické 
změny 

Poslechová činnost – hudebně 
výrazové prostředky 

 

rozpozná hudební formu   
jednoduché písně či skladby 

Poslechová činnost – hudební formy, 
interpretace hudby 

  

6. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

Využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 

Vokální a instrumentální aktivity 
individuální a společné 

OSV - kreativita 
ETV – kreativita 

Dokáže podle svých individuálních 
dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně zpívat v jednohlase, popř. 
v dvojhlase. 
Orientuje se v jednoduchém 
notovém zápisu. Dokáže ocenit 
kvalitní vokální projev druhého. 

Lidová píseň, lidový a umělý 
dvojhlas. Dechová, artikulační  
a hlasová cvičení 
Stupnice C dur, T, S, D 
Akordy dur a moll 
Dynamika v písni 
Práce s notovým zápisem 

OSV - psychohygiena 
ETV – pozitivní hodnocení 
druhých 

Realizuje podle svých 
individuálních schopností  
a dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů. 

Pěvecké dělení slov, frázování. 
Písně lidové a umělé s použitím 
učebnic HV a zpěvníků 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
ETV – kreativita 

Správně rytmicky doprovází 
jednoduchou píseň na Orffovy 
nástroje, upevňuje rytmické cítění 
a rytmickou paměť .Dokáže 
vytvořit vlastní rytmické motivy. 

Rytmické hádanky, hra na 
ozvěnu, rytmická hra na tělo 
Říkadlo, píseň-rytmické 
vyjádření textu písně 
Hudba se změnami taktu - tanec 
mateník 
Improvizace na Orffovy nástroje 

OSV – kreativita , 
komunikace 
ETV – kreativita 

Seznámí se s tanci lidovými  
a společenskými s hudbou  
k baletu. Pohybem vyjádří 
pochodový, polkový a valčíkový 
rytmus. 

Lidový tanec furiant, mateník, 
polka, polka v díle B.Smetany 
Písně v rytmu polky 
Společenský tanec valčík 
Hudba k baletu 

TV - hudebně pohybové 
činnosti 

Seznámí se s hudebními nástroji 
symfonického orchestru, sluchem 

Poznávání hudebních nástrojů, 
rozdělení do skupin, hudební 

OSV - rozvoj schopností 
poznávání 
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rozliší zvuk vybraných hudebních 
nástrojů a dovede je pojmenovat.  
Rozliší skladbu vokální 
a instrumentální, umí rozlišit 
lidovou  
a umělou píseň, melodram, 
muzikál a operu. Rozliší základní 
vlastnosti tónu. 
Rozezná tón a zvuk. 

ukázky 
Nástroj sólový a doprovodný 
Skladba vokální a instrumentální, 
melodram, muzikál, opera 
Tón a zvuk, vlastnosti tónu 
Návštěva hudebního představení, 
koncertu 

ETV – vliv reálných vzorů 

Seznámí se s obdobím hudebního 
baroka, klasicismu a romantismu. 
Seznámí se s vybranými 
skladbami, jejich autory, dobou 
vzniku a životem autora. 

Hudební baroko, J.S.Bach - život 
a dílo, fuga jako vícehlasá forma. 
Hudební klasicismus, 
J.Mysliveček. 
Hudební romantismus, 
česká operní tvorba, 
B.Smetana - život a dílo. 
Čeští novodobí skladatelé, 
B.Martinů - život a dílo. 

VV-baroko, klasicismus. 
VMEGS – Jsme  
Evropané. 
D - kulturní epochy. 
ETV – reálné a zobrazené 
vzory. 

Vyhledává souvislosti mezi hudbou 
a jinými druhy umění. 
Hudba k divadelní hře, hudební 
klip, hudba k baletu. 

Osvobozené divadlo, 
J.Ježek,V+W. Hudební klip 
Hudba k baletu, S.Prokofjev - 
Romeo a Julie 
Kontrast v hudbě a ve výtvarném 
umění 

VV - kontrast v hudbě 
a výtvarném umění 
ČJL – Osvobozené divadlo, 
V+W 
Shakespearova tragedie Romeo 
a Julie 

7. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

Využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 

Vokální a instrumentální aktivity 
individuální a společné 

OSV - kreativita 
ETV – kreativita 

Při zpěvu využívá správné pěvecké 
návyky, podle individuálních 
dispozic zpívá intonačně 
a rytmicky přesně. 
Dokáže ocenit kvalitní vokální 
projev druhého. Rozliší durovou 
a molovou stupnici. 

Lidové a umělé písně-dynamika, 
melodie, rytmus 
Dechová, artikulační a hlasová 
cvičení, jazykolamy,dýchání do 
bránice 
Zásada tolerance v hudbě. Hlas. 
hygiena v období mutace 
Stupnice dur a moll – intonace, 
poslechové rozlišení 
Zpěv sólista - sbor 

OSV – psychohygiena, 
morální rozvoj 
MkV - kulturní diference,lidské 
vztahy 
ETV – mezilidské vztahy, 
pozitivní hodnocení druhých, 
kritika, kompromis, přijetí 
pochvaly 

Realizuje podle svých 
individuálních schopností  
a dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů. 
Umí slovně charakterizovat rozdíl 
mezi stupnicí a tóninou. 

Písně lidové a umělé s použitím 
učebnic HV a zpěvníků 
Nejstarší hud. památky, hudební 
zeměpis - rozmanitost lid. písní  
v našich krajích, písně baroka  
a klasicismu 

Z - geografické odlišnosti 
lidové hudby 
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
ETV – kreativita 
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Písně na prázdniny a k táboráku. 
Stupnice(dur,moll,aiolská), 
tónina, transpozice 

Správně rytmicky doprovází 
jednoduché písně a skladby 
na Orffovy nástroje. S pomocí 
Orffových nástrojů reprodukuje 
podle svých individuálních 
schopností a dovedností 
jednoduché rytmické motivy, 
provádí jednoduché hudební 
improvizace. 

Doprovod vybraných skladeb na 
Orffovy rytmické nástroje, 
improvizace podle individuálních 
schopností žáků 
Rytmická cvičení, hra na ozvěnu, 
hra na tělo 

OSV – kreativita, 
komunikace 
ETV – kreativita 

Pohybem reaguje na základě svých 
individuálních schopností  
a dovedností na znějící hudbu 
jednoduchými gesty a tanečními 
kroky, rozpozná tance lidové  
a společenské. Seznámí se s tanci 
v dílech hudebních skladatelů. 

Tance lidové (furiant, obkročák, 
menuet) a společenské 
Tance ve vážné hudbě 
(B.Smetana, L.Janáček, 
A.Dvořák) 
Tanec  
v kabaretu, muzikálu, baletu. 

TV - pohybové vyjádření hudby 

Při poslechu využívá získané 
zkušenosti, rozpozná hudební 
nástroje a jejich výrazové 
možnosti. Seznámí se s programní 
hudbou a zvukomalbou. 
Rozpozná gradaci a vyjádření 
kontrastu v hudbě. 

Výběr poslechových skladeb 
různých období 
Hudební nástoje, dělení, rozdíly 
Programní hudba, zvukomalba 
,gradace a kontrast  
v hudbě 
Návštěva hudebního představení,  
koncertu 

OSV - rozvoj schopností 
poznávání 
VV - kontrast v hudbě 
a výtvarném umění 
ETV – reálné a zobrazené 
vzory 

Při poslechu využívá získané 
zkušenosti,na základě 
individuálních schopností  
a vědomostí zařadí slyšenou hudbu 
do období.Seznámí se  
s hudebním barokem, 
klasicismem,romantismem  
a programní hudbou. 

Výběr poslechových skladeb 
různých období (nejstarší 
památky,baroko, klasicismus, 
romantismus) 
Programní hudba  
v díle B.Smetany.Hudební 
baroko - A.Michna z Otradovic, 
P.J.Vejvanovský. Klasicismus - 
J.Mysliveček, vídeňská trojice 
Haydn, Mozart, Beethoven 
Romantismus - B.Smetana. Čeští 
novodobí hudební skladatelé - 
L.Janáček, B.Martinů 

VMEGS - Jsme Evropané 
D - kulturní epochy 
ETV – reálné a zobrazené 
vzory 

Vyhledává souvislosti mezi hudbou 
a jinými druhy umění. Kabaret, 
muzikál, balet. 

Osvobozené divadlo, J.Ježek, 
V+W.Kabaret, muzikál, balet 
M.P.Musorgskij - Obrázky  
z výstavy.B.Martinů - Otvírání 
studánek,libreto 

ČJL – literární předloha, 
libreto. Osvobozené 
divadlo,V+W. 

8. ročník 
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Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

Využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti 
při hudebních aktivitách. 

Vokální a instrumentální aktivity 
individuální a společné. 

OSV - kreativita. 
ETV – kreativita. 

Dodržuje správné pěvecké návyky 
a hlasovou hygienu, zpívá podle 
svých individuálních schopností 
intonačně a rytmicky přesně. 
Dokáže ocenit kvalitní vokální 
projev druhého. 

Lidové a umělé písně –  
dynamika, melodie, rytmus 
Dechová,hlasová a artikulační 
cvičení 
Zásady správné hlasové  
a poslechové hygieny 
Tolerance v hudbě 

OSV – psychohygiena, 
morální rozvoj 
MkV - kulturní diference,lidské 
vztahy 
ETV – mezilidské vztahy 
Pozitivní hodnocení druhých 

Realizuje podle svých 
individuálních schopností  
a dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů.Respektuje 
dynamiku písně. 

Písně lidové a umělé s použitím 
učebnic HV a zpěvníků 
Spirituály, blues, rockové  
a folkové skladby 
Písně renesanční.Písně na 
prázdniny 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
MkV - kulturní diference,lidské 
vztahy 
ETV – kreativita 

Správně rytmicky doprovází písně 
a skladby na Orffovy nástroje, tvoří 
jednoduché doprovody. 
Reprodukuje na základě svých 
individuálních schopností 
a dovedností rytmické motivy, 
provádí jednoduché hudební 
improvizace. 

Doprovod vybraných skladeb na 
Orffovy rytmické nástroje, tvorba 
jednoduchých doprovodů podle 
individuálních schopností žáka 
Hra na ozvěnu, rytmizace textů 
písní 

OSV – kreativita, 
komunikace 
ETV – kreativita 

Rozpozná některé z tanců různých 
stylových období, pohybem 
vyjadřuje na základě svých 
individuálních schopností  
a dovedností různé taneční rytmy. 
Seznámí se s tancem v operetě, 
revue, kabaretu a muzikálu. 

Tance swingové éry. Období 
hudební revoluce - rock n roll. 
Tanec v operetě, revue, kabaretu  
a muzikálu. Renesanční píseň  
a tanec Batalion.G.F.Händel - 
Hudba k ohňostroji,  
tanec menuet. 

TV - pohybové vyjádření 
hudby. 

Postihuje rytmické, dynamické  
a výrazové změny v hudebním 
proudu. Rozpozná hudební nástroje 
a jejich výrazové možnosti. Na 
základě získaných zkušeností se 
orientuje v proudu znějící hudby. 
Analyzuje významné prvky 
skladby. 

Změny rytmu, dynamiky a 
výrazu v poslechových skladbách 
Poslech různých žánrů, 
srovnávání, postihování 
charakteristických rozdílů  
Improvizace v jazzové hudbě 
Dělení hudebních nástrojů,  
poslechové rozlišení 
Návštěva hudebního představení, 
koncertu 
 

OSV - rozvoj schopností 
poznávání 
ETV – vliv reálných a 
zobrazených vzorů 

Zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí 
slyšenou hudbu do stylového 

Výběr poslechových skladeb 
různých období 
Nejstarší hudební památky, 

VMEGS –  
Jsme Evropané 
D - epochy ve vývoji lidstva 
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období. Seznámí se s nejstaršími 
hudebními památkami, hudbou 
renesance, baroka, klasicismu, 
romantismu a hudbou 20.století. 

renesance - C.Monteverdi, 
baroko- A.Vivaldi, G.F.Händel, 
J.S.Bach, klasicismus - 
W.A.Mozart,   
L.v.Beethoven, 
romantismus - R.Wagner, 
B.Smetana, P.I.Čajkovskij, 
hudba 20.století - C.Debussy. 
Spirituály, blues, jazz, rock, pop, 
punk , metal, rap, hiphop, 
folk, muzikál,šanson 
 

MkV – multikulturalita, 
princip sociálního smíru 
a solidarity 
VV - impresionismus 
MeV - fungování a vliv médií 
ve společnosti 
ETV – vliv reálných a 
zobrazených vzorů 

Vyhledává souvislosti mezi hudbou 
a jinými druhy umění.Umění 
a kýč.Umění 20.století -
impresionismus. 

Osvobozené divadlo, 
J.Ježek,V+W 
Impresionismus v malířství  
a hudbě 
Hudební divadlo a film - opereta, 
revue, kabaret, muzikál 
Umění a kýč 
 

ČJL – Osvobozené 
divadlo,V+W 
VV - impresionismus 
MeV - vnímání autora , 
mediálního sdělení 
ETV – vliv vzorů, pozitivní 
vzory versus pochybné idoly 

9. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

Využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti 
při hudebních aktivitách. 

Vokální a instrumentální aktivity 
individuální a společné 

OSV - kreativita 
ETV – kreativita 

Uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při zpěvu  
i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev 
druhého. 

Lidové a umělé písně –dynamika, 
dýchání, intonace, artikulace, 
rytmus 
Dodržování správných 
pěveckých návyků a hlasové 
hygieny 
Tolerance v hudbě 

OSV - psychohygiena, 
morální rozvoj 
MkV - kulturní diference 
a lidské vztahy 
ETV – mezilidské vztahy 
Pozitivní hodnocení druhých, 
konstruktivní kritika, přijetí 
pochvaly 

Realizuje podle svých 
individuálních schopností  
a dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů. 

Písně lidové a umělé s využitím 
učebnic HV a zpěvníků 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
ETV – kreativita 

Reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace. 

Doprovod vybraných skladeb na 
Orffovy rytmické nástroje, 
improvizace podle individuálních 
schopností a dovedností žáků 
Rytmická cvičení, hra na ozvěnu, 
hra na tělo 

OSV – kreativita, 
komunikace 
ETV – kreativita 
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Rozpozná některé z tanců různých 
stylových období, zvolí vhodný typ 
hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě  
a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové 
vyspělosti předvede jednoduchou 
pohybovou vazbu. 

Tance lidové (krajové odlišnosti, 
dělení), tance společenské 
Lidové písně a tance ve  
vážné hudbě (B.Smetana,  
L. Janáček, A. Dvořák) 
 

TV - pohybové vyjádření hudby 

Orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky  
a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam  
v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako 
k logicky utvářenému celku. 

Člověk a hudební dílo – autor, 
posluchač, nadání, genialita, 
inspirace, epigonství, interpret 
Charakteristické prvky  
v poslechových skladbách 
různých stylů a žánrů 
Programní hudba v díle 
B.Smetany 
Návštěva hudebního představení, 
koncertu 

OSV - rozvoj schopností 
poznávání 
MeV - vnímání autora 
mediálního sdělení 
ETV – duchovní rozměr 
člověka  
Vliv reálných a zobrazených 
vzorů 

Zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období  
a porovnává ji z hlediska její 
slohové a stylové příslušnosti  
s dalšími skladbami. 

Vybrané poslechové skladby: 
nejstarší hudební památky, 
truvérské písně, husitské chorály, 
renesanční hudba, baroko ve 
světové a české hudbě ,hudební 
klasicismus, romantismus  
a hudba 20.století.Osvobozené 
divadlo, blues, jazz,folk, pop, 
rock, country, další směry 
rockové hudby a hudební scény 

VMEGS – Jsme Evropané 
MkV - multikulturalita, 
princip sociálního smíru 
a solidarity 
MeV - fungování a vliv médií 
ve společnosti 
D - kulturní epochy ve vývoji 
lidstva 
ETV – vliv reálných a 
zobrazených vzorů 

Vyhledává souvislosti mezi hudbou 
a jinými druhy umění. 

Osvobozené divadlo, J. Ježek, 
V+W. Divadlo Semafor 
Umění  a hudba renesance, 
klasicismu 
Impresionismus v hudbě  
a malířství 
 

ČJL - Osvobozené divadlo, 
V+W,divadlo Semafor 
D - kulturní epochy ve vývoji 
lidstva 
VV - impresionismus 

b) Výtvarná výchova 

Název předmětu: Výtvarná výchova 
Vzdělávací oblast – vzdělávací obor: Umění a kultura 
Časové vymezení předmětu: Předmět se vyučuje od prvního do devátého  ročníku. 

V prvním a druhém ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny 
týdně. Ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku v rozsahu dvou hodin 
týdně. V šestém a osmém ročníku v rozsahu dvou vyučovacích 
hodin týdně. V sedmém a v devátém ročníku v rozsahu jedné 
hodiny týdně. 

Organizační vymezení (tematické Výtvarná výchova usiluje všemi složkami zejména o to, 
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okruhy, složky): - aby žáci získali praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, 
grafických technikách, užitém umění, o práci s různými materiály, 
o modelování a prostorovém vytváření; 
- aby se prakticky i teoreticky seznámili s různými výtvarnými 
technikami a prostředky; 
- aby se rozvíjel a prohluboval jejich vztah k výtvarnému umění 
a celé oblasti výtvarné kultury; 
- aby získali představu o historickém vývoji výtvarného umění, 
včetně umění užitého a architektury; 
- aby byli schopni nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty 
v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi, uvědomovat si jejich 
význam pro plnohodnotný život člověka; 
- aby byli schopni získaných poznatků a dovedností využívat 
ve svém životě. 

Zařazení jiných forem než obvyklých 
vyučovacích hodin: 

Výstavy, vycházky, návštěva knihovny. 

Soutěže: Soutěže dle došlých propozic, Stonožkový týden, Novoročenka 
Zařazení průřezových témat a okruhů: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) - osobnostní rozvoj(kreativita, rozvoj smyslového vnímání) 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) - Evropa a svět nás zajímá 
Multikulturní výchova  (MkV)  – kulturní diference, etnický původ, multikulturalita 
Environmentální výchova (EV) – vztah člověka k prostředí 
Mediální výchova (MV) – tvorba mediálního sdělení 
Zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova: 
mezilidské vztahy a komunikace, pozitivní hodnocení druhých, kreativita a iniciativa, komunikace citů, 
interpersonální a sociální apatie, pomoc, darování, dělení se, spolupráce, ochrana přírody a životního 
prostředí 
Obsahové vymezení: 
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných 
činností. Žáci se učí rozumět výtvarnému umění, chápat výtvarnou kulturu. 
Výtvarná výchova se zaměřuje především na rozvíjení estetického cítění, prožívání, objevování, vnímání, 
estetického osvojování skutečnosti prostředky umění i mimouměleckými (krása přírody, krása předmětů 
vyrobených člověkem adt.), na vlastní tvořivou činnost žáků. Důležitým prvkem v hodinách výtvarné 
výchovy je tvořivost a seberealizace, rozvoj představivosti a vlastního výtvarného vyjádření. Žáci jsou 
vedeni k určité volnosti v tvarovém, barevném a kompozičním vyjádření. 
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným 
nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. 
Je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet 
a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Tvůrčími 
činnostmi(rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků) 
založených na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky. 
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 subjektuvity 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 
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vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro 
uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.  
Výchovně- vzdělávací strategie a klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 
- snažíme se, aby učení bylo vedeno zábavnou formou a smysluplně 
- respektujeme rozdílné schopnosti žáků 
- umožňujeme žákům samostatně pozorovat a experimentovat 
- umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost 
- vytváříme motivující prostředí 
- individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 
- povzbuzujeme žáky ve formulování a realizování netradičních návrhů , hledání dalších možných řešení 
- žáky vedeme k sebehodnocení, mají možnost prezentovat své práce na veřejnosti 
Kompetence k řešení problémů: 
- podle schopností a dovedností zapojujeme žáky do soutěží 
Kompetence komunikativní: 
- učíme žáky naslouchat a ptát se 
- učíme žáky schopnostem vyslechnout a přijímat názory jiných 
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými 
Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel 
- poskytujeme žákům různé příležitosti dosáhnout úspěchu a prožít pocit uspokojení při jeho dosažení 
- během vzdělávání používáme skupinovou práci 
- chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce 
Kompetence občanské: 
- žáci jsou vedeni k respektování individuálních rozdílů 
- osobním příkladem a profesionalitou budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole 
- vytváříme u žáků smysl pro kulturu a tvořivost 
- poskytujeme žákům dostatek příležitostí k aktivnímu zapojení do různých aktivit 
-  žáci jsou vedeni k ochraně přírody, k pochopení základních souvislostí environmentálních problémů 
Kompetence pracovní: 
- důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností 
a závazků 
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 
 
 

1.ročník 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 
- objevuje možnosti hry s linií, 
- poznává vlastnosti barev, 
- zjišťuje vlastnosti plastických 
materiálů 

Vedení linie v různých materiálech 
Různé druhy linií a jejich výrazové 
možnosti 
Rovnoběžnost, křížení, zahušťování a 
zřeďování čar 
Barvy základní a podvojné, husté, 
řídké, světlé, tmavé. Barevný kontrast a 
harmonie 

OSV - osobnostní rozvoj 
(kreativita, rozvoj 
smyslového vnímání) 
ČJ, PČ, Prv. 
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Rytmické řešení plochy 
Uvědomělé pozorování prvků vizuálně 
obrazného vyjádření 

- seznámí se s pojmy obraz,  
hračka, loutka.   

Aktivní práce s ilustrací 
Hračka, loutka, maňásek v životě dítěte 
Hračky současné a minulé 

OSV – osobnostní rozvoj 
(rozvoj smyslového 
vnímání) 
MkV – kulturní diference 
ČJ 

- pokouší se výtvarnými 
prostředky vyjádřit dění ve svém 
okolí. 

Vyjádření dějového celku, vyjádření 
vjemů a postojů ke skutečnosti na 
základě vlastního prožitku 
Vztah postavy a prostředí 
Kresba různým materiálem (pero, tuš), 
hra s linií (tenká, silná, rovná, křivá), 
tečkovací technika, písmo, hra s barvou, 
malba, vytváření objemu modelováním, 
kombinované techniky, ilustrace 

OSV – osobnostní rozvoj 
(kreativita, rozvoj 
smyslového vnímání) 
MkV – multikulturalita 
Prv 

- rozvíjí pozorovací schopnost 
a paměť. 

Tvorba na základě pozorovací 
schopnosti a paměti. Akční tvar malby a 
kresby 
Rozvíjení představivosti a fantazie. 
Vnímání události různými smysly 
Podněty hmatové, sluchové, pohybové. 
Vyjadřování rozdílů 

OSV – osobnostní rozvoj 
(rozvoj schopností 
poznávání) 
HV, TV 

- seznamuje se s možnostmi 
vizuálně obrazného vyjádření. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – 
hračky, objekty, ilustrace, volná malba, 
socha, animovaný film, fotografie 

OSV – osobnostní rozvoj 
(kreativita) 
ČJ 

- pracuje s ilustrací, seznamuje se 
s obrázky dětských ilustrátorů. 

Funkce ilustrací a jejich výrazových 
prostředků (barva, linie).Ilustrace 
říkanky, pohádky – různé techniky 

OSV – osobnostní rozvoj 
(kreativita) 

- s pomocí učitele zapojuje do 
komunikace své práce. 

Komunikace s učitelem a se spolužáky, 
komunikace v rámci skupin, v nichž se 
žák pohybuje 
Vysvětlování výsledků tvorby podle 
vlastních schopností. 
Výzdoba třídy (výstavky, nástěnka) 

ETV - mezilidské vztahy a 
komunikace 

2.ročník 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 
- osvojuje si dovednost práce 
s linií 
- rozvíjí cit pro barvu, proporce, 
prostor 

Výrazové možnosti linií, zahušťování 
a zřeďování čar, násobení linie při 
vyhledávání správného tvaru 
Vyvozování elementárních poznatků 
o vlastnostech barev a jejich 
výrazových možnostech 
Výtvarné využití vzniklých náhodností 

Prv, PČ 
ETV – pozitivní hodnocení 
druhých 
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a představ 
Poznávání základních prostorových 
útvarů (modelování, konstruování) 
Rytmické řazení prvků, rytmické řešení 
plochy 

- rozlišuje plošné a prostorové 
výtvarné vyjádření. 

Hračky, loutky, objekty, skulptura, 
plastika, ilustrace, volná malba, 
animovaný film, fotografie 

OSV – osobnostní rozvoj 
(kreativita) 
ČJ 

- výtvarně vyjadřuje dění 
v nejbližším okolí, přitom se 
pokouší aplikovat své zkušenosti. 

Vyjádření dějového celku, vyjádření 
vjemů a postojů na základě vlastního 
prožitku 
Vztah postavy a prostředí. Statické a 
dynamické vyjádření 
Kresba, malba, modelování, 
kombinované  techniky 

EV - vztah člověka 
k prostředí 
Prv 

- výtvarně vyjadřuje různé 
události. 

Vyjádření událostí založené na fantazii, 
vyjádření událostí založené na 
smyslovém vnímání 
Akční tvar malby, kresby, 
trojrozměrných děl 
Rozvíjení smyslové citlivosti, uplatnění 
smyslového vnímání 

OSV osobnostní rozvoj 
(rozvoj smyslového 
vnímání) 

- rozšiřuje si schopnosti vizuálně 
obrazného vyjádření. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – 
jejich rozlišení, výběr a uplatnění- 
ilustrace, volná malba, trojrozměrné 
práce 
Tiskoviny, reklama, televize 

MeV – tvorba mediálního 
sdělení 
ČJ 

- pozná ilustrace známých 
dětských ilustrátorů,  
- rozeznává a citlivě vnímá 
výtvarná díla 

Aktivní práce s ilustrací 
Seznámení s prací významných českých 
ilustrátorů 

ČJ 

- prezentuje své práce ve třídě 
a zapojuje je do sociální 
komunikace ve třídním kolektivu. 
 
 
- využívá prvky tvořivosti při 
společném plnění úkolů 

Komunikace s učitelem, s kolektivem 
třídy 
Vysvětlování výsledků tvorby podle 
vlastních schopností 
Prezentace vlastních výtvarných děl ve 
třídě a na chodbách 
Osobní postoj, jeho utváření a 
zdůvodňování 
Hledání vztahu k životnímu prostředí 
Schopnost spolupráce – radost ze 
společné činnosti a výsledků, vyjádření 
zájmu, základní pravidla spolupráce 

OSV – osobnostní rozvoj 
(sebepoznání a sebepojetí) 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
ETV – kreativita a iniciativa 

3.ročník 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 
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- 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  

Prvky vizuálně obrazného vyjádření, 
jejich kombinace a proměny v ploše, 
objemu a prostoru 
Poznávání a zobrazování tvarů a funkcí 
věcí. 
Linie – hra s linií (provázek, vlna) 
Zraková zkušenost, představivost, 
tvary – výtvarné vnímání a analyzování 
tvarů, smyslové vnímání objemů, 
barvy – hra s barvou, studené, teplé 
barvy, textury – jejich jednoduché 
vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), 
jejich kombinace, proměny 

OSV – osobnostní rozvoj 
(rozvoj schopností 
poznávání) 
PČ, HV 

- volí vhodné prvky vizuálně 
obrazného vyjádření celku. 
- vyjadřuje city ve výtvarném 
projevu 

Rozvíjení pozorovacích schopností 
a paměti, využívání dětských 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ 
Sledování různých objektů, jejich 
porovnávání, třídění získaných prvků 
Rozvíjení fantazie a představivosti 
ve výtvarném vyjádření, pozorování 
přírody, činnosti lidí, vztah postavy 
a prostředí, komunikace citů – nálady, 
emoce, pocity, fantazie, představy 

MkV – lidské vztahy 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
ETV – kreativita a iniciativa 
 

- v tvorbě projevuje své vlastní 
životní zkušenosti; uplatňuje při 
tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky 
a jejich kombinace 

Barvy – základní a podvojné, husté, 
řídké, světlé, tmavé, barevný kontrast, 
harmonie 
Výtvarné vyprávění 
Tvary – využití přírodních útvarů, 
pozorování struktury, zobrazování tvaru 
věcí, užitkových předmětů 
Linie – výrazové vlastnosti druhů linie, 
jejich využití, kresba různým 
materiálem 
Objem – vytváření modelováním, 
pevnost, tažnost, ohebnost materiálu 
Uspořádání do objektů a celků 
Využití výraznosti, velikosti, 
vzájemného postavení ve statickém 
a dynamickém vyjádření 
Výtvarný rytmus – řazení, otisky, 
vystřihování, využití světlé a tmavé 
barvy 

OSV – osobnostní rozvoj 
(kreativita) 
Prv. 

- vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly 
a pro jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné prostředky 

Zachycení rozdílů při vnímání události, 
využití vhodných prostředků 
a výtvarných technik. Vnímání všemi 
smysly, využití smyslových účinků, 
tiskoviny, televize, film. 

OSV – osobnostní rozvoj 
(kreativita) 
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- interpretuje podle svých 
schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností 

Řešení přiměřených úkolů v plošných 
i prostorových prvcích, chápání 
vzájemné souvislosti zobrazovaných 
předmětů a uplatňování fantazie 
a představivosti při práci 

OSV – osobnostní rozvoj 
(kreativita) 

- aktivně pracuje s ilustrací, 
prohlubuje si znalosti 
o interpretaci vizuálně obrazného 
vyjádření. 

Aktivní práce s ilustrací. Seznámení 
s prací významných českých ilustrátorů. 
Ilustrace pohádky, říkanky 

OSV –osobnostní rozvoj 
(kreativita) 
MkV – kulturní diference 
MeV – tvorba mediálního 
sdělení 
ČJ 

- na základě vlastní zkušenosti 
nalézá a do komunikace zapojuje 
obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil, 
využívá prvky tvořivosti při 
společném plnění úkolů 

Komunikace s třídním kolektivem, 
s učitelem, v rodině 
Vysvětlování výsledků vlastní tvorby 
Prezentace vlastní tvorby 
Komunikace citů, vyjádření základních 
citů, pocity spokojenosti, radosti, 
sympatie, smutku, obav, hněvu 

OSV – sociální rozvoj 
(poznávání lidí) 
VDO – občanská společnost 
a škola 
ETV – komunikace citů, 
interpersonální a sociální 
apatie 

4. ročník 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 
- při výtvarné činnosti rozpoznává 
a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření. 

Hra s linií – ověřování  a kultivace 
vedení linie, násobení linie 
při vyhledávání správného tvaru 
Symbolické funkce barev. Hry s barvou 
– zapouštění, překrývání, barevné 
kontrasty 
Modelování podle skutečnosti, 
získávání a uplatňování poznatků 
o reliéfní kompozici a jednoduchých 
architektonických formách na základě 
modelování a konstruování 

OSV – osobnostní rozvoj 
(kreativita) 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
M, Přv, Vla. 
ETV - komunikace citů, 
pomoc, darování, dělení se, 
spolupráce 

- užívá prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku – 
linie, barevné plochy. 

Kresba, malba, modelování, prostorové 
vytváření s využitím vhodných prvků 
vizuálně obrazného vytváření 
Výtvarné vyjádření zážitků, událostí, 
přírody 
Lineární a barevné vyjádření vnitřní 
stavby, kresba a malba rostlin, zvířat 
s možností dotvářet přírodní formy na 
základě fantazie 

EV – vztah člověka 
k prostředí 
Přv. 

- zaměřuje se na projevení 
vlastních životních zkušeností 
a na jejich vyjádření. 

Kresba na základě vlastního prožitku – 
linie, tvary, objemy 
Výtvarné vyjádření svých zážitků, věcí 
Řešení barevných vztahů objektu 
a prostředí – malba 

OSV – osobnostní rozvoj 
(kreativita) 
VMEGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
ČJ, Přv, Vla. 
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- pokouší se nalézt vhodné 
prostředky pro vizuálně obrazné 
vyjádření. 

Uspořádání objektů, prvků do celku 
podle výraznosti a velikosti 
Výtvarné vyjádření hlavy pohádkových 
bytostí – využití tvarové a barevné 
nadsázky 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání 
k vnímání ostatními smysly 

OSV- osobnostní rozvoj 
(rozvoj schopností 
poznávání) 

- rozvíjí svoji osobnost, své 
poznatky, zkušenosti aplikuje 
při interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření. 

Vizuálně obrazné vyjádření – plakát, 
tiskoviny, reklama, televize, média 
Řešení úkolů dekorativního charakteru 
v ploše, zjednodušení 

OSV – osobnostní rozvoj 
(sebepoznání a sebepojetí) 

- seznamuje se s různými druhy 
výtvarného umění. 

Seznámení s jednoduchými grafickými 
technikami – otisk, frotáž, koláž 
Individuální a skupinová práce různými 
technikami 

MeV – práce v realizačním 
týmu 

- porovnává různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření 
a inspiruje se jimi. 
- nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či 
upravil      

Návštěva muzea, výstav, seznamování 
s významnými osobnostmi výtvarného 
umění 
Návrhy, formy zpracování, dotváření 
prostředí, ve kterém se nacházíme, 
výtvarnými pracemi 

 

5.ročník 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření; porovnává je 
na základě vztahů (světlostní 
poměry, barevné kontrasty, 
proporční vztahy a jiné) 

Experimentování s barvou, vyjádření 
proporcí lidské postavy a hlavy 

Přv 

- užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k 
celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturální 
postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu 
k vlastnímu tělu i jako nezávislý 
model 

Uspořádání objektů do celků, statické 
a dynamické vyjádření, seznámení s funkcí 
písma, písmeno jako dekorativní prvek 
Psaní, kreslení, stříhání, vytrhávání písma 
v jednoduchých krátkých nápisech 

ČJ 

- při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se vědomě zaměřuje 
na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, 
která mají komunikační účinky pro 
jeho nejbližší sociální vztahy 

Výtvarné vyjádření pocitů, nálad, 
manipulace s objekty, pohyb těla 
Kresba na základě vlastního prožitku – 
kresba, malba, jejich vztahy, kombinace a 
proměny v ploše, v prostoru, v objemu 
Rozvoj prostorového vidění, cítění 

EV – vztah člověka k prostředí 
ETV- komunikace citů. 
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a vyjádření na základě pozorování 

- nalézá vhodné prostředky 
pro vizuálně obrazná vyjádření 
vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; 
uplatňuje je v plošné, objemové i 
prostorové tvorbě 

Výtvarná vyjádření vzniklá na základě 
vnímání dalšími smysly, vytváření 
jednoduchých prostorových objektů, design 
a estetická úroveň předmětů denní potřeby 
Kultura bydlení – umění v bytě 

OSV – osobnostní rozvoj 
(sebepoznání a sebepojetí, 
kreativita) 

- osobitost svého vnímání uplatňuje 
v přístupu k realitě, k tvorbě a 
interpretaci vizuálně obrazného 
vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje 
prostředky (včetně prostředků 
a postupů současného výtvarného 
umění) 

Výtvarné vyjádření zážitků, emocí, 
myšlenek, událostí pohybu – malba, kresba, 
linie tvar 
Seznamování s významnými osobnostmi 
výtvarného umění 

 

- porovnává různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření 
a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

Vizuálně obrazné vyjádření – fotografie, 
film, televize, reklama 
Současná oděvní kultura, mládež a odívání 

 

- nalézá a do komunikace 
v sociálních vztazích zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Obrazné vyjádření na volné téma, 
animovaný film, comics, fotografie, 
reklama 
Seznamování s jednoduchými grafickými 
technikami – papírořez, tisk z koláže, 
kombinace technik 
Individuální a skupinová práce s různými  
technikami s velkými formáty 
Dotváření prostředí, ve kterém se 
nacházíme, výtvarnými pracemi. 
Vycházky s výtvarnými náměty, návštěvy 
muzeí, výstav 

MeV – práce v realizačním 
týmu 

6. ročník 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- 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 

prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
linie, tvary, objemy, světlo, barva, 
textura 

Př, Z, ČJL 

- užívá vizuálně obrazná 
vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností 

uspořádání objektů do celků; vyjádření 
vztahů, pohybu; lineární, světlostní 
a barevné vztahy 

ČJL, Př, Z  
OSV- osobnostní rozvoj, 
kreativita, cvičení 
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získaných ostatními smysly 
a k zaznamenání podnětů 
z představ a fantazie 

smyslového vnímání 
ETV – kreativita a 
iniciativa,mezilidské vztahy 
a komunikace 

- vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření; kombinace a variace ve 
vlastní tvorbě, podnětem je např. 
tiskovina, reklama 

D  
MkV- kulturní diference, 
etnický původ, 
multikulturalita 

- rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného 
i symbolického obsahu 

prostředky pro vyjádření emocí, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností 

  

- interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i 
minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

typy vizuálně obrazných vyjádření; 
hračky, ilustrace, volná malba 

D, Z  
VMEGS -  Evropa a svět 
nás zajímá;  
EV – vztah člověka 
k prostředí 
ETV – ochrana přírody a 
životního prostředí 

- porovnává na konkrétních 
příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření; 
vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, společenské 
a kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů 

přístupy k obrazným vyjádřením D 

- ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích, nalézá vhodnou formu 
pro jejich prezentaci 

osobní postoj v komunikaci, jeho 
utváření; komunikační obsah a jeho 
proměny, vysvětlování a obhajoba 
výsledků tvorby  

  

Techniky a náměty 
Kresba – tužkou, rudkou, perokresba, kresba dřívkem, štětcem, fixem 
Malba – temperou, vodovými barvami; míchání,zapouštění barev, tupování, lavírování, vosková rezerva, 
experimentování s barvou – otisky- rukou, prstů, listů…, akční malba 
Prostorové vytváření – z papíru – kašírování, odpadového materiálu, textilu, hlíny, asambláž 
Užité práce- práce s přírodninami, koláž, muchláž 
Druhy umění, osobnosti našeho regionu, čeští ilustrátoři, lidové umění 
Člověk a písmo- vývoj a druhy písma, nácvik, hry s písmeny, písmo a obrazový prvek 
Člověk – skutečná a pohádková postava, portrét  
Člověk a móda- návrh na oblečení 
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Člověk a divadlo – návrh divadelního kostýmu, kulis, scény, loutky, maňásek 
Člověk a sport – postava v pohybu, návrh sportovního areálu, sportoviště, olympijské hry a sporty 
Člověk a příroda – rostliny, byliny, houby; živočichové – sladkovodní a mořští 
Člověk a literatura – knížky – ilustrace, obal knihy 
Člověk a domov – zařízení bytu –  bytový textil, užité umění, pokojové květiny; domácí práce, pomoc 
při úklidu domácnosti 
Člověk a slavnosti –oslavy svátků – Vánoce, Velikonoce 

 

7.ročník 

Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 
průřezová témata 

- 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 

prvky vizuálně obrazného 
vyjádření; linie, tvary, objemy, 
světlo, barva, textura 

Př,Z, ČJL 
 

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly 
a k zaznamenání podnětů z představ 
a fantazie 

uspořádání objektů do celků v 
ploše; vyjádření vztahů a pohybu; 
lineární, světlostní, barevné 
vztahy 

ČJL, Př, Z  
OSV -  osobnostní rozvoj – 
kreativita, rozvoj 
smyslového vnímání 
ETV – kreativita a 
iniciativa,mezilidské vztahy 
a komunikace 

- vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně 
užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření; kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě; 
podnětem je např. tiskovina, 
reklama 

D  
MkV - kulturní diference, 
etnický původ, 
multikulturalita 

- rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, 
v rovině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného 
i symbolického obsahu 

prostředky pro vyjádření emocí, 
pocitů, nálad, fantazie, představ  
a osobních prožitků 

  

- interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti 
i minulosti; vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí 
i z osobních zkušeností a prožitků 

typy vizuálně obrazných 
vyjádření; hračky, texty, ilustrace, 
volná malba 

D, Z  
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá;         
EV – vztah člověka 
k prostředí 
ETV – ochrana přírody a 
životního prostředí 

- porovnává na konkrétních příkladech 
různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření; vysvětluje své postoje k nim 

přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením 
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s vědomím osobní, společenské 
a kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů 
- ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných 
vyjádření v sociálních vztazích, nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

osobní postoj v komunikaci, jeho 
utváření; komunikační obsah 
a jeho proměny; vysvětlování 
a obhajoba výsledků tvorby 

  

Techniky a náměty 
Kresba – tužkou, tuší, rudkou, křídami, uhlem, štětcem, fixem 
Grafika – linoryt 
Malba – akvarelem, temperou, experimentování s barvou – otisky, akční malba 
Užité práce, práce s přírodninami, se sádrou, koláž, muchláž 
Prostorové práce – z odpadového materiálu, z papíru, textilu, asambláž 
Dějiny umění – Velká Morava, románské umění, gotika 
Člověk a jeho vizáž – účesy, šperky 
Člověk a písmo – hry s písmeny, grafická značka – logo 
Lidské pocity, schopnosti, lidské ruce 
Lidské vztahy – přátelství, kamarádi 
Člověk a přírodní jevy ( požár, povodeň) 
Člověk a poezie – ilustrace 
Člověk a hudba – barva, rytmus hudby vyjádřený barvou 
Člověk a oslavy – narozeniny, párty 
Design – nástroje, stroje, hračky 

 
8. ročník 

Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- 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 

prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, vztahy a uspořádání 
prvků v ploše a prostoru 

Př, Z, ČJL 

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly 
a k zaznamenání podnětů z představ 
a fantazie 

uspořádání objektů do celků; 
lineární, světlostní a barevné 
vztahy, plasticita, vyjádření 
časového průběhu 

ČJL, Př, Z  
OSV - osobnostní rozvoj – 
kreativita, rozvoj 
smyslového vnímání 
ETV – kreativita a 
iniciativa, mezilidské 
vztahy a komunikace 

- užívá prostředky pro zachycení jevů 
a procesů v proměnách a vztazích; k 
tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném 

vztahy zrakového vnímání a 
vnímání ostatními smysly; reflexe 
ostatních uměleckých druhů, 
např. hudebních 

 Hv  
MeV - tvorba mediálního 
sdělení 



Školní vzdělávací program  Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, č.j. ZŠ706/2007-700/2013 
 

 
 

Po doplnění a přepracování projednáno a schváleno pedagogickou radou 27. 8. 2013. Projednáno a schváleno školskou radou 
28. 8. 2013. Platnost od 1. 9. 2013.                                                                                                                     strana  85 
 

umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, 
animace 
- vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně 
užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 

D  
MkV  - kulturní diference, 
etnický původ, 
multikulturalita 

- rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, 
v rovině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu 

prostředky pro vyjádření emocí, 
nálad, fantazie, představ i 
zkušeností 

  

- interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti 
i minulosti; vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí 
i z osobních zkušeností a prožitků 

typy vizuálně obrazných 
vyjádření, skulptura, plastika, 
objekty, volná malba, komiks 

D, Z  
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá;         
EV – vztah člověka 
k prostředí 
ETV – ochrana přírody a 
životního prostředí 

- porovnává na konkrétních příkladech 
různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření; vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, společenské 
a kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů 

přístupy k obrazným vyjádřením D 

- ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných 
vyjádření v sociálních vztazích, nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

osobní postoj v komunikaci, jeho 
zdůvodňování; komunikační 
obsah, vysvětlování a obhajoba 
výsledků tvorby; proměny 
komunikačního obsahu, 
historické sociální a kulturní 
souvislosti 

  

Techniky a náměty 
Kresba – tužkou, rudkou, uhlem, perem, dřívkem, štětcem, fixem 
Grafika – linoryt 
Malba – akvarelem, temperou, míchání barev, tupování, lavírování, vosková rezerva, experimentování 
s barvou  
otisky, akční malba 
Užité práce – koláž, muchláž, tkaní na kartonu, mozaika z přírodnin, sádrová mozaika 
Prostorové vytváření – asambláž, práce s papírem, textilem, odpadním materiálem 
Dějiny umění – renesance, baroko, rokoko 
Člověk a písmo – fiktivní písmo 
Člověk a jeho duše, myšlenky; kdo jsem – povahové typy, lidské sny; čím chci být 
Člověk a vizáž – portrét a jeho proměny, postava, oblékání 
Člověk mezi lidmi 
Lidské vztahy a zájmy – kamarádství, přátelství; hádky spory; 
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vandalismus –graffiti, drogy - plakát; zájmy – erb zájmů 
Člověk a obytné prostředí – design-nábytek, textilní tvorba – tkaní na kartonu 
Architektura a příroda  
Příroda – svět rostlin a zvířat 
Neviditelný svět  

 
 
 
 
 

9. ročník 

Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- 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 

prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, vztahy 
a uspořádání prvků v ploše 
a prostoru 

Př, Z, ČJL 

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly 
a k zaznamenání podnětů z představ 
a fantazie 

uspořádání objektů do 
celků, lineární, světlostní 
a barevné vztahy, plasticita, 
vyjádření časového 
průběhu 

ČJL, Př, Z  
OSV - osobnostní rozvoj – 
kreativita, rozvoj smyslového 
vnímání 
ETV – kreativita a iniciativa, 
mezilidské vztahy 

- užívá prostředky pro zachycení jevů 
a procesů v proměnách a vztazích; 
k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, 
animace 

vztahy zrakového vnímání 
a vnímání ostatními 
smysly; reflexe ostatních 
uměleckých druhů, např. 
hudebních 

Hv  
MeV  - tvorba mediálního sdělení 

- vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně 
užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 

D  
MkV -  kulturní diference, etnický 
původ, multikulturalita 

- rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, 
v rovině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu 

prostředky pro vyjádření 
emocí, nálad, fantazie, 
představ i zkušeností 

  

- interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti 

typy vizuálně obrazných 
vyjádření, skulptura, 

D, Z  
VMEGS -  Evropa a svět nás 
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i minulosti; vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí 
i z osobních zkušeností a prožitků 

plastika, objekty, volná 
malba, komiks 

zajímá;  
EV -  vztah člověka k prostředí 
ETV – ochrana přírody a 
životního prostředí 

- porovnává na konkrétních příkladech 
různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření; vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, společenské 
a kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů 

přístupy k obrazným 
vyjádřením 

D 

- ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných 
vyjádření v sociálních vztazích, nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

osobní postoj v 
komunikaci, jeho 
zdůvodňování; 
komunikační obsah, 
vysvětlování a obhajoba 
výsledků tvorby; proměny 
komunikačního obsahu, 
historické, sociální 
a kulturní souvislosti 

  

Techniky a náměty 
Dějiny umění – 19. století a 20. století – klasicismus, romantismus, impresionismus, postimpresionismus,  
fauvismus, secese, kubismus, abstraktní umění, dadaismus, surrealismus, začátky českého moderního 
umění 
Kresba – tužkou, rudkou, uhlem, perem,dřívkem, štětcem, fixem, akční kresba 
Grafika – linoryt, suchá jehla 
Malba – akvarelem, temperou, míchání barev, zapouštění, tupování, lavírování 
experimentování s barvou – otisky, akční malba 
Koláž, muchláž, mozaika 
Práce s přírodninami 
Prostorové práce – z papíru, odpadového materiálu, hlíny 
Písmo jako dekorativní prvek 
Tajemství života 
Astronomie – pohled do vesmíru 
Astrologie – zvěrokruh – moje znamení 
Paleontologie – kámen- řez, malování na kameny 
Globální problémy světa 
Lidské stopy 
Architektura a současnost – naše město 
Architektura a budoucnost – domy pro 3. tisíciletí 
Architektura a krajina 
Krajina snů 
Kinetické umění 
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5.8. Člověk a zdraví 

a) Výchova ke zdraví 

Název předmětu: Výchova ke zdraví 
Vzdělávací oblast – vzdělávací obor: Člověk a zdraví 
Časové vymezení předmět: Předmět se vyučuje na 2. stupni ve 6. a 8. ročníku jednu hodinu 

týdně. 
Organizační vymezení (tematické 
okruhy, složky): 

6. ročník – Rodina a širší sociální prostředí. Rozvoj osobnosti. 
Osobní bezpečí. Péče o zdraví. Zdravá výživa a zdravý životní styl. 
Sexuální výchova. Prevence zneužívání návykových látek. 
8. ročník – Rodina. Člověk ve zdraví a nemoci. Zdravá výživa. 
Prevence zneužívání návykových látek. Osobní bezpečí. Lidská 
sexualita.  

Dělení či spojování žáků pro výuku: Žáci se na výuku nedělí. 
Zařazení jiných forem než 
obvyklých vyučovacích hodin: 

Besedy dle aktuální nabídky 

Projekty: Zařazujeme miniprojekty průběžně podle aktuálních témat a 
vhodných okruhů. 

Zařazení průřezových témat a okruhů: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) – získávání dovedností v oblasti fyzického, duševního 
a sociálního zdraví, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, sebepoznání a sebepojetí, 
psychohygiena, rozvoj schopnosti poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, 
postoje, praktická etika, komunikace, kooperace a kompetice, kreativita, seberegulace a sebeorganizace,  
Environmentální výchova (EV) -  , základní podmínky života, získávání poznatků o vlivu prostředí 
na zdraví 
Zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova (ETV) – všechna témata 
Obsahové vymezení: 
Přináší poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou zdraví, žáci se učí aktivně rozvíjet a 
chránit zdraví a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně 
preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky. Prohlubují si poznatky o rodině a 
společenství vrstevníků, vztazích mezi lidmi. 
Výchovně- vzdělávací strategie a klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 
- naším základním postojem je využívání každé příležitosti k motivování žáků k celoživotnímu učení 
- dbáme na to, aby žáci porozuměli smyslu toho, co se učíme 
- při výuce uvádíme věci do souvislostí 
- učíme žáky dávat věci do souvislostí, propojovat je do je do širších celků z různých oblastí vědění 
a na základě toho si vytvářet nové pohledy na přírodní a společenské jevy 
- respektujeme rozdílné schopnosti žáků 
- umožňujeme žákům realizovat jejich vlastní nápady 
- povzbuzujeme žáky ve formulování vlastních návrhů, netradičních řešení, hledání dalších možných 
řešení 
- v jednotlivých hodinách učíme žáky pracovat s informacemi, aby samostatně informovali a využívali je 
v procesu učení, tvůrčích činnostech a v praktickém životě 
- poskytujeme žákům dostatek informačních zdrojů (využití knihovny, internetu, exkurze) 
- snažíme se o propojení informací se skutečným životem v rámci školních projektů 
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- žáky vedeme k sebehodnocení, mají možnost prezentovat výsledky své práce na veřejnosti 
Kompetence k řešení problémů: 
- výuku vedeme tak, aby žáci hledají různá řešení problému, a svoje řešení dokázali následně obhájit 
- při výuce motivujeme žáky úlohami z praktického života, žáci  používají všech nabytých zkušeností, 
poznávají a rozvíjejí a rozvíjejí vlastní schopnosti 
- učíme žáky vnímat problémové situace ve škole i mimo ni 
- navozujeme ve vyučování problémové situace, které dávají příležitost k rozpoznávání a chápání 
problémů a plánování způsobů řešení problémů 
 
Kompetence ke komunikaci:  
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu 
- učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor 
jiných 
- poskytujeme žákům ve výuce dostatek příležitostí k formulování vlastních názorů a hledání argumentů 
pro jejich prosazení 
- učíme žáky schopnostem vyslechnout a přijímat názory jiných 
- vedeme žáky k dodržování základních principů a pravidel komunikace 
- učíme žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám 
a duchovním hodnotám 
Kompetence sociální a personální:  
- vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel 
- umožňujeme žákům, aby  se podíleli sami na tvorbě pravidel chování 
- vedeme žáky  k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi 
- učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy 
- během vzdělávání používáme skupinovou práci pro vzájemnou podporu učení 
Kompetence občanské:  
- žáci jsou vedeni k respektování individuálních rozdílů 
- žáci jsou vedeni k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního vyjadřování 
- vedeme žáky k věcnému řešení problémů 
- učíme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví 
- aktivně žáky zapojujeme do kulturního dění a aktivit 
- vedeme žáky ke třídění odpadů 
- žáci jsou vedeni k ochraně přírody, k pochopení základních souvislostí environmentálních problémů 
- vedeme žáky k získání pozitivního vztahu ke svému fyzickému a duševnímu zdraví a jeho aktivní 
ochraně 
Kompetence pracovní: 
- cíleně posilujeme a motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia a budoucího 
povolání. 
- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. 
- učíme žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat 
o výběru vhodného povolání 
- pěstujeme u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování 
vlastní budoucnosti 
 
 

6.ročník 
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Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

Žák respektuje přijatá pravidla 
soužití mezi spolužáky i jinými 
vrstevníky, přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů. 

Vztahy ve dvojici – kamarádství, 
přátelství, láska, partnerské vztahy, 
manželství a rodičovství. 
Mezilidské vztahy, komunikace a 
kooperace – respektování sebe sama 
a druhých, přijímání názorů 
druhého, empatie; chování 
podporující dobré vztahy, aktivní 
naslouchání, dialog, efektivní a 
asertivní komunikace a kooperace 
v různých situacích, dopad vlastního 
jednání a chování. 

OSV – poznávání lidí 
VO, ETV 

Žák vysvětlí role členů komunity 
(rodiny, třídy) a uvede příklady 
pozitivního a negativního vlivu 
na kvalitu sociálního klimatu                
( vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska 
prospěšnosti zdraví. 

Vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity – rodina, škola, 
vrstevnická skupina, obec, spolek. 

OSV – mezilidské vztahy, 
komunikace, ETV 
Minimální preventivní program 
VO 

Žák vysvětlí na příkladech přímé 
souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou 
zdraví. 

Celostní pojetí člověka ve zdraví a 
nemoci – složky zdraví a jejich 
interakce, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie. 
Tělesná a duševní hygiena, denní 
režim – zásady osobní, intimní a 
duševní hygieny, otužování, 
vyváženost odpočinkových a 
pracovních aktivit, význam pohybu 
pro zdraví, pohybový režim. 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, 
VO, ETV 

Žák posoudí různé způsoby 
chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i 
zdraví druhých a vyvozuje 
z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví. 

Odpovědnost jedince za zdraví, 
podpora zdravého životního stylu, 
programy podpory zdraví. 

OSV – psychohygiena, rozvoj 
schopnosti poznávání 

Žák usiluje v rámci svých 
možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví. 

Podpora zdraví a její formy – 
prevence a intervence, působení na 
změnu kvality prostředí a chování 
jedince. 

EV – základní podmínky života, 
VO 

Žák vyjádří vlastní názor 
k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i v nejbližším 
okolí. 

Zdravý způsob života a péče o 
zdraví. 
Beseda, diskuze na téma Vlivy 
vnějšího a vnitřního prostředí na 
zdraví – kvalita ovzduší a vody, 
hluk, osvětlení, teplota. 

EV – základní podmínky života, 
ETV 
Z 
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Žák dává do souvislostí složení 
stravy a způsob stravování 
s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací 
návyky. 

 Výživa a zdraví – zásady zdravého 
stravování, pitný režim, vliv 
životních podmínek a způsobu 
stravování na zdraví, poruchy 
příjmu potravy. 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, 
Př  

Žák uplatňuje osvojené 
preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání 
v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc. 

Ochrana před přenosnými 
chorobami, základní cesty přenosu 
nákaz a jejich prevence, nákazy 
respirační, přenosné potravou, 
získané v přírodě, přenosné krví a 
sexuálním kontaktem, přenosné 
bodnutím hmyzu a stykem se 
zvířaty. 
Ochrana před chronickými 
nepřenosnými chorobami a před 
úrazy – prevence kardiovaskulárních 
a metabolických onemocnění; 
preventivní a léčebná péče. 

OSV – psychohygiena, Př 
Minimální preventivní program. 

Žák projevuje odpovědný vztah 
k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se 
podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce. 

Dětství, puberta, dospívání – 
tělesné, duševní a společenské 
změny. 
Programy podpory zdraví v rámci 
školy. 
Sebepoznání a sebepojetí – vztah 
k sobě samému, vztah k druhým 
lidem; zdravé a vyrovnané 
sebepojetí, utváření vědomí vlastní 
identity. 

OSV – mezilidské vztahy, ETV 
Minimální preventivní program, 
Př 

Žák samostatně využívá 
osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím. 

Stres a jeho vztah ke zdraví – 
kompenzační, relaxační a 
regenerační techniky k překonávání 
únavy, stresových situací a 
k posilování duševní odolnosti. 
Seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování – cvičení 
sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání 
problémových situací; stanovení 
osobních cílů a postupných kroků 
k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení 
problémů v mezilidských vztazích; 
pomáhající a prosociální chování. 
Psychohygiena v sociální 
dovednosti pro předcházení a 

OSV – psychohygiena, ETV 
EV – základní podmínky života 
Minimální preventivní program 
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zvládání stresu, hledání pomoci při 
problémech. 

Žák respektuje změny v období 
dospívání, vhodně na ně reaguje; 
kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví. 

Dětství, puberta, dospívání – 
tělesné, duševní a společenské 
změny. 

OSV – řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti, 
hodnoty, postoje, praktická etika 
Minimální preventivní program, 
ETV 

Žák respektuje význam sexuality 
v souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam 
zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního 
chování. 

Sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví – zdraví reprodukční 
soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivost, 
předčasná sexuální zkušenost, 
promiskuita; problémy těhotenství a 
rodičovství mladých; poruchy 
pohlavní identity. 
Skryté formy a stupně 
individuálního násilí a zneužívání, 
sexuální kriminalita – šikana a jiné 
projevy násilí; formy sexuálního 
zneužívání dětí; kriminalita 
mládeže; komunikace se službami 
odborné pomoci. 

OSV – řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, 
hodnoty, postoje, praktická 
etika. 
Minimální preventivní program, 
ETV 

Žák uvádí 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; v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc sobě 
nebo druhým. 

Auto-destruktivní závislosti – 
psychická onemocnění, násilí 
mířené proti sobě samému, rizikové 
chování (alkohol, aktivní a pasivní 
kouření, zbraně, nebezpečné látky a 
předměty, nebezpečný internet), 
násilné chování, těžké životní 
situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, doping ve sportu. 

OSV – řešení problémů, 
hodnoty, postoje. 
Minimální preventivní program. 

Žák vyhodnocuje na základě 
svých znalostí a zkušeností 
možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; 
uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi. 

Bezpečné chování a komunikace – 
komunikace s vrstevníky a 
neznámými lidmi, bezpečný pohyb 
v rizikovém prostředí, nebezpečí 
komunikace  prostřednictvím 
elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových 
situacích a v situacích ohrožení. 
Manipulativní reklama a informace 
– reklamní vlivy, působení sekt. 

OSV – mezilidské vztahy, 
sebepoznání, sebepojetí, 
komunikace. 

Žák projevuje odpovědné 
chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy; 

Odpovědné chování v situacích 
úrazu a život ohrožujících stavů 
(úrazy v domácnosti, při sportu, na 

OSV – komunikace, řešení 
problémů. 
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aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí, v případě potřeby 
poskytne adekvátní pomoc. 

pracovišti, v dopravě), základy první 
pomoci. 
Dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví – bezpečné prostředí 
ve škole, ochrana zdraví při různých 
činnostech, bezpečnost v dopravě, 
rizika silniční a železniční dopravy, 
vztahy mezi účastníky silničního 
provozu včetně zvládání agresivity, 
postup v případě dopravní nehody 
(tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti). 

Žák uplatňuje adekvátní způsoby 
chování a ochrany v modelových 
situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí. 

Ochrana člověka za mimořádných 
událostí, jejich klasifikace, varovný 
signál a jiné způsoby varování, 
základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, činnost po 
mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí. 

EV – základní podmínky života. 
OSV – komunikace, řešení 
problémů. 

8.ročník 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

respektuje přijatá pravidla 
soužití mezi spolužáky i jinými 
vrstevníky, přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů 
(komunitě) 

- vztahy ve dvojici- kamarádství, 
láska, partnerské vztahy, manželství 
a rodičovství 
 

VO, OSV-mezilidské vztahy, 
ETV – rodinný život 
Minimální preventivní program 

vysvětlí role členů komunity 
(rodiny, třídy, spolku) a uvede 
příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z 
hlediska prospěšnosti zdraví 

- vztahy a pravidla soužití 
v prostředí komunity – rodina, 
škola, vrstevnická skupina, obec, 
spolek 

VO, OSV- komunikace 
ETV– reálné a zobrazené vzory, 
prosociální chování 
v zobrazených vztazích a ve 
veřejném životě, pomoc, 
solidarita. 
Minimální preventivní program 

vysvětlí na příkladech přímé 
souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou 
zdraví ve prospěch aktivní 
podpory zdraví 

-celostní pojetí člověka ve zdraví a 
nemoci – složky zdraví a jejich 
interakce, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie 
- tělesná a duševní hygiena – denní 
režim – zásady osobní, intimní a 
duševní hygieny, otužování, denní 
režim, vyváženost pracovních a 
odpočinkových aktivit, význam 
pohybu pro zdraví, pohybový režim 

VO,  OSV-mezilidské vztahy 
ETV– mezilidské vztahy a 
komunikace. 
Minimální preventivní program 

posoudí různé způsoby chování 
lidí z hlediska odpovědnosti za 

- podpora zdraví a její formy- 
prevence a intervence, působení na 

Př, OSV-rozvoj schopností 
poznávání, ETV – prosociální 
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vlastní zdraví i zdravích druhých 
a vyvozuje z nich osobní 
odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví 

změnu kvality prostředí a chování 
jedince, odpovědnost jedince za 
zdraví, podpora zdravého životního 
stylu, programy podpory zdraví 

chování 
Minimální preventivní program 

usiluje v rámci svých možností a 
zkušeností o aktivní podporu 
zdraví 

- podpora zdraví a její formy – 
prevence a intervence, působení na 
změnu kvality prostředí a chování 
jedince 

VO, Př, OSV - rozvoj 
schopností poznávání  
Minimální preventivní program 

vyjádří vlastní názor 
k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i v nejbližším 
okolí  

- zdravý způsob života a péče o 
zdraví –diskuse, rozhovor na téma: 
vlivy vnějšího a vnitřního prostředí 
na zdraví – kvalita ovzduší a vody, 
hluk, osvětlení, teplota 

Př, OSV - rozvoj schopnosti 
poznávání 
ETV– prosociální chování  
 

dává do souvislostí složení 
stravy a způsob stravování 
s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací 
návyky 

- výživa a zdraví – zásady zdravého 
stravování, pitný režim, vliv 
životních podmínek a způsobu 
stravování na zdraví, poruchy 
příjmu potravy 

Př, OSV - rozvoj schopností 
poznávání 
Minimální preventivní program 

uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami. Svěří se se 
zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

- ochrana před přenosnými 
chorobami, základní cesty přenosu 
nákaz a jejich prevence, nákazy 
respirační, přenosné potravou, 
získané v přírodě, přenosné krví a 
sexuálním kontaktem, přenosné 
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty 
- ochrana před chronickými 
nepřenosnými chorobami a před 
úrazy-prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění. 
Preventivní léčebná péče 

Př, OSV -  rozvoj schopností 
poznávání, ETV– 
interpersonální a sociální 
empatie 
Minimální preventivní program 

projevuje odpovědný vztah 
k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu. Dobrovolně se 
podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

- 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 
- programy podpory zdraví v rámci 
školy 

VO, Př, OSV –kreativita, ETV – 
důstojnost lidské osoby, 
pozitivní hodnocení sebe 
Minimální preventivní program 

samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím  

- sebepoznání a sebepojetí – vztah 
k sobě samému, vztah k druhým 
lidem. Zdravé a vyrovnané 
sebepojetí, utváření vědomí vlastní 
identity 
- seberegulace a sebeorganizace 

VO, Př, OSV – psychohygiena, 
ETV – komunikace citů 
Minimální preventivní program 
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činnosti a chování – cvičení 
sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání 
problémových situací. Stanovení 
osobních cílů a postupných kroků 
k jejich dosažení. Zaujímání 
hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností při řešení 
problémů v mezilidských vztazích. 
Pomáhající a prosociální chování 
- psychohygiena v sociální 
dovednosti pro předcházení a 
zvládání stresu, hledání pomoci při 
problémech 
- stres a jeho vztah ke zdraví – 
kompenzační, relaxační a 
regenerační techniky k překonání 
únavy, stresových reakcí a 
k posilování duševní odolnosti 
 

respektuje změny v období 
dospívání, vhodně na ně reaguje, 
kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 

- dětství, puberta, dospívání – 
tělesné, duševní a společenské 
změny 

Př, OSV- kooperace a kompetice 
ETV – sexuální chování  

respektuje význam sexuality 
v souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a pozitivními 
životními cíli. Chápe význam 
zdrženlivosti v dopívání a 
odpovědného sexuálního 
chování 

- sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví – zdraví reprodukční 
soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivosti, 
předčasná sexuální zkušenost, 
promiskuita, problémy v těhotenství 
a rodičovství mladistvých. Poruchy 
pohlavní identity 
- skryté formy a stupně 
individuálního násilí a zneužívání, 
sexuální kriminalita – šikana a jiné 
projevy násilí. Formy sexuálního 
zneužívání dětí. Kriminalita 
mládeže. Komunikace se službami 
odborné pomoci 

Př,  
ETV– etické hodnoty, sexuální 
zdraví. 
Minimální preventivní program 

uvádí 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 

- auto-destruktivní závislosti – 
psychická onemocnění, násilí 
mířené proti sobě samému, rizikové 
chování(alkohol, pasivní a aktivní 
kouření, zbraně, nebezpečné látky a 
předměty, nebezpečný internet), 
násilné chování, těžké životní 
situace a jejich zvládání, trestná 

Př, CH, OSV – řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti, ETV 
– etické hodnoty 
Minimální preventivní program 
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mimo ni. V případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc sobě 
nebo druhým 

činnost, doping ve sportu 

projevuje odpovědné chování 
v rizikových situacích silniční a 
železniční dopravy. Aktivně 
předchází situacím ohrožení 
zdraví a osobní bezpečí. 
V případě potřeby poskytne 
adekvátní pomoc 

- odpovědné chování v situacích 
úrazu a život ohrožujících stavů 
(úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první 
pomoci 
- dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví – bezpečné prostředí 
ve škole, ochrana zdraví při různých 
činnostech, bezpečnost v dopravě, 
rizika silniční a železniční dopravy, 
vztahy mezi účastníky silničního 
provozu vč. Zvládání agresivity, 
postup v případě dopravní nehody 
(tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti)  

VO, Př, CH, OSV – řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti, ETV – 
interpersonální a sociální 
empatie, agresivita a ovládání 
agrese 
Minimální preventivní program 

uplatňuje adekvátní způsoby 
chování a ochrany v modelových 
situacích ohrožení, nebezpečí i 
v mimořádných událostí 

- ochrana člověka za mimořádných 
událostí, klasifikace mimořádných 
událostí, varovný signál a jiné 
způsoby varování, základní úkoly 
ochrany obyvatelstva, evakuace, 
činnost po mimořádné události, 
prevence vzniku mimořádných 
událostí 

Př, Z, CH, OSV- řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Minimální preventivní program 

vyhodnotí na základě svých 
znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt. Uplatňuje osvojené 
dovednosti komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi 

- nebezpečné chování a komunikace 
- komunikace s vrstevníky a 
neznámými lidmi, nebezpečný 
pohyb v rizikovém prostředí, 
nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických 
médií, sebeochrana a vzájemná 
pomoc v rizikových situacích a 
v situacích v ohrožení 

VO, OSV- hodnoty, postoje, 
praktická etika 
ETV– pozitivní hodnocení, 
reálné a zobrazované vzory 
Minimální preventivní program 

b) Tělesná výchova 

Název předmětu: T ělesná výchova 
Vzdělávací oblast – vzdělávací obor: Člověk a zdraví – tělesná výchova 
Časové vymezení předmětu: Předmět se vyučuje od 1. do 9.ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. 
Organizační vymezení (tematické 
okruhy, složky): 

Tělesná výchova 

Dělení či spojování žáků pro výuku: Na 1.stupni žáci nejsou na výuku děleni. 
Na 2.stupni:  
-v případě běžných tříd s rovnoměrným počtem chlapců a dívek se 
mohou spojit dvě třídy, které se dělí na dvě skupiny –chlapce a 
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dívky, výuka probíhá v každé skupině zvlášť 
- v případě  nerovnoměrného počtu chlapců a dívek probíhá výuka 
tělesné výchovy v celé třídě s tím, že v průběhu výuky vyučující 
dle potřeby dělí žáky na výkonnostně srovnatelné skupiny – výuka 
skupin probíhá diferencovaně 
-v případě početné třídy (nad 30 žáků) se třída dělí na dvě skupiny 
– chlapce a dívky, výuka v každé skupině probíhá zvlášť 

Zařazení jiných forem než obvyklých 
vyučovacích hodin: 

Turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování, bruslení. 
Kromě tělocvičny se výuka uskutečňuje také v bazénu a na 
školních hřištích. 

Zařazení průřezových témat a okruhů: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) – osobnostní rozvoj (rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a 
sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena), sociální rozvoj (poznávání lidí,mezilidské 
vztahy, komunikace, kooperace a kompetice), morální rozvoj (řešení problémů a rozhodovací dovednosti)  
Výchova demokratického občana (VDO) – občanská společnost a škola 
Multikulturní výchova (MkV)  – kulturní diference, lidské vztahy 
Environmentální výchova (EV) –základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
Mediální výchova (MeV) – interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, tvorba mediálního sdělení, 
práce v realizačním týmu 
Zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova: 
asertivita, agresivita, soutěživost, sebeovládání, soutěživost,  sexuální zdraví, pomoc, dělení se, soucit, 
přátelství, zájem o spolužáky, komunikace citů, asertivita, řešení konfliktů, pomoc, spolupráce,etické 
hodnoty 
Zařazení doplňujícího vzdělovacího oboru Taneční a pohybová výchova 
Obsahové vymezení: 
Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání pohybových možností a zájmů, k poznávání 
účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 
Charakteristické pro pohybové vzdělání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které 
předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Vzdělávání v této oblasti vede žáky k: 
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody 
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu 
Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj pohybových schopností a dovedností, na poznávání nejdůležitější 
hodnoty – zdraví, regeneraci jednostranné zátěže, získávání informací o pohybových činnostech, 
bezpečnost při pohybových činnostech 
Tělesná výchova přispívá k rozvoji rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace pohybu. Při 
pohybových činnostech dbáme na hygienu i bezpečnost. Žáci získávají základy pohybových činností 
z různých odvětví sportu (gymnastika, sportovní hry, atletika, plavání, lyžování, turistika, kondiční formy 
cvičení). 
Výchovně- vzdělávací strategie a klíčové kompetence: 
Kompetence k učení:  
- snažíme se, aby učení bylo vedeno zábavnou formou a smysluplně 
- dbáme na to, aby žáci porozuměli smyslu toho, co se učíme 
- respektujeme rozdílné schopnosti žáků 
- jdeme žákům osobním příkladem 
Kompetence k řešení problémů: 
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- zapojujeme žáky podle schopností a dovedností do soutěží 
Kompetence komunikativní: 
- učíme žáky schopnostem vyslechnout a přijímat názory jiných 
- vedeme žáky k dodržování základních principů a pravidel komunikace 
Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel 
- učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy. 
- školní normy chování jsou nastaveny tak, aby podporovaly klima dobrých vztahů mezi   žáky, mezi 
žáky a učiteli. 
- chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce 
Kompetence občanské 
- respektujeme osobnost žáka a jeho práva 
- žáci jsou vedeni k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního vyjadřování 
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 
- vedeme žáky k získání pozitivního vztahu ke svému fyzickému a duševnímu zdraví a jeho aktivní 
ochraně 
Kompetence pracovní 
- nabídkou zájmových činností podněcujeme u žáků smysluplné využití volného času 
- důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a 
závazků 
 

1. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

zvládá základní pohybovou přípravu 
organismu před pohybovou aktivitou 
(lavečky, štafetové hry, plné míče, běh, 
nástup) 
uplatňuje hlavní zásady pohybové 
hygieny. 

Hygiena při TV - hygiena, 
vhodné oblečení, obutí, zásady 
chování. 

OSV - osobnostní rozvoj 

je schopen v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině,zvládá základní 
druhy kroků, dokáže je používat 
-     pořadová cvičení 
-     rytmická gymnastika 
- průpravná cvičení 
-  žebřiny 
-  lavičky, 
- vytrvalostní běh 
- šplh 
- míčové hry 
snaží se o zlepšení pohybových činností  

Seznámení s předmětem TV, 
tělocvičnou, venkovním areálem, 
příprava organismu před 
pohybovou činností, pohybové 
hry a aktivity, cvičení s hudbou, 
pobyt v přírodě, plavání bruslení. 
Cvičení aktivující hlavní tělesné 
těžiště, kloubní systém 

HV, ČJ, Prv 
TPV 

učí se ovládat základní tělovýchovné 
pojmy a pravidla,respektuje je a správně 

Průpravné hry. 
Hry s hudbou 

TPV 
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používá, aktivně vnímá hudební 
doprovod 
-     švihadla – sestava s hudbou 
- běh k metě 
- žebřiny 
- posilovací cviky 
- vybíjená 
- míčová průprava 
- sprint 
chová se ohleduplně ke spolužákům. 
seznámí se a osvojí si hlavní zásady 
hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých prostorách 
školy: 
- sportovní hry 
- hry na rychlost a postřeh 
- míčové hry 

Hygiena při TV bezpečnost při 
pohybových činnostech. 

ETV - asertivita, agresivita, 
soutěživost, sebeovládání 

seznámí se základními pokyny a povely 
k osvojované činnosti a její organizaci, 
zvládá základní prvky obratnosti 
- pořadová cvičení (pozor, pohov,…) 
- osvojí si smluvené povely,signály, 

gesta, pozdrav) 

Organizace a komunikace - 
nástup, pozdrav, znalost signálů 
při pohybových činnostech. 
Hry s předmětem. Hry s náčiním. 

 TPV 

2. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

zvládá osvojované pohybové aktivity  
na úrovni svých pohybových 
předpokladů: 
- pořadová cvičení 
- kondiční cvičení 
- průpravná cvičení 
-  emotivně prožívá přirozený pohyb 

rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu 

Minimální preventivní 
program 

osvojí si individuální předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve 
skupině: 
- rytmická gymnastika 
- gymnastika, akrobacie 
- šplh 
- atletika: skok daleký, hod míčkem, 

běh 30-50m, vytrvalostní běh 
- sportovní hry: vybíjená, malá 

kopaná, florbal, míčové hry 
- dokáže se zlepšit 
 

jednoduché pohybové činnosti, 
soutěže, sportovní hry, ovládání 
míče, gymnastika. 
průprava k atletice 
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umí spolupracovat při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech 
a soutěžích: 
- olympijské ideály a symboly 

(ODM) 
- soutěživé hry s náčiním i bez něho 
- vyjadřuje city v jednoduchých 

situacích 
 

sportovní hry, závody, soutěže 
vzájemná komunikace a 
spolupráce ve skupině 
pohybové hry různého zaměření 
 
základy asertivního chování, 
sebeovládání 

OSV - osobnostní rozvoj, 
komunikace 
 
 
 
ETV – soutěživost, 
sebeovládání 

dokáže uplatňovat hlavní zásady 
hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých prostorách 
školy: 
- vhodné oblečení a obutí 
- zásady chování (šatna) 
- bezpečnost při pohybových 
činnostech (hry) 
 

hygiena při TV 
bezpečnost při pohybových 
činnostech 

Minimální prentivní 
program 
ETV – sexuální zdraví 

dokáže reagovat na základní pokyny 
a povely k osvojované činnosti a její 
organizaci: 
- pořadová cvičení (pozor, pohov,…) 
      osvojí si smluvené povely, signály   
       

zdravotně zaměřené činnosti   

3. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím: 
- koordinační cvičení 
- kondiční cvičení 
- správné držení těla, zapojení dechu 
- zaujetí správné základní cvičební 

polohy 
- relaxační cvičení  
využívá nabízené příležitosti 

zdravotně zaměřené činnosti 
Minimální preventivní 
program 

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině: 
- žebřiny, lavičky 
- cvičení na stanovištích 
- gymnastika: akrobacie, přeskok 
- atletika: skok daleký, hod míčkem, 

vytrvalostní běh, sprint 
- sportovní hry 

rozvoj forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu 
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- hry v přírodě 
- vycházky 
- šplh – tyč 
- cvičení s lanem 
- usiluje o jejich zlepšení 

 
spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech a 
soutěžích: 
- vybíjená 
- závodivé hry 
- vybíjení 
- florbal 
- malá kopaná 
- přehazovaná 
- štafetové hry 
- zvládá prosociální chování 
 

rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu, spolupráce, 
pozitivní hodnocení sebe a 
druhých, solidarita, povzbuzení, 
přátelství 

HV 
OSV – osobní rozvoj, 
komunikace 
Minimální preventivní 
program 
ETV – pomoc, dělení se, 
soucit, přátelství, zájem o 
spolužáky 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech 
ve známých prostorách školy: 
- bezpečnost při pohybových 
činnostech   (vhodné oblečení a 
obutí) 

- přivolání pomoci (znalost čísel 
tísňového volání) 
 

bezpečnost při pohybových 
činnostech 

Minimální preventivní 
program 

reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci: 
- koordinační cvičení 
- kompenzační cvičení 
- relaxační cvičení 
- jiná zdravotně zaměřená cvičení 

 

zdravotně zaměřené činnosti - 
pokyny a názvosloví 

  

4. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

spolupracuje na realizaci pravidelného 
pohybového režimu 
osvojuje si kondičně zaměřené činnosti 
dokáže projevit samostatnost a vůli 
pro zlepšení své zdatnosti 

- lavičky - běh, chůze, přeskok 
- žebřiny – vystupování, 

sestupování 
- cvičení s použitím 

Cvičení průpravná, kondiční, 
kompenzační, relaxační, 
vyrovnávací, tvořivá. 
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bedny(prolézání, přeskoky) 
- šplh – tyč, provaz 

snaží se zařazovat do pohybového 
režimu korektivní cvičení, především 
v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

- cvičení na stanovišti 
- pohybové hry a štafetové 

soutěže 
- průpravná atletická cvičení 
- sprint 
- vytrvalostní běh(terénem, 

překážkový) 
- skok do dálky s rozběhem, hod 

míčkem 
- hry v přírodě 

Správné držení těla, rozvoj 
různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti 
a koordinace pohybu. 

 

OSV - sociální rozvoj, 
mezilidské vztahy. 
Minimální preventivní 
program 
ETV-komunikace citů, 
asertivita, sebeovládání, 
řešení konfliktů, pomoc, 
spolupráce, etické hodnoty 

rozvíjí v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti 
užívá varianty osvojených pohybových 
her 

- pohybové hry 
- pohybové hry s nářadím a bez 

něho 
- vybíjená (vzájemná, 

v družstvech) 
      -     florbal 

Pohybové hry, netradiční 
pohybové činnosti. 

 
  

umí užívat pohybové činnosti, základní 
osvojované tělocvičné názvosloví 
cvičí podle jednoduchého nákresu, 
popisu cvičení. 

- seznámení s tělocvičnou, hřiště, 
šatna 

- převlékání a hygiena 
- nástup 
- pořadová cvičení 

Cvičení podle jednoduchého 
nákresu, popis cvičení, 
organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru: 

 

  

dokáže změřit s pomocí učitele základní 
pohybové výkony  
snaží se o porovnání s předchozími 
výsledky 

- zásady bezpečného pohybu a 
organizace her 

- adekvátní reakce na úraz 
spolužáka 

Zdravotně zaměřené činnosti, 
pravidla hygieny a bezpečnosti, 
organizace, reakce na úraz 
kamaráda, bezpečnost při práci s 
náčiním a nářadím a jeho 
ukládáním: 

 

  

zkouší zorganizovat nenáročné 
pohybové činnosti a soutěže na úrovni 
třídy 

Pohybové hry, netradiční 
pohybové činnosti. 

 

Minimální preventivní 
program 
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- pohybové hry a soutěže 
- štafetové hry 
- švihadla, trampolína, 

překážková 
     dráha 

zvládá jednání v duchu fair play 
dodržuje pravidla her a soutěží 
dokáže poznat a označit zjevné 
přestupky proti pravidlům a přiměřeně 
na ně reaguje 
chová se ohleduplně k opačnému 
pohlaví 

- pravidla her a soutěží 
- přestupky, reakce 
- míčové hry (vybíjená, malá 

kopaná, přehazovaná, základy 
košíkové) 

- florbal 
- bruslení, sáňkování, bobování, 

zimní turistika 
- hry v přírodě 
- plavání 

Zásady fair play, soutěživé hry, 
plavání bruslení, adaptace na 
prostředí, bezpečnost, turistika, 
měření a posuzování výkonů: 
 

Minimální preventivní 
program 

dbá pravidel hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí 
chápe a reaguje v situaci úrazu 
spolužáka 

- kotoul vpřed, vzad 
- plné míče 
- akrobacie, žebřiny 
- švihadla, seskoky z vyšší 

podložky 

Komunikace, organizace, hygiena 
a bezpečnost: 

 

Minimální preventivní 
program 

snaží se o jednoduché zhodnocení 
kvality pohybové činnosti spolužáka  
je schopen reagovat na pokyny k 
vlastnímu provedení pohybové činnosti 

- kondiční hry, soutěže 
- slalomové dráhy 
- vytrvalostní běh, štafetový běh 

(základy) 
- jednoduchá cvičení na hrazdě po 
čelo a na kladince 

Cvičení průpravná, kondiční, 
koordinační. 
 

  

seznamuje se s orientací v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách 
a sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště 
učí se samostatně získávat potřebné 
informace 

Orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách 
a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště, informace o 
sportovních akcích v místě 
bydliště, samostatné získávání 
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- ODM 
- Atletický čtyřboj 
- Florbal Cup 
- Mc Donalds Cup 

informací. 
 

5. ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

podílí se na realizaci pravidelného   
pohybového režimu 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti 
projevuje přiměřenou samostatnost 
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

- pravidelné cvičení,držení těla, 
zapojení dechu 

- správná cvičební poloha 
- atletika 
- gymnastika (gymnastická a 

rytmická průprava) 
- přeskok koza (roznožka, skrčka) 
- kotoul vpřed, vzad 
- cvičení s hudbou 

Cvičení průpravná, kondiční, 
kompenzační, relaxační, 
vyrovnávací, tvořivá. 

 

OSV - osobnostní rozvoj 

zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především 
v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

- rozcvička (pozor na nevhodné 
cviky) 

- štafetové hry 
- posilování medicinbalem 
- pohybové hry s nářadím a bez 

něho 

Správné držení těla, rozvoj 
různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti 
a koordinace pohybu. 

 

  

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti 
vytváří varianty osvojených 
pohybových her 

- vybíjená (vzájemná, 
ve družstvech) 

- malá košíková 
- přehazovaná 
- florbal 

bruslení, sáňkování, bobování 

Pohybové hry, netradiční 
pohybové činnosti. 

 

Minimální preventivní 
program 
ETV- asertivita, zvládnutí 
agresivity a soutěživosti, 
sebeovládání, řešení 
konfliktů. 
ETV- prosociální chování 
v zobrazených vztazích, 
pomoc, darování, dělení se, 
spolupráce, přátelství. 

užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví 
cvičí podle jednoduchého nákresu, 
popisu cvičení 

Rytmické a gymnastické činnosti, 
hudba, tanec, pohybová tvořivost, 
cvičení kondiční, koordinační, 
průpravná. 
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- rytmická cvičení 
- základní lidové tance (polka, 

valčík, přísunný krok) 
- akrobacie (kotoul vpřed, vzad) 
- roznožka, skrčka přes kozu na 

šíř 
- chůze po kladině, průprava pro 

stoj na rukách 

 

změří základní pohybové výkony a 
porovná je s předchozími výsledky 

- gymnastika a rytmická průprava 
- kotoul vpřed a vzad 
- koza na šíř (roznožka, skrčka) 
- chůze po kladině 
- běh hladký (vysoký, nízký start) 
- běh 

(50m,60m,300m,500m,800m) 
- skok daleký s rozběhem, hod 

míčkem 
- šplh (tyč, lano) 

Gymnastika, netradiční náčiní, 
atletika: 

 
  

zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy 

- posilování medicinbalem 
- hod míčkem na cíl 
- přeskoky přes překážky 
- šplh (tyč, lano) 
- závodivé hry ve družstvech 
- lavičky (chůze, obraty, skoky, 

plížení) 

Průpravné činnosti, cvičení 
kondiční, koordinační, 
kompenzační, relaxační, 
vyrovnávací, tvořivá. 

 

HV 

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 

- štafetové hry 
- vybíjená, přehazovaná 
- malá košíková, florbal 
- plavecký výcvik 
- bruslení, sáňkování, bobování 
- chůze terénem, přírodní 

překážky, práce s mapou 

Zásady fair play, soutěživé hry, 
plavání bruslení, adaptace na 
prostředí, bezpečnost, turistika, 
měření a posuzování výkonů. 

 

 ETV- komunikace citů. 

uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka 

- pohybové hry s nářadím a bez 

Pohybové hry, netradiční 
pohybové činnosti. 

 

Přv 
Minimální preventivní 
program 
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něho 
- vybíjená, přehazovaná, florbal, 

košíková, malá kopaná 
- hrazda – jednoduché cviky 
- štafetový běh 

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

- správná povelová technika 
- obraty na místě 
- nástupové strany 
- výběr sportovního náčiní 
- rozcvičky (nevhodné cviky) 

Komunikace, organizace a 
bezpečnost, pořadová cvičení a 
rozcvičky. 

 

  

orientuje se v informačních zdrojích 
o pohybových aktivitách a sportovních 
akcích ve škole i v místě bydliště 
samostatně získá potřebné informace 
- školní závody, turnaje 
- ODM (symboly) 
- Florbal Cup, Mc Donald’s Cup 
-  malá kopaná 

Orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách 
a sportovních akcích ve škole 
i v místě bydliště, informace 
o sportovních akcích v místě 
bydliště, samostatné získávání 
informací 

  

6. ročník 
Činnosti podporující pohybové učení 

Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

-rozvíjí při pohybové činnosti 
základní tělocvičné názvosloví,  
-cvičí podle popisu cvičení 

komunikace v TV, tělocvičné 
názvosloví, osvojování činností 

OSV - sociální rozvoj - 
komunikace 

 - seznamuje se s evidencí výsledků měření výkonů   

 - změří pohybové výkony - krátké 
běhy, skok daleký 

měření výkonů - 60m, skok do dálky   

 - organizuje nenáročné soutěže 
pravidla osvojovaných pohybových 
činností a jejich aplikace při hře, 
závodech soutěžích 

OSV - morální rozvoj - 
řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

 - dodržuje pravidla osvojených her 
pravidla osvojovaných pohybových 
činností a jejich aplikace při hře, 
závodech soutěžích 

Minimální preventivní 
program 

 - chápe význam slova taktika 
komunikace vedoucí k úspěchu 
družstva 

OSV - sociální rozvoj - 
komunikace 

 - chápe význam slov: hráč, 
rozhodčí, divák 

pravidla osvojovaných pohybových 
činností a jejich aplikace při hře, 
závodech soutěžích 

  

Činnosti ovlivňující pohybové dovednosti 
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Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - v souladu se svými individuálními 
předpoklady prohlubuje pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje  
ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech. Při vytrvalosti dovede 
uplatnit i vůli. 
 

Atletika: 
• běh – rychlost (60m) 
             - vytrvalost (800 – 1000) 
             - terénní běh 
             - štafeta 
             - spec. běžec. cvičení  
• skok – daleký 
                - vysoký (flop) 
• hod kriket. míčkem 

Gymnastika: 
• akrobacie – kotoul (vzad,   

vpřed, letmo) 
                - stoj – na rukou  
                         - na lopatkách 
• přeskok – roznožka 
                     - skrčka 
• hrazda – vzpor na rukou 

                         - výmyk 
                         - sešin vpřed 

• kruhy  – zákl. prvky (držení, 
kotoul, rozhoupání) 

• šplh 
Sportovní hry: 

• kondiční formy cvičení 
(lavičky, švihadla, plné míča, 
žebřiny) 

• pohybové hry (honěná, 
zaháněná, přenášená) 

• míčové hry a jejich 
průpravy  (kopaná, nohejbal, 
florbal, basketbal, ragby) 

• relaxační formy cvičení 
(protažení a uvolnění 
zkrácených svalů) 

Plavání: 
• zákl. plavecké způsoby 

(prsa, kraul, znak) 
• plavání pod vodou, lovení 

předmětů 
• skoky, hry ve vodě 

OSV - osobnostní rozvoj - 
rozvoj schopnosti 
poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí; sociální rozvoj 
- poznávání lidí, mezilidské 
vztahy             
VDO - občanská společnost 
a škola 
Minimální preventivní 
program 

 - porovnává kvalitu pohybové 
činnosti spolužáků 

sebehodnocení a hodnocení 
spolužáků 

OSV - osobnostní rozvoj - 
sebepoznání a sebepojetí 

Činnosti ovlivňující zdraví 
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Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - chápe význam pohybu pro zdraví, 
projevuje přiměřenou samostatnost 

správné držení těla, preventivní 
pohybová činnost, správné dýchání 

  

 - uplatňuje pravidla hygieny 
reakce těla při zhoršení rozptylových 
podmínek, vhodná úprava pohyb. 
aktivit 

EV - základní podmínky 
života, lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí 
Minimální preventivní 
program 

 - dbá pokynů k přípravě 
před pohybovou činností 

individuální rozcvičení, strečink 
celého těla před i po ukončení hodiny 

OSV - osobnostní rozvoj - 
psychohygiena 

- seznamuje se s účinky drog 
a jiných škodlivin (pasivně) 

drogy a jiné škodliviny (anabolika - 
látky zvyšující fyzickou kondici 
a podporující růst svalové hmoty) 

Minimální preventivní 
program 

 - bezpečně se chová na sportovních 
akcích ve škole i mimo školu 

seznámení žáků s vhodným 
a bezpečným chováním na 
sportovních akcích ve škole i mimo 
školu 

 Minimální preventivní 
program 

- komunikuje otevřeně, pravdivě, 
s porozuměním pro potřeby druhých 
a přiměřeně situaci 
- nahrazuje agresivní a pasivní 
chování chováním asertivním 
- respektuje velikost a důstojnost 
lidské osoby, objevuje vlastní 
jedinečnost a identitu, vytváří si 
zdravé sebevědomí 

- zásady verbální komunikace 
- úcta k lidské osobě 
- rozvoj sebevědomí, rozvoj 
sebeovládání 
- mravní zásady 
- fair play, zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel hry 

ETV – sebeovládání, 
asertivita, spolupráce,etické 
hodnoty 
 

7. ročník 
Činnosti podporující pohybové učení 

Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - užívá osvojované názvosloví 
na úrovni cvičence 

komunikace v TV (tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností) 

  

 - přiměřeně chápe kritéria 
pro hodnocení výkonů 

sebehodnocení v dané pohybové 
činnosti, žáci se snaží označit zjevné 
nedostatky a jejich příčiny 

OSV - osobnostní rozvoj - 
sebepoznání a sebepojetí 

 - změří pohybové výkony - dálka, 
výška, dlouhé běhy, práce 
se stopkami a pásmem 

měření pohybových výkonů - měření, 
evidence, vyhodnocení, práce 
s výsledkovou listinou 

MeV - tvorba mediálního 
sdělení 

 - organizuje závody, turnaje 
pravidla pohybových činností 
a aplikace ve hře, komunikace, 
znalost rolí (hráč,rozhodčí,divák) 

OSV - sociální rozvoj - 
komunikace; osobnostní 
rozvoj - seberegulace 
a sebeorganizace 

 - označuje přestupky 
proti pravidlům 

znalost pravidel   
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 - podřídí se určené taktice 
vedoucího 

komunikace v TV , rozlišení platných 
a dohodnutých pravidel 

OSV - sociální rozvoj - 
komunikace; osobnostní 
rozvoj - seberegulace 
a sebeorganizace 
Minimální preventivní 
program 
 

 - uvědomuje si práva a povinnosti 
hráče 

pravidla pohybových činností 
a aplikace ve hře, závodech a 
soutěžích 

OSV - sociální rozvoj - 
mezilidské vztahy, 
komunikace 
Minimální preventivní 
program 
 

Činnosti ovlivňující pohybové dovednosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - v souladu se svými 
individuálními předpoklady 
prohlubuje pohybové dovednosti 
a tvořivě je aplikuje  ve hře, 
soutěži. Při vytrvalosti dovede 
uplatnit i vůli, zvládá techniku dané 
atletické discipliny 

Atletika: 
• běh – rychlost (60m) 
             - vytrvalost (800 – 1000) 
             - terénní běh 
             - štafeta 
             - spec. běžec. cvičení  
• skok – daleký 
                - vysoký (flop) 
• hod kriket. míčkem 

Gymnastika: 
• akrobacie – kotoul (vzad,   

vpřed, letmo) 
                - stoj – na rukou  
                         - na lopatkách 
• přeskok – roznožka 
                     - skrčka 
• hrazda – vzpor na rukou 

              - výmyk 
              - sešin vpřed 

• kruhy  – zákl. prvky ( držení, 
kotoul, rozhoupání ) 

• šplh 
 

Sportovní hry: 
• kondiční formy cvičení ( 

lavičky, švihadla, plné míče, 
žebřiny) 

• pohybové hry ( honěná, 
zaháněná, přenášená ) 

• míčové hry a jejich průpravy  

OSV - osobnostní rozvoj - 
rozvoj schopnosti 
poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí; sociální rozvoj 
- poznávání lidí, mezilidské 
vztahy             
VDO - občanská společnost 
a škola 
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( kopaná, nohejbal, florbal, 
basketbal, ragby ) 

• relaxační formy cvičení ( 
protažení a uvolnění 
zkrácených svalů ) 

Plavání: 
• zákl. plavecké způsoby 

(prsa,kraul,znak) 
• plavání pod vodou,lovení 

předmětů 
• skoky,hry ve vodě 

 

 - rozvíjí reakci na pokyny k 
vlastnímu provádění pohybové 
činnosti 

uvědomuje si chyby v provádění 
pohybové činnosti a reaguje na 
pokyny 

OSV - osobnostní rozvoj - 
seberegulace 
a sebeorganizace; sociální 
rozvoj - komunikace 

Činnosti ovlivňující zdraví 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu 

správné držení těla, zvyšování 
kloubních pohybů, preventivní 
pohybová činnost, celkové posilování 
svalového aparátu, rozvoj vytrvalosti 

OSV - osobnostní rozvoj - 
sebepoznání a sebepojetí 
Minimální preventivní 
program 

 - sleduje svoji výšku, váhu, 
příznaky únavy, dechovou a 
tepovou frekvenci 

sledování dechové a tepové frekvence 
před a po zatížení 

OSV - osobnostní rozvoj - 
sebepoznání a sebepojetí 

 - uvědoměle se rozcvičuje před 
každou pohybovou činností 

žák je schopen individuálního 
rozcvičení, strečink celého těla před 
a po ukončení hodiny 

  

 - dovede posoudit vhodnost 
prostředí k pohybové činnosti 

je seznámen s možnými nebezpečími 
úrazu 

 Minimální preventivní 
program 

 - bezpečně používá sportovní 
potřeby a nářadí 

zásady bezpečného používání 
konkrétních sportovních potřeb 

  

- komunikuje otevřeně, pravdivě, 
s porozuměním pro potřeby 
druhých a přiměřeně situaci 
- nahrazuje agresivní a pasivní 
chování chováním asertivním 
- respektuje velikost a důstojnost 
lidské osoby, objevuje vlastní 
jedinečnost a identitu, vytváří si 
zdravé sebevědomí 

- zásady verbální komunikace 
- úcta k lidské osobě 
- rozvoj sebevědomí, rozvoj 
sebeovládání 
- mravní zásady 
- fair play, zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel hry 

ETV – sebeovládání, 
asertivita, spolupráce,etické 
hodnoty 
 

8. ročník 
Činnosti podporující pohybové učení 
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Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - užívá osvojované názvosloví 
na úrovni rozhodčího 

znalost pravidel   

 - práce s výsledkovou listinou, 
tabulkou, doplňování dat 

měření, zapisování údajů, vytváření 
výsledkové listiny, čtení údajů z 
tabulky 

MeV - tvorba mediálních 
sdělení, práce v realizačním 
týmu 

 - porovnává dosažené výkony, 
dokáže zapisovat výsledky 

doplňování příslušných dat, čtení 
příslušných dat, zjišťování potřebných 
dat 

MeV - tvorba mediálních 
sdělení 

 - rozhoduje jednoduché turnaje 
komunikace v TV , rozlišení platných 
a dohodnutých pravidel 

OSV - morální rozvoj - 
řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 

 - prosazuje čestné soupeření fair play 
Minimální preventivní 
program 

 - uvědomuje si význam taktiky 
pro úspěch družstva 

komunikace v TV , rozlišení platných 
a dohodnutých pravidel 

OSV - sociální rozvoj -
komunikace, kooperace 
a kompetice 

 - respektuje rozhodování 
rozhodčího 

podřízení se rozhodnutí rozhodčího 

OSV - sociální rozvoj –
komunikace 
Minimální preventivní 
program 

Činnosti ovlivňující pohybové dovednosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - v souladu se svými 
individuálními předpoklady 
prohlubuje pohybové dovednosti 
a tvořivě je aplikuje  ve hře, 
soutěži, při rekreačních 
činnostech.Při vytrvalosti dovede 
uplatnit i vůli, zvládá techniku dané 
atletické discipliny. 

Atletika: 
• běh – rychlost (60m) 
             - vytrvalost (800 – 
                                 1500)   
             - terénní běh 
             - štafeta 
             - spec. běžec. cvičení  
• skok – daleký 
                - vysoký (flop) 
• vrh koulí 

Gymnastika: 
• akrobacie – kotoul (vzad,   

vpřed, letmo) 
                - stoj – na rukou  
                - na   lopatkách 
• přeskok – roznožka 
                     - skrčka 
• hrazda – vzpor na rukou 

              - výmyk 
              - sešin vpřed 

• kruhy  – zákl. prvky (držení, 

OSV - osobnostní rozvoj - 
rozvoj schopnosti 
poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí; sociální rozvoj 
- poznávání lidí, mezilidské 
vztahy             
VDO - občanská společnost 
a škola 
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kotoul, rozhoupání) 
• šplh 

Sportovní hry: 
• kondiční formy cvičení 

(lavičky, švihadla, plné míče, 
žebřiny) 

• pohybové hry (honěná, 
zaháněná, přenášená) 

• míčové hry a jejich průpravy  
(kopaná, nohejbal, florbal, 
basketbal, ragby) 

• relaxační formy cvičení 
(protažení a uvolnění 
zkrácených svalů) 

Plavání: 
• zákl. plavecké způsoby 

(prsa,kraul,znak) 
• plavání pod vodou,lovení 

předmětů 
• skoky,hry ve vodě 

 - odstraňuje nedostatky a jejich 
příčiny ve vlastní pohybové 
činnosti 

správné provedení pohybové činnosti  

Činnosti ovlivňující zdraví 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti, využívá osvojené pojmy 
a pohybové činnosti 
v každodenním životě 

význam pohybu pro zdraví, prevence 
a korekce jednostranného zatížení 
a svalových dysbalancí, hygiena 
a bezpečnost při pohybových 
činnostech 

OSV - osobnostní rozvoj - 
sebepoznání a sebepojetí 

 - uvědoměle sleduje svůj zdravotní 
stav 

význam pohybu pro zdraví, prevence 
a korekce jednostranného zatížení 
a svalových dysbalancí, hygiena 
a bezpečnost při pohybových 
činnostech 

OSV - osobnostní rozvoj - 
sebepoznání a sebepojetí 
Minimální preventivní 
program 

 - po ukončení pohybové činnosti 
zařazuje relaxační cvičení 

relaxační cviky a techniky 
 Minimální preventivní 
program 

 - je si plně vědom škodlivosti drog 
na výkonnost 

drogy a jejich škodlivost 
 Minimální preventivní 
program 

 - samostatně využívá osvojené 
relaxační techniky a předchází 
stresovým situacím 

relaxační cviky a techniky 

OSV - osobnostní rozvoj – 
psychohygiena 
Minimální preventivní 
program 

- komunikuje otevřeně, pravdivě, 
s porozuměním pro potřeby 

- zásady verbální komunikace 
- úcta k lidské osobě 

ETV – sebeovládání, 
asertivita, spolupráce,etické 
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druhých a přiměřeně situaci 
- nahrazuje agresivní a pasivní 
chování chováním asertivním 
- respektuje velikost a důstojnost 
lidské osoby, objevuje vlastní 
jedinečnost a identitu, vytváří si 
zdravé sebevědomí 

- rozvoj sebevědomí, rozvoj 
sebeovládání 
- mravní zásady 
- fair play, zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel hry 

hodnoty 
 

9. ročník 
Činnosti podporující pohybové učení 

Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - užívá osvojované názvosloví 
na úrovni cvičence 

komunikace v TV (tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností) 

  

 - přiměřeně chápe kritéria 
pro hodnocení výkonů 

sebehodnocení v dané pohybové 
činnosti, žáci se snaží označit zjevné 
nedostatky a jejich příčiny 

OSV - osobnostní rozvoj - 
sebepoznání a sebepojetí 

 - změří pohybové výkony - dálka, 
výška, dlouhé běhy, práce 
se stopkami a pásmem 

měření pohybových výkonů - měření, 
evidence, vyhodnocení, práce 
s výsledkovou listinou 

MeV - tvorba mediálního 
sdělení 

 - organizuje závody, turnaje 
pravidla pohybových činností 
a aplikace ve hře, komunikace, 
znalost rolí (hráč,rozhodčí,divák) 

OSV - sociální rozvoj - 
komunikace; osobnostní 
rozvoj - seberegulace 
a sebeorganizace 

 - označuje přestupky 
proti pravidlům 

znalost pravidel   

 - podřídí se určené taktice 
vedoucího 

komunikace v TV , rozlišení platných 
a dohodnutých pravidel 

OSV - sociální rozvoj - 
komunikace; osobnostní 
rozvoj - seberegulace 
a sebeorganizace 
Minimální preventivní 
program 

 - uvědomuje si práva a povinnosti 
hráče 

pravidla pohybových činností 
a aplikace ve hře, závodech a 
soutěžích 

OSV - sociální rozvoj - 
mezilidské vztahy, 
komunikace 
Minimální preventivní 
program 

Činnosti ovlivňující pohybové dovednosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - v souladu se svými 
individuálními předpoklady 
prohlubuje pohybové dovednosti 
a tvořivě je aplikuje  ve hře, 
soutěži. Při vytrvalosti dovede 
uplatnit i vůli, zvládá techniku dané 

Atletika: 
• běh – rychlost (60m) 
             - vytrvalost (800 – 1500) 
             - terénní běh 
             - štafeta 
             - spec. běžec. cvičení  

OSV - osobnostní rozvoj - 
rozvoj schopnosti 
poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí; sociální rozvoj 
- poznávání lidí, mezilidské 
vztahy             
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atletické discipliny • skok – daleký 
                - vysoký (flop) 
• vrh koulí 

Gymnastika: 
• akrobacie – kotoul (vzad,   

vpřed, letmo) 
                - stoj – na rukou  
                         - na lopatkách 
• přeskok – roznožka 
                     - skrčka 
• hrazda – vzpor na rukou 

              - výmyk 
              - sešin vpřed 

• kruhy  – zákl. prvky ( držení, 
kotoul, rozhoupání ) 

• šplh 
 

Sportovní hry: 
• kondiční formy cvičení 

(lavičky, švihadla, plné míče, 
žebřiny) 

• pohybové hry (honěná, 
zaháněná, přenášená) 

• míčové hry a jejich průpravy 
(kopaná, nohejbal, florbal, 
basketbal, ragby) 

• relaxační formy cvičení 
(protažení a uvolnění 
zkrácených svalů) 

 
Plavání: 

• zákl. plavecké způsoby (prsa, 
kraul, znak) 

• plavání pod vodou, lovení 
předmětů 

• skoky, hry ve vodě 
 

VDO - občanská společnost 
a škola 

 - rozvíjí reakci na pokyny k 
vlastnímu provádění pohybové 
činnosti 

uvědomuje si chyby v provádění 
pohybové činnosti a reaguje na 
pokyny 

OSV - osobnostní rozvoj - 
seberegulace 
a sebeorganizace; sociální 
rozvoj - komunikace 

Činnosti ovlivňující zdraví 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

 - aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu 

správné držení těla, zvyšování 
kloubních pohybů, preventivní 

OSV - osobnostní rozvoj - 
sebepoznání a sebepojetí 
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pohybová činnost, celkové posilování 
svalového aparátu, rozvoj vytrvalosti 

Minimální preventivní 
program 

 - sleduje svoji výšku, váhu, 
příznaky únavy, dechovou a 
tepovou frekvenci 

sledování dechové a tepové frekvence 
před a po zatížení 

OSV - osobnostní rozvoj - 
sebepoznání a sebepojetí 

 - uvědoměle se rozcvičuje před 
každou pohybovou činností 

žák je schopen individuálního 
rozcvičení, strečink celého těla před 
a po ukončení hodiny 

  

 - dovede posoudit vhodnost 
prostředí k pohybové činnosti 

je seznámen s možnými nebezpečími 
úrazu 

 Minimální preventivní 
program 

 - bezpečně používá sportovní 
potřeby a nářadí 

zásady bezpečného používání 
konkrétních sportovních potřeb 

  

- komunikuje otevřeně, pravdivě, 
s porozuměním pro potřeby 
druhých a přiměřeně situaci 
- nahrazuje agresivní a pasivní 
chování chováním asertivním 
- respektuje velikost a důstojnost 
lidské osoby, objevuje vlastní 
jedinečnost a identitu, vytváří si 
zdravé sebevědomí 

- zásady verbální komunikace 
- úcta k lidské osobě 
- rozvoj sebevědomí, rozvoj 
sebeovládání 
- mravní zásady 
- fair play, zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel hry 

ETV – sebeovládání, 
asertivita, spolupráce, etické 
hodnoty 
 

5.9. Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 

Název předmětu: Pracovní činnosti 
Vzdělávací oblast – vzdělávací obor: Člověk a svět práce – pracovní činnosti 
Časové vymezení předmětu: Vyučuje se v 1. – 9. ročníku jednu hodinu týdně. 

 
Organizační vymezení (tematické 
okruhy, složky): 

1. stupeň:  
práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, pěstitelské 
práce, příprava pokrmů 
2. stupeň: 
6. ročníku – pěstitelské práce, 7. ročníku. – pěstitelské práce 
a příprava pokrmů,  8.ročníku. – pěstitelské práce a svět práce, v 9. 
ročníku. - práce s technickými materiály a svět práce 

Dělení či spojování žáků pro výuku: Od 7.ročníku jsou třídy na výuku rozděleny na 2 skupiny. 
Zařazení jiných forem než 
obvyklých vyučovacích hodin: 

Podle tématických okruhů žáci 2.stupně pracují na školní zahradě 
a ve skleníku, cvičném bytě a školních dílnách. 

Zařazení průřezových témat a okruhů: 
Výchova demokratického občana (VDO) – občanská společnost a škola 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) – Evropa a svět nás zajímá 
Multikulturní výchova (MkV) – lidské vztahy 
Environmentální výchova (EV) – vztah člověka k prostředí, základní podmínky života, lidské aktivity 
a problémy životního prostředí 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) – osobnostní a sociální rozvoj, rozvoj schopnosti poznávání, 
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sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Mediální výchova (MeV) – fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce 
v realizačním týmu, kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 
Zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova: 
řešení problémů a úkolů, důstojnost lidské osoby, kreativita, iniciativa, přijetí vlastního a společného 
rozhodnutí, prosociální chování  v zobrazených vztazích, pomoc, darování, dělení, kreativita a iniciativa, 
asertivita, sebeovládání a řešení konfliktů 
Obsahové vymezení: 
1.stupeň: 
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získání základních 
uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní 
orientace žáků. 
Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. 
Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Žáci 
se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, 
organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci 
soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
2.stupeň: 
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. Žáci jsou soustavně vedeni 
k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Vychází z konkrétních životních situací, přispívá 
k vytváření životní a profesní orientace žáků. 
Výchovně- vzdělávací strategie a klíčové kompetence: 
1.stupeň: 
Kompetence k učení: 
- respektujeme rozdílné schopnosti žáků 
- vytváříme motivující prostředí ve třídě, škole 
- umožňujeme žákům realizovat jejich vlastní nápady 
Kompetence sociální a personální: 
- poskytujeme  žákům různé příležitosti dosáhnout úspěchu a prožít pocit uspokojení při jeho dosažení 
Kompetence občanské: 
- respektujeme osobnost žáka  a jeho práva 
- poskytujeme žákům dostatek příležitostí k aktivnímu zapojení se do různorodých aktivit jako aktéři, 
organizátoři nebo účastníci 
- žáci jsou vedeni k ochraně přírody, k pochopení základních souvislostí enviromentálních problémů 
Kompetence pracovní: 
- žáci se podílejí na zlepšování okolí školy 
- v pracovním vyučování vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání různých materiálů, nástrojů 
a vybavení s důrazem na dodržování pracovních postupů a pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
svého a druhých 
2.stupeň: 
Kompetence k učení  
- dbáme na to, aby žáci porozuměli smyslu toho, co se učíme 
- při výuce uvádíme věci do souvislostí. 
- umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, výsledky porovnávat a posuzovat 
Kompetence k řešení problémů 
- zapojujeme žáky podle schopností a dovedností 
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Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole 
- používáme metody týmové práce 
Kompetence sociální a personální 
- vedeme žáky k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi 
Kompetence občanské 
- netolerujeme hrubé, agresivní, vulgární projevy žáků 
- žáci jsou vedeni k ochraně přírody, k pochopení základních souvislostí environmentálních problémů 
Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 
- žáci se podílejí na zlepšování okolí školy 
- cíleně posilujeme a motivujeme žáky k dosažení jimi zvoleného dalšího studia a budoucího povolání 
- výuku doplňujeme o praktické exkurze 
- vedeme žáky k poznání svých reálných možností a k uplatnění při rozhodování o vlastní životní 
a profesní orientaci 
- v pracovním vyučování vedeme žáky k bezpečnému používání různých materiálů, nástrojů a vybavení 
s důrazem na dodržování pracovních postupů a pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví svého 
i druhých. 
 
 

1. ročník 

Konstruk ční činnosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

rozezná prvky jednoduché stavebnice stavebnice plošné   

seznamuje se s prací podle slovního 
návodu 

práce s návodem   

seznamuje se se zásadami hygieny 
a bezpečnosti při práci, oznámí úraz 
 

 organizace práce   

Pěstitelské práce 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

poznává střídání ročních období jaro, léto, podzim, zima   

seznamuje se s péčí o nenáročné 
pokojové rostliny ve třídě 
seznamuje se s náčiním, nástroji 
a pomůckami 
 

základy péče o pokojové rostliny 
- otírání listů, zalévání 

EV - základní podmínky 
života 

seznamuje se se zásadami hygieny 
a bezpečnosti práce, přivolá pomoc 
dospělého při úrazu 

organizace práce 
Minimální preventivní 
program 
ETV - řešení problémů a 
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úkolů 

Příprava pokrmů 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

pojmenuje pomůcky a nástroje 
v kuchyni 
 

základní vybavení kuchyně   

připraví jednoduchou svačinu 
výběr potravin z hlediska zdravé 
výživy 

  

zvládá zásady slušného stolování 
a sebeobsluhu ve školní jídelně, jí 
příborem 
 

pravidla správného stolování 
ETV - důstojnost lidské 
osoby 

uklidí po sobě místo ve školní jídelně, 
přivolá pomoc při úrazu ve školní 
jídelně 
 

organizace práce 
VDO - občanská společnost 
a škola 
ETV-asertivita 

Práce s materiálem 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

s pomocí dokáže vytvářet 
jednoduchými postupy různé výrobky 
z tradičních materiálů 

papír, přírodniny, textil, 
modelovací hmota 

VV 

osvojuje si základní návyky při práci 
s drobným materiálem 

jednoduché pracovní operace a 
postupy 

  

vytváří výrobky s ohledem na lidové 
tradice 

lidové zvyky, tradice   

učí se zacházet s vhodnými pracovními 
pomůckami, nástroji a náčiním 
vzhledem k použitému materiálu 

pracovní pomůcky a nástroje - 
funkce a využití 

  

seznamuje se s hygienickými 
a bezpečnostními návyky, přivolá 
pomoc dospělého při úrazu 

 organizace práce 
Minimální preventivní 
program 

2. ročník 

Konstruk ční činnosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

užívá díly stavebnice při montáži 
a demontáži 

stavebnice plošné a prostorové   

dokáže pracovat podle slovního návodu práce s návodem   
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uvědomuje si důležitost dodržování 
zásad hygieny a bezpečnosti při práci, 
oznámí úraz 

organizace práce  
Minimální preventivní 
program 

Pěstitelské práce 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

věnuje se pozorování přírody během 
všech ročních období 

zhodnocení výsledků pozorování prvouka 

učí se ošetřovat nenáročné rostliny 
ve třídě 
rozezná vhodné pomůcky, nástroje 
a náčiní 

základní péče o pokojové 
rostliny, setí semen, práce 
ve skleníku a na školní zahradě 

EV - základní podmínky 
života 

uvědomuje si důležitost dodržování 
zásad hygieny a bezpečnosti práce, 
oznámí úraz 

organizace práce   

Příprava pokrmů 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 
popíše různé způsoby uchování 
a skladování potravin 

skladování potravin  Prv 

zvládne přípravu svačiny,úpravu ovoce 
a zeleniny za studena 

výběr potravin z hlediska zdravé 
výživy 

  

provede úpravu stolu pro všední 
i sváteční stolování 

jednoduchá úprava stolu   

zvládá sebeobsluhu a základy slušného 
stolování, oznámí úraz 

pravidla správného stolování 
VDO - občanská společnost 
a škola 

Práce s materiálem 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

zhotovuje jednoduchými postupy různé 
výrobky z tradičních i netradičních 
materiálů 

přírodniny, modelovací hmota, 
papír, textil 

VV 

podle slovního návodu a podle šablony 
vytváří a modeluje výrobky z různých 
materiálů 

jednoduché pracovní operace 
a postupy 

  

využívá prvky lidových tradic 
pro tvorbu různých výrobků 

lidové zvyky a tradice   

pracuje s doporučenými pracovními 
pomůckami, nástroji a náčiním 
 

pracovní pomůcky a nástroje   

dodržuje a upevňuje si správné návyky 
hygieny a organizace a bezpečnosti 
práce, zná telefonní číslo první pomoci 

 organizace práce 
Minimální preventivní 
program 
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3. ročník 

Konstruk ční činnosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

zvládá elementární dovednosti 
a činnosti při práci se stavebnicemi 

stavebnice plošné, prostorové, 
konstrukční 

ETV – kreativita, iniciativa, 
řešení problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí 

realizuje práce montážní a demontážní 
podle jednoduchého plánku 

pracuje s předlohou   

snaží se dodržovat bezpečnost 
a hygienu při práci, oznámí úraz 

organizace práce   

Pěstitelské práce 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

provádí pozorování přírody, zaznamená 
a zhodnotí výsledky pozorování 

setí semen prvouka 

pečuje o nenáročné rostliny 
volí s pomocí podle druhu pěstitelských 
činností správné pomůcky, nástroje 
a náčiní 

základní péče o pokojové rostliny 
- otírání listů, zalévání, kypření, 
přihnojování, práce ve skleníku 
a na školní zahradě 

EV - vztah člověka 
k prostředí 

snaží se dodržovat bezpečnost 
a hygienu při práci, oznámí úraz 

organizace práce 
 Minimální preventivní 
program 

Příprava pokrmů 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

seznámí se se základním vybavením 
kuchyně, pojmenuje pomůcky a nástroje 

základní vybavení kuchyně   

připraví tabuli pro jednoduché stolování 
 výběr, nákup a skladování 
potravin 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 

chová se vhodně při stolování pravidla správného stolování   

snaží se udržovat pořádek na pracovišti, 
v jednoduchých případech poskytne 
první pomoc 

údržba v kuchyni, pravidla první 
pomoci 

VDO - občanská společnost 
a škola 

Práce s materiálem 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních 

papír, textil, přírodniny, 
modelovací hmota, karton 

VV 
ETV – prosociální chování  
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materiálů v zobrazených vztazích, 
pomoc, darování, dělení 
se,spolupráce,přátelství 

pracuje podle slovního návodu 
a předlohy 

jednoduché pracovní operace 
a postupy, organizace práce 

  

prvky lidových tradic ho inspirují 
při tvorbě různých výrobků 

lidové zvyky a tradice MkV - lidské vztahy 

rozhoduje se o volbě vhodné pomůcky, 
nástroje a náčiní 

pracovní pomůcky a nástroje - 
funkce a využití 

  

udržuje pořádek na pracovním místě 
a dodržuje zásady bezpečnosti práce, 
umí poskytnout základní první pomoc 

organizace práce 
 Minimální preventivní 
program 

4. ročník 

Konstruk ční činnosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

uskutečňuje při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

stavebnice plošné, prostorové, 
konstrukční 

  

pracuje podle slovního návodu 
a podle plánku 

pracuje s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 

  

řídí se základními zásadami hygieny 
a bezpečnosti práce, při úrazu přivolá 
pomoc 

organizace práce 
Minimální preventivní 
program 

Pěstitelské práce 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

samostatně vede pěstitelské pokusy 
a pozorování 

pěstování rostlin ze semen 
v místnosti 

Přv 

ošetřuje a pečuje o náročnější pokojové 
rostliny podle daných zásad 
volí samostatně vhodné pomůcky, 
nástroje a náčiní 

základy péče o pokojové rostliny, 
práce ve skleníku  a na školní 
zahradě 

EV - vztah člověka 
k prostředí 

zná základní zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, při úrazu přivolá 
pomoc 

organizace práce 
Minimální preventivní 
program 

Příprava pokrmů 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

popíše základní vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně   

připraví podle slovního návodu 
jednoduchý pokrm  

výběr, nákup a skladování 
potravin 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
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snaží se slušně stolovat a společensky 
se chovat 
 

jednoduchá úprava stolu, zásady 
správného stolování 

  

udržuje čistotu a pořádek v kuchyni, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 
práce, umí ošetřit drobná poranění 

údržba v kuchyni, pravidla první 
pomoci 

VDO - občanská společnost 
a škola 
Minimální preventivní 
program 

Práce s materiálem 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

vytváří složitějšími pracovními postupy 
různé výrobky z daného materiálu 
s ohledem na svou fantazii 

přírodniny, modelovací hmota, 
papír, karton, textil, drát 

VV 
ETV - prosociální chování, 
pomoc, spolupráce, dělení 
se, darování 

seznamuje se s prvky lidových tradic 
hlouběji 

lidové zvyky, tradice, řemesla MkV - lidské vztahy 

vybírá mezi pomůckami, nástroji 
a náčiním ten nejvhodnější vzhledem 
k použitému materiálu 

pracovní pomůcky a nástroje - 
funkce a využití 

  

při práci průběžně udržuje pořádek 
na pracovním místě, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, zná zásady 
první pomoci 

organizace práce 
Minimální preventivní 
program 

5. ročník 

Konstruk ční činnosti 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

-provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

stavebnice plošné, prostorové, 
konstrukční, sestavování modelů 

  

pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

práce s předlohou, návodem, 
jednoduchým náčrtem 

  

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

organizace práce 
Minimální preventivní 
program 

Pěstitelské práce 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy 
a pozorování 
 

základní podmínky pro pěstování 
rostlin, půda, výživa, osivo, 
pěstování rostlin ze semen 

Přv 
ETV - prosociální chování 
v zobrazených vztazích, 
pomoc, darování, dělení se, 
spolupráce, přátelství. 



Školní vzdělávací program  Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, č.j. ZŠ706/2007-700/2013 
 

 
 

Po doplnění a přepracování projednáno a schváleno pedagogickou radou 27. 8. 2013. Projednáno a schváleno školskou radou 
28. 8. 2013. Platnost od 1. 9. 2013.                                                                                                                     strana  123 
 

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 
 
volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

základy péče o pokojové rostliny, 
seznámení s rostlinami 
jedovatými, rostlinami jako 
drogami, alergie 

EV - vztah člověka 
k prostředí 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

 organizace práce 
Minimální preventivní 
program 

Příprava pokrmů 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

popíše základní vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně   

připraví podle slovního návodu 
jednoduchý pokrm 

výběr, nákup a skladování 
potravin 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 

snaží se slušně stolovat a společensky 
se chovat 

jednoduchá úprava stolu, zásady 
správného stolování 

  

udržuje čistotu a pořádek v kuchyni, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 
práce, umí ošetřit drobná poranění 

údržba v kuchyni, pravidla první 
pomoci 

VDO - občanská společnost 
a škola 
Minimální preventivní 
program 

Práce s materiálem 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 
postupy na základě své představivosti různé 
výrobky z daného materiálu 

přírodniny, modelovací hmota, papír a 
karton, textil, drát, folie aj. 

VV 

využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

lidové zvyky, tradice a řemesla MkV - lidské vztahy 

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

pracovní pomůcky a nástroje - funkce a 
využití 

  

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazu 

organizace práce Minimální preventivní program 

6.ročník 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

práce ve skleníku, na školní zahradě, setí, 
sázení, okopávání, pletí, sklizeň  
osivo, sadba 
zelenina 
pařeniště, skleníky, folióvníky 
plevele 
pokojové rostliny 

Př 
OSV- osobnostní rozvoj, sociální 
rozvoj 
EV-základní podmínky života, lidské 
aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
 

samostatně volí vhodné pracovní postupy 

základní podmínky pro pěstování rostlin 
ovocnářství, hlavní druhy ovocných 
rostlin, jejich rozmnožování, výživa  a 
ochrana 

Př 
EV – základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 
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využití a zpracování půdy, polní plodiny OSV – osobnostní rozvoj, sociální 
rozvoj 

pěstuje květiny pro výzdobu 
dekorativní rostliny, jejich pěstování a 
ošetřování 

  

volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

pracovní nástroje a náčiní, druhy 
pěstitelských činností, 

  

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

bezpečnost práce, pracovní řád, pracovní 
pomůcky, první pomoc 

Minimální preventivní program 

7.ročník 

Provoz a údržba domácnosti 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- vysvětlí funkčnost vody a, tepla 
a světla v domácnosti 
- orientuje se v ekonomice 
provozu domácnosti 
- osvojí si základy hygieny a 
bezpečnosti 
- pozná základní čistící a prací 
prostředky a pracovní postupy 
s nimi 
- seznámí se s ekologickou 
likvidací odpadků z domácnosti 
- vybere a prakticky využívá 
základní vhodné pracovní 
postupy při praní, žehlení a 
drobných oprav prádla 
- ovládá ošetření oděvů podle 
vyznačených symbolů 
- zvládá teoreticky ukládání a 
úschovu prádla a oděvů 
- popíše stavbu zámku, vložky 
zámku, dveřního závěsu a pod. 
- popíše stavbu vodovodního 
ventilu, kohoutku, splachovadla 
apod. 
- zvládá práci se sádrou, 
upevnění hmoždinky apod. 
- provádí jednoduché opravy 
malby , nátěry 
- popíše stavbu žárovky, 
zásuvky, jističe 
- vyjmenuje a stručně popíše 
stavbu a funkci domácích 
spotřebičů 

1. Finance, provoz a údržba 
domácnosti 
- rozpočet, příjmy, výdaje, platby, 
úspory 
- hotovostní a bezhotovostní 
platební styk, ekonomika 
domácnosti 
- údržba oděvů a textilií, úklid 
domácnosti, postupy, 
prostředky a jejich dopad na 
životní prostředí, odpad a 
jeho ekologická likvidace 
- spotřebiče v domácnosti 
 
2. Elektrotechnika 
v domácnosti 
- elektrická instalace 
- elektrické spotřebiče 
- elektronika 
- sdělovací technika 
- funkce 
- ovládání a užití 
- ochrana 
- údržba 
- bezpečnost a ekonomika provozu 
- nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem 

 Výchova demokratického 
občana  
- odpovědné jednání 
- společná komunikace 
- samostatné řešení problémů 
 
Osobnostní a sociální výchova 
: 
- rozvíjí dovednosti a 
schopnosti 
- utváří a rozvíjí základní 
dovednosti pro spolupráci 
 
Enviromentální  
výchova: 
- poskytuje znalosti a 
dovednosti 
- pěstuje návyky nezbytné pro 
každodenní jednání člověka 
 
Mediální výchova : 
- umožňuje rozvíjet schopnost 
zpracovat, vyhodnotit a 
využít podněty, které 
přicházejí z médií( rozhlas, 
televize, internet) 
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Příprava pokrmů 
Očekávané a školní výstupy, 
dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

- má znalosti o výživě člověka a o 
potravě 
- má představu o předpisech a 
hygienických pravidlech 
- seznamuje se s vitamíny, minerály 
- má představu o základní výživě a 
civilizačních chorobách 

Hygiena výživy – výživa člověka. 
Zásady správné výživy – výživná 
hodnota. 
Režim dne – životospráva. 
Vhodná sestava jídelníčku. 
Poruchy příjmu potravy. 
Potraviny 
Výběr, nákup a skladování potravin. 

Osobnostní a sociální výchova 
Mediální výchova 
Environmentální výchova 
Výchova demokratického občana 
Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech 

orientuje se v základním vybavení 
kuchyně 
- zvládá pracovní postupy 
- má znalosti o základních činnostech 
přípravy pokrmů 
- umí využít profesní informace 
- organizuje a plánuje pracovní 
činnost 
- volí správný pracovní postup 
- orientuje se v návodech 
- dodržuje zásady bezpečnosti a 
ochrany 
zdraví při práci 
- poskytne první pomoc při úrazu 
- dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce 

Kuchyně 
Základní vybavení kuchyně – technika 
v kuchyni. 
Kuchařské knihy. 
Příprava pokrmů-sestavy jídel. 
Polévky, omáčky, saláty, pečivo. 
Úpravy jídel za studena. 
Úpravy jídel za tepla. 
Úpravy masa, ryb, drůbeže. 

OSV – rozvoj schopností 
poznávání, seberegulace 
a sebepojetí, kreativita 
OSV – kreativita, kooperace 
a kompetice 
Minimální preventivní program 
MkV 
OSV – psychohygiena, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 

ovládá a dodržuje základní   pravidla 
stolování a obsluhy u stolu 
- dodržuje zásady zdravého a 
příjemného 
prostředí 
- dodržuje pravidla společenského 
chování 
- umí vkusně a esteticky upravit 
prostředí 

Úprava stolu, bytu, stolování 
Pravidla společenského chování. 
Pravidla stolování. 
Technika v kuchyni 
Podávání základních pokrmů a nápojů. 
Používání příborů, talířů, skleniček a 
ubrousků. 
Aranžování květin. 

 

8.ročník 

Pěstitelské práce 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy 

Učivo Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

volí vhodné pracovní postupy 
při pěstování vybraných rostlin 

okrasné rostliny 
hydroponické pěstování 
hnojení 
léčivé rostliny, jedovaté rostliny, 
rostliny jako drogy a jejich 
účinky 

Př, Z  
EV-základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
OSV – osobnostní rozvoj, 
sociální rozvoj 
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pěstuje a využívá květiny pro 
výzdobu 

dekorativní rostliny, jejich 
pěstování a ošetřování 

  

používá vhodné pracovní pomůcky 
a provádí jejich údržbu 

pracovní pomůcky a jejich údržba   

prokáže základní znalost chovu 
drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

chov drobných zvířat a zásady 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

  

dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu 
způsobeného zvířaty 

pracovní řád, bezpečnost práce, 
první pomoc při úrazu, včetně 
úrazu způsobeného zvířaty, první 
pomoc 

Minimální preventivní program 

Svět práce 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

pojmenuje pracovní činnosti 
a vybrané profese 

možnosti vzdělávání, trh práce 
VO, VZ 
VDO – celé téma 

definuje své možnosti 
při rozhodování o volbě povolání 

volba profesní orientace, základní 
principy, osobní zájmy a cíle, 
vlastnosti a schopnosti 

VO, VZ 
OSV - sebepoznání a sebepojetí, 
seberegulace a sebeorganizace , 
ETV – kreativita a iniciativa, 
asertivita, sebeovládání a řešení 
konfliktů 

rozlišuje způsoby získávání 
profesních informací 

informační základna pro volbu 
povolání, poradenské služby, 
možnosti internetu 

Inf, ETV – řešení problémů 
OSV - řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
MeV - práce v realizačním týmu 

9.ročník 

Svět práce 
Očekávané a školní výstupy, dílčí 
výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
a průřezová témata 

orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných profesí 

trh práce - povolání, druhy 
pracovišť, charakter pracovních 
činností, kvalifikační požadavky 

VO 

posoudí své možnosti 
při rozhodování o volbě vhodného 
povolání a profesní přípravy 

vlivy na volbu profesní orientace, 
sebepoznání, sebehodnocení, 
pracovní uplatnění v regionu 

VO, VZ 
OSV - rozvoj schopnosti 
poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí, seberegulace 
a sebeorganizace 

využije profesní informace 
a poradenské služby pro výběr 
vhodného vzdělávání 

práce s profesními informacemi, 
využití poradenských služeb, 
testy, práce s internetem 

Inf, ČJL 
MeV - fungování a vliv médií 
ve společnosti, tvorba 
mediálního sdělení, práce 
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v realizačním týmu, kritické 
čtení a vnímání mediálního 
sdělení 

prokáže v modelových situacích 
schopnost prezentace své osoby 
při vstupu na trh práce 

zaměstnání, způsoby hledání 
zaměstnání, životopis, pohovor, 
podnikání 

Inf,ČJL 
MeV - fungování a vliv médií 
ve společnosti, tvorba 
mediálního sdělení, práce 
v realizačním týmu 

Práce s technickými materiály 
provádí jednoduché práce 
s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň 

jednoduché ruční operace 
s materiály 

  

řeší jednoduché technické úkoly 
s vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí 

vlastnosti materiálu, užití v praxi 
(dřevo, kov, plasty), pracovní 
pomůcky, nářadí a nástroje pro 
ruční opracování 

OSV-sebepoznání, sebepojetí 

organizuje a plánuje svoji pracovní 
činnost 

jednoduché pracovní postupy 
a operace, organizace práce, 
technologické postupy; technika 
v praxi, technika a životní 
prostředí 

EV-lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
OSV-řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 

užívá technickou dokumentaci, 
připraví si vlastní jednoduchý náčrt 
výrobku 

technické náčrty a výkresy, 
technické informace, návody 

M 

dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci 
i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne 
první pomoc při úrazu 

zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci s nástroji a nářadím, zásady 
první pomoci při úrazu 

Př 
Minimální preventivní program 

5.10. Volitelné předměty 
Osnovy jednotlivých volitelných předmětů jsou rozpracovány v příloze č. 1 ŠVP ZŠ. 
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků jsou podrobně popsána ve Školním řádu Základní školy Velké Opatovice, 
okres Blansko v platném znění v  části C – Hodnocení žáků. 

a) Způsoby hodnocení žáků: 
- Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno: 

klasifikačním stupněm (klasifikace): 1-výborný, 2-chvalitebný, 3-dobrý, 4-dostatečný, 5-nedostatečný 
slovně 
kombinací slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 
V případě slovního hodnocení provede škole převedení slovního hodnocení do klasifikace. 

- Celkové hodnocení žáků na vysvědčení: 
prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – 
chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. 
prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 –nedostatečný nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením 
neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením 

 - Hodnocení chování: 

1 – velmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 
 

b)  Kritéria hodnocení: 
- Na vysvědčení: 

Na 1.stupni jsou stanovena kritéria pro klasifikaci i slovní hodnocení žáků v jednotlivých předmětech 
pro každý klasifikační stupeň i stupeň slovního hodnocení. 
Na druhém stupni jsou předměty rozděleny na předměty s převahou teoretického zaměření, předměty 
s převahou výchovného zaměření a pracovní činnosti. V každé skupině předmětů jsou stanovena kritéria 
pro jednotlivé klasifikační stupně i pro stupně slovního hodnocení. 
Hodnocení žáka v jednotlivých předmětech je komplexní, žák je hodnocen ze všech činností, které 
v rámci předmětu realizuje včetně svého přístupu ke vzdělávání. 
Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení chování žáků a výchovná opatření jsou podrobně popsána 
ve školním řádu. 

- V průběhu vzdělávání: 
Při hodnocení  žáka v jednotlivých předmětech stanovíme vždy kritéria a podle nich zvolíme způsoby 
hodnocení. Podle povahy předmětu a podle charakteru žákovy činnosti  volíme různé způsoby a formy 
hodnocení: 
klasifikace  
splnil – nesplnil, dobře - špatně 
bodování 
slovní hodnocení 
procento úspěšnosti 
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slovní hodnocení 
sebehodnocení 

c) Zásady hodnocení: 
jednoznačné 
srozumitelné 
srovnatelné s předem stanovenými kritérii 
věcné 
všestranné 
objektivní a spravedlivé 
Při hodnocení žáka zohledňujeme počáteční znalosti, schopnosti a dovednosti žáka  a jeho kvalitativní 
vývoj. 

d)  Způsoby získávání podkladů pro hodnocení žáků, evaluční nástroje: 
soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování 
různé druhy zkoušek – ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové 
splnění  úkolu  
pozorování  
skupinová  práce  žáků  
inscenace, modelová situací (český jazyk, cizí jazyk) 
projekty  
samostatná práce žáka (vyhledáváním a zpracováním informací a jejich prezentací) 
referáty (předměty výchovného zaměření, český jazyk, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, dějepis, 
vlastivěda, přírodověda, prvouka) 
přehlídka, soutěž  
volné psaní (český jazyk) 
výkon žáka (předměty s převahou výchovného zaměření) 
experimentem, laboratorní prací (předměty s převahou výchovného zaměření, pracovní činnosti, 
přírodopis, fyzika, chemie) 
kontrolní písemné práce a testy (předměty s převahou teoretického zaměření) 
srovnávací testy (český jazyk, matematika, obecné dovednosti) 
dialog  se žákem ve všech aspektech vzdělávání (příprava , práce, komunikace, spolupráce s ostatními, 
sebehodnocení) 
konzultace s ostatními vyučujícími, výchovným poradcem, pracovníky školského poradenského zařízení 
(případně jiného odborného pracoviště) a se zákonnými zástupci žáka 
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7. Přílohy Školního vzdělávacího programu Základní školy 
Velké Opatovice, okres Blansko 

- příloha č. 1: Charakteristiky a osnovy volitelných předmětů  
- příloha č. 2: Charakteristika a osnovy nepovinných předmětů 
- příloha č. 3: Školní řád Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko (včetně hodnocení 

žáků) – vydán samostatně 
- příloha č. 4: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
- příloha č. 5: Realizace projektu Efektivní učení – cesta k vědění 
- příloha č. 6: Realizace projektu Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu 
- příloha č. 7: Realizace projektu Nové trendy ve výuce cizích jazyků 
- příloha č. 8: Realizace projektu Lepší start 

 
Související dokumenty: 
Minimální preventivní program Základní školy Velké Opatovice 
Plán autoevaluace Základní školy Velké Opatovice a závěrečná autoevaluační zpráva 
 

Kromě přílohy č. 3  (Školní řád Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko) jsou všechny ostatní 
přílohy Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, Školního 
vzdělávacího programu školní družiny a Školního vzdělávacího programu školního klubu vydány 
v jednom svazku.
 
 
 


