
 

2. Charakteristika školy a ŠVP 

2.1. Charakteristika školy 

 

Úplnost a velikost školy  
 

ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního 
zařízení a školní družiny. Na 1. stupni je vždy jedna třída v 1. - 5. ročníku, na 2. stupni je 
zpravidla po 2 paralelních třídách v 6. - 9. ročníku. Kapacita školy je 500 žáků, v současné 

době ji navštěvuje přibližně 250 žáků.  
Budova základní školy se nachází v klidné lokalitě městyse Velký Újezd v blízkosti 

autobusové zastávky. Svým umístěním ve střediskové obci je spádovou školou pro okolní 
obce např. Výkleky, Lazníky, Kozlov, Staměřice, Daskabát. Jedná se o školu pavilonového 
typu s dostatečným množstvím odborných učeben, s odpočinkovými zónami a s vlastními 

sportovišti.  
 

Charakteristika pedagogického sboru  
 
Pedagogický sbor je složený z vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s příslušnou aprobací. 

Asi jednu třetinu kolektivu tvoří muži. Součástí sboru je i jedna asistentka pedagoga a dvě 
vychovatelky školní družiny. Všichni pedagogové si stále zvyšují osobní i odborný růst 

dalším vzděláváním. Aprobovanost, kladný vztah k dětem a pedagogické práci i ochota se 
sebevzdělávat by měly být i nadále hlavním kritériem pro výběr učitelů na naší škole.  
 

Dlouhodobé projekty - pravidelné akce  
 

V následujícím přehledu jsou uvedeny hlavní akce, které se pravidelně konají na naší škole, 
případně se jich naši žáci pravidelně zúčastňují:  
Akce společenské - např. setkání současných i bývalých zaměstnanců školy ke Dni učitelů, 

školní ples, pořádaný SRPŠ ve spolupráci s žáky i vyučujícími, oslavy Dne dětí a tradiční 
Vánoční besídka s jarmarkem. Žáci školy se pravidelně zúčastňují divadelních představení a 

koncertů (dle nabídek), navštěvují a také spolupořádají různé výstavy a přehlídky prací.  
V rámci sportovních aktivit se konají např. tyto akce: Olympiáda žáků 1. stupně pro spádové 
školy, plavecký výcvik žáků 1. stupně v olomouckém krytém bazénu a lyžařský výcvik žáků 

7. ročníku. Pravidelně se rovněž zúčastňujeme sportovních turnajů a soutěží žáků i učitelů 
v rámci Mikroregionu Bystřička i kraje (atletické závody, přespolní běh, florbal, košíková, 

volejbal, vybíjená apod.).  
V oblasti vzdělávací se konají pravidelné besedy s Policií ČR, hasiči, kurátory a besedy se 
zajímavými osobnostmi (účastnice mírové mise, lékaři, zdravotně handicapované osoby 

apod.). Naši žáci se rovněž úspěšně účastní vzdělávacích soutěží (předmětové olympiády a 
soutěže apod.)  

Aby se žáci seznámili i s dalšími oblastmi, konají se exkurze (např. do Brna, do Prahy a do 
Osvětimi. Kromě toho si každá třída každoročně organizuje svou vlastní exkurzi či vzdělávací 
zájezd.  

 
 



 

Žáci naší školy mají rovněž možnost využít celoroční nabídky kroužků a zájmových útvarů; 
žákovská knihovna, sborový zpěv, stolní tenis, práce v zookoutku, počítače - volný přístup,  

pohybové a sportovní hry, dramatický kroužek, výtvarný kroužek a náboženství.  
 
 

Podmínky školy  
 

Jedná se o prostornou a poměrně novou budovu z roku 1983, je atriového typu se dvěma 
pavilony. Ve škole jsou k dispozici kromě kmenových učeben také odborné učebny fyziky, 
chemie, přírodopisu, jazyků a hudební výchovy, dále dílny, cvičná kuchyně, počítačová 

učebna, ZOO koutek, knihovna, reedukační místnost a školní družina se dvěma odděleními. V 
budově školy je rovněž společenský sál, který slouží zároveň jako školní jídelna s obsluhou, 

kterou zajišťuje v rámci praxe SOU Velký Újezd.  
Tělesné výchově slouží prostorná tělocvična, gymnastický sál, posilovna, sauna a venkovní 
sportovní areál s antukovým atletickým oválem, travnatým fotbalovým hřištěm, dvěma 

univerzálními asfaltovými hřišti a dalšími prostorami pro drobné pohybové aktivity.  
V době volného času žáci využívají vnitřní atrium s pingpongovým stolem, hřištěm na 

petanque a kroket a s oddychovou zónou. Na chodbách jsou umístěny basketbalové koše, 
stolní fotbaly, pingpongový stůl a kobercové hry pro mladší děti.  
Škola je vybavena standartním nábytkem a technickými pomůckami (interaktivní tabule, 

počítače, meotary, kopírky, videa, DVD přehrávače, videokamera, dataprojektor). Hygienické 
zázemí je na odpovídající úrovni a je průběžně modernizováno.  

K příjemné atmosféře přispívají zdařilé práce žáků (malby, výtvarná díla, projekty), květinová 
výzdoba, akvária a terária s různými živočichy.  
 

 
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty  

 
Na škole byla v roce 2005 založena školská rada, kde jsou zástupci rodičů a žáků jednotlivých 
tříd. Rada se schází přibližně 4x za školní rok, popř. dle potřeby. Je pravidelně informována o 

činnosti školy. Rodiče se zde vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy.  
Velmi dobře spolupracuje se školou SRPŠ, které se podílí na organizaci školního plesu, Dne 

dětí, doplňuje pravidelně školní knihovnu. Finančně se podílí na zajišťování školního ZOO 
kroužku a přispívá na další mimoškolní aktivity.  
Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání prostřednictvím 

žákovské knížky, na třídních schůzkách a konzultačních dnech. Snahou školy je, aby rodiče 
na třídní schůzky přicházeli společně s dětmi.  

Škola velmi úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci, která 
má na naší škole zřízenou pracovnu. V případě integrovaných žáků spolupracuje se 
speciálním pedagogickým centrem.  

Mimořádně přínosná je spolupráce se SOU služeb při společných projektech a akcích.  
Škola úspěšně spolupracuje s kulturní a školskou komisí Městyse Velký Újezd, s místními 

organizacemi - TJ Sokol, SDH, Svaz zahrádkářů při organizaci kulturních akcí (výstavy, 
přednášky) a sportovních akcí.  
V prostorách školy rozvíjí svou činnost ZUŠ Žerotín, se kterou naši žáci pořádají veřejná 

vystoupení.  
O dění ve škole jsou občané (zákonní zástupci) informováni v občasníku "Žibřid".  

 
 



 

 
Charakteristika žáků 

 
Ve škole se setkávají žáci přibližně z 9ti obcí, z tohoto důvodu byl začátek vyučování 
upravený na 7,20 hod. Třídní kolektivy tvoří žáci nadaní, průměrní i integrovaní s SVP, kteří 

pracují podle svého IVP. 
 

 

5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 
vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné 
vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora 
rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu 
umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a  účinně 
uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.  

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech 
Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich 
využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro 
kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech 
vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje 
žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného 
vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí 
interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních 
situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro 
přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární 
výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst 
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu 
různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. 
Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 
podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky 
k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného 
a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují 
i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody 
a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku 
vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.  

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat 
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném 
díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní 
čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají 
k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové 
orientace a obohatit jejich duchovní život. 



Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické 
výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. 

Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast 
zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a  předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility 
jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. 
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.  

 

Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří 
podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. 
Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce 
předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce 
mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane 
předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

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

 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého 
sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje 
celoživotního vzdělávání 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj 
osobního i kulturního bohatství 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti  

 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, 
k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 

 zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního 
vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými 
a literárními prameny i s texty různého zaměření 

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

 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, 
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém 
textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

  



 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

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

 pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého 
sjednocujícího činitele národního společenství 

 pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj 
osobního i kulturního bohatství 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, 
k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 

 zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního 
vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými 
a literárními prameny i s texty různého zaměření 

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

 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, 
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém 
textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

 

1. ročník - dotace: 9, povinný 

Písmenkář 

výstupy učivo 

 rozeznává stejné a odlišné tvary (22) 

 určí počáteční hlásku ve slově (22) 
 rozumí významu běžně užívaných slov 

(23) 

 porozumí mluveným pokynům 
přiměřené složitosti (2) 

 chápe vztah: hláska – písmeno (22) 
 dovede přiřadit hlásku a písmeno  

(malé, velké, tiskací, psací ) (22) 

 dokáže pečlivě vyslovit jednotlivé 
hlásky (4) 

 zná jednotlivá písmena tiskací, psací, 
malá a velká (22) 

 dovede skládat a rozkládat slabiky (22) 

 čte slabiky a spojuje je v jednoduchá 
slova (22) 

 v krátkých mluvených projevech 
správně dýchá (5) 

Jazyková, sluchová a zraková příprava na 

čtení  
Hlásky a písmena  
Analýza a syntéza slabik 

Skládání slabik do slov 
Čtení prvních slov 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy do: 

M (1. ročník): Číselný obor do 5, Prv (1. ročník): Místo, kde žijeme, VV (1. ročník): Kresba, 
PV (1. ročník): Práce s drobným materiálem 

přesahy z: 

(1. ročník): Vokální činnosti, (1. ročník): Kresba, (1. ročník): Modelování 

Slabikář 

výstupy učivo 

 dokáže složit slovo ze slabik (22) 
 dovede rozložit slovo na slabiky (22) 

 čte slova probraných typů (1) 
 hlasitě čte jednoduché věty se 

správnou intonací (1) 

 čte s porozuměním jednoduchou větu a 
dovede ji opakovat (1) 

 pečlivě vyslovuje (4) 
 dovede odpovědět na otázku (2) 
 tvoří jednoduché věty (7) 

 plynule čte s porozuměním věty na 
úrovni žáka 1. Třídy (1) 

 porozumí písemným pokynům 
přiměřené složitosti (2) 

 dovede vyjádřit své pocity z 

přečteného textu (40) 

Hlásky a písmena 
Analýza a syntéza slabik 

Skládání slabik do slov 
Čtení slov a vět 

přesahy z: 

(1. ročník): Malba 

Psaní 

výstupy učivo 

 zná základní hygienické návyky 

spojené s psaním (8) 
 rozlišuje psací a tiskací písmena (9) 

 dovede napsat správné tvary písmen a 
číslic (9) 

 dokáže napsat slabiky, slova a věty (9) 

Kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí 

Přípravné psací cviky 
Psací tvary písmen a číslic 

Psaní slabik, slov a vět 
Opis psacího písma 
Přepis tiskacího písma na psací 



 správně spojuje písmena i slabiky (9) Diktát písmen, slabik, slov a jednoduchých vět 

Počteníčko 

výstupy učivo 

 dovede pozorně naslouchat (3) 
 plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti (1) 

 dokáže v krátkých mluvených 
projevech správně dýchat (5) 

 dovede seřadit obrázkovou osnovu a 
vypráví podle ní (39) 

 naučí se zpaměti básničku a recituje ji 

(39) 
 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

(40) 

Básničky 
Hádanky, říkanky 
Krátké příběhy 

Pohádky 

přesahy do: 

VV (1. ročník): Ilustrátoři dětské knihy 

přesahy z: 

(1. ročník): Ilustrátoři dětské knihy, (1. ročník): Číselný obor do 20 

3. ročník - dotace: 8, povinný 

Psaní 

výstupy učivo 

 opisuje a přepisuje správně a čitelně 
písmena, výrazy, věty a krátké texty 8, 
9  

 dbá na základní hygienické návyky při 

psaní 8 

Opis a přepis písmen, slov a vět 

Mluvnice 

výstupy učivo 

 ovládá psaní předložek 32 
 zvládá psaní skupin bě, pě, mě, vě 29 

 osvojí si pravopis znělých a neznělých 
souhlásek 22 

 odůvodňuje a píše správně i/y, í/ý po 
obojetných souhláskách 23, 29 

Znělé a neznělé souhlásky  
Vyjmenovaná slova  

Vlastní jména obcí a ulic   
Abeceda 

Slovní druhy 
Skupiny bě, pě, vě, mě 



 užívá v mluveném projevu správné 

gramatické tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves 26 

 rozlišuje názvy obcí, ulic a správně je 
píše 25 

  

 rozlišuje a vyhledává v textu slovní 
druhy 25 

 pečlivě vyslovuje, správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 5 

 třídí slova podle významu (jiné) 23 

 seřadí slova podle abecedy 24 
 tvoří jednoduchá souvětí spojením vět 

27 

 

Správné psaní předložek 

Věta jednoduchá a souvětí 

Sloh 

výstupy učivo 

 vypráví podle obrázkové osnovy 11,6 

 seznámí se s osnovou vyprávění 11 
 uplatňuje vhodnou mimiku a gesta 6 
 uplatňuje základní komunikační 

pravidla při rozhovoru 3, 5, 6 
 vypráví vlastní zážitky 7 

 píše věcně a formálně správně 
jednoduchá sdělení 10,8 

Vyprávění  

Rozhovor 
Adresa, přání 

přesahy z: 

(3. ročník): Příprava pokrmů, (3. ročník): Utváření osobního postoje 

Čtení 

výstupy učivo 

 čte plynule s porozuměním přiměřené 
texty 39,4 

 vyhledává v přiměřeném textu 

informace 42 
 využívá četbu jako zdroj poznatků 42 

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
40   

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve 

verších 41 
 pracuje s literárním textem dle pokynů 

učitele a dle svých schopností 42 
 pokouší se o dramatizaci 4, 5, 39, 40 

Čtení  
Slovní zásoba  
Pohádka 

Báseň 
Bajka 

Mimočítanková četba  
Dramatizace 
Psaní  



 dbá na správnou výslovnost 4 

  

přesahy do: 

VV (3. ročník): Kresba 

přesahy z: 

(3. ročník): Ilustrátoři dětské knihy, (3. ročník): Vokální činnosti 

 

 

4.1.2. Anglický jazyk 

Charakteristika předmětu  
 

V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace, oboru cizí jazyk.  
 

Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni školy, časová dotace na výuku angličtiny ve 3. - 5. 
ročníku je 3 hodiny týdně a na druhém stupni jsou vyučovány v 6. a 8. ročníku rovněž 3 

hodiny týdně, ale 7. a 9. ročník je posílen o další hodinu, tedy na 4 hodiny týdně. Výuka 
anglického jazyka probíhá v kmenových třídách, v jazykové a počítačové učebně.  
 

Při výuce anglického jazyka je kladen důraz na komunikační schopnosti žáků. Výuka směřuje 
k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o 

jednoduchých tématech, rozumět čtenému textu na příslušné jazykové úrovni i poslechovým 
cvičením. U žáků se SPU je kladen důraz především na mluvený projev a dovednost 
dorozumět se.  

 
Při výuce angličtiny jsou využívány učebnice a pracovní sešity (Chit Chat - 1. st. a Project - 2. 

st.) a další doplňkové materiály (plakáty, obrázkové karty, počítačové programy apod.).  
 
Ve vyučovací hodině je (kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, 

reprodukce textu v písemné a ústní formě) rovněž kladen důraz na samostatnou práci žáků, 
práci ve dvojicích či malých skupinách, práci se slovníkem a na jiné vyhledávání informací. 

Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé 
zajímavé krátkodobé projekty. Žáci mají možnost účastnit se konverzačních soutěží a 
jazykových olympiád.  

 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti:  
 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  
 

• chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní 
vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako 



důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání  

• rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje 
pro rozvoj osobního i kulturního bohatství  

• vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k 
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů  
• zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  
• samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a 

literárními prameny i s texty různého zaměření  
• získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 
prostředku prosazení sebe sama  

• individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k 
rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém 

textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání  
 
 

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí:  
 

Výuka anglického jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:  
 

Kompetence k učení: je rozvíjena tím, že nabízí žákům řadu aktivačních metod, např. práci s 
textem, hledání ve slovníku, poslech autentického textu apod., dále různé konverzační 

metody, kooperativní výuku, projektovou formu výuky, tematickou výuku, zpracování 
referátů, motivační hry, písně, využívá modelu evokace, učení a reflexe, dává prostor pro 
sledování vlastního pokroku, předkládá různé možnosti učení slovní zásobě a zajišťuje 

možnost volby při zpracování různých úkolů.  
 

Kompetence k řešení problémů: je rozvíjena tím, že vede žáky k porovnávání a odvozování 
problémů, např. hledáním souvislostí, společných či rozdílných znaků reálií ČR a 
cizojazyčných zemí, k aplikaci stávajících jazykových pravidel pro vyvozování složitějších 

gramatických jevů, předkládá žákům dostatek informačních zdrojů o cizojazyčných zemích 
při práci s internetem, časopisy, slovníky, s mapou a s autentickými materiály.  

 
Kompetence komunikativní: je rozvíjena tím, že nabízí a vytváří žákům dostatek možností k 
mluvenému projevu prací ve dvojicích, skupinách, rozhovory v rolích, modelových situacích, 

tlumočením, prezentací výstupů projektů apod., ale i k četbě a poslechu.  
 

Kompetence sociální a personální: při výuce jazyka pěstuje v žácích národní identitu a 
zároveň příslušnost k EU, evropskému a světovému společenství tím, že seznamuje žáky s 
reáliemi a kulturními tradicemi ostatních zemí EU, pozitivně rozvíjí sebedůvěru a vědomí 

vlastních schopností tím, že vede žáky k reálnému sebehodnocení, sebereflexi prostřednictvím 
diskusí o jednotlivých krocích svého pokroku.  

 
Kompetence občanské: jsou rozvíjeny tím, že je žákům poskytován dostatek modelových 
situací k prokázání praktických jazykových dovedností, k prokázání hrdosti na svoji zem a 

odstranění jazykových bariér při tematické výuce, zpracování autentických materiálů o městě, 
naší republice apod., rovněž jsou využívány vlastní zkušenosti žáků z cestování.  

 
Kompetence pracovní: vede žáky k propojení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k 



praktickému ovládání jazyka, využívání různých materiálů a schopnosti efektivně organizovat 

svou práci.  
 

Vzdělávání v předmětu ve všech ročnících směřuje k:  
 
• získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k předmětu  

• osvojení potřebných jazykových znalostí a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím 
jazyce  

• získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném jazyce  
• porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na 
úrovni osvojených znalostí  

• poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o 
zemích studovaného jazyka a k práci s nimi  

• pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného 
porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných 
národů  

 

 

3. ročník - dotace: 3, povinný 

Audioorální kurz 

Výstupy Učivo 

 přiřazuje obrázky (2) 
 rozlišuje mezi slovem anglickým a 

českým (4) 

 seřazuje slova ve hrách (4) 

Motivační hry a aktivity  
Písně a říkanky  
Rozhovory - poslech  

Vybarvování 

Barvy, čísla 1 - 12 

Výstupy Učivo 

 chápe jednoduché pokyny (1) 
 pojmenuje základní barvy a čísla do 12 

(2) 
 uvědomuje si rozdíl mezi fonetickou a 

psanou podobou slova (5) 

Číselná řada 1 - 12 
Základní barvy  

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 
slov 

přesahy do: M (1. ročník): Číselný obor do 10                           přesahy z: (3. ročník): Malba 

Školní potřeby 

Výstupy Učivo 



 zadává a plní příkazy a pokyny (1, 2, 4)  

 přiřazuje obrázky předmětů ke slovům 
(4) 

 vyhledává slova v nabídce (6) 

Předměty ve třídě 

Jednoduché otázky: WHAT'S THIS ?  
WHO'S THIS ? 

Nábytek 

Výstupy Učivo 

 klade jednoduché otázky (1) 
 odpovídá jedním slovem (1, 2) 

Předměty v pokoji, moje oblíbená věc, barva 
Otázky: HOW OLD ARE YOU ? 

WHAT'S YOUR NAME ? 

přesahy z: (3. ročník): Malba, (3. ročník): Kresba, (3. ročník): Techniky plastického vyjádření 

Domácí mazlíčci 

Výstupy Učivo 

 používá zjišťovací otázky týkající se 

zvířat (1, 2) 
 odpovídá na zjišťovací otázky (3, 4) 
 rozlišuje fonetickou a grafickou podobu 

slova (5, 6) 

Domácí mazlíčci (DOG, FISH, BIRD, ...) 

Otázky: IS IT A … ?  
Odpovědi: YES, IT IS. NO, IT ISN'T. 
 

přesahy z: (3. ročník): Malba, (3. ročník): Kresba, (3. ročník): Techniky plastického vyjádření 

Nálady, pocity, blahopřání 

Výstupy Učivo 

 jednoduše vyjadřuje své pocity a nálady 
(1, 2) 

 tvoří otázky za účelem zjistit totéž u 

druhých (1, 2) 

 

Vyjadřování pocitů (Mám hlad, jsem smutný,...) 
I AM / HE´S / SHE´S 
ARE YOU + adjektivum? 

 

přesahy z: (3. ročník): Utváření osobního postoje 

Obličej 

Výstupy Učivo 

 přiřazuje názvy částí těla k nákresu (1) 
 vyjmenuje části obličeje (2) 

Popis obličeje (dlouhé vlasy, modré oči, ...) 
I'VE GOT / HE'S GOT / SHE'S GOT  

přesahy z: (3. ročník): Malba, (3. ročník): Kresba 



Rodina 

Výstupy Učivo 

 vyjmenuje členy rodiny (2) 

 vyjádří počet členů rodiny (2) 
 tvoří otázky Kolik....? (2, 3) 

 porozumí jednoduchému příběhu (3, 4) 

 

Moje rodina 

HOW MANY ? 
Množné číslo podstatných jmen  

 

přesahy z: (3. ročník): Malba, (3. ročník): Utváření osobního postoje 

4. ročník - dotace: 3, povinný 

Tělo 

Výstupy Učivo 

 nakreslí a popíše lidské tělo (15)  

 pojmenuje části těla (7, 8) 
 tvoří doplňující otázky (10) 

Části těla (HEAD, HANDS, LEGS, ...) 

HAS IT GOT…? 
YES, IT HAS. NO, IT HASN`T, 

Oblečení 

Výstupy Učivo 

 tvoří otázky týkající se oblékání a věcí, 
které patří jiným (10) 

 čte a porozumí přiměřenému textu (13, 
14) 

Oblékání 
HAVE YOU GOT ...? 

WHOSE IS IT ? 
Základní výslovnostní návyky a vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou slov 

Jídlo 

Výstupy Učivo 

 pojmenuje oblíbené i neoblíbené jídlo 

(8) 
 získává informace z textu (13) 
 zjišťuje informace správně zvolenou 

otázkou (10) 

Jídlo 

WHAT DO YOU LIKE ? 
DO YOU LIKE ...? 

Zvířata, roční období a měsíce 

Výstupy Učivo 



 určí, co je na obrázku (11) 

 aplikuje informace získané poslechem 
(9) 

 čte plynule text o zvířatech (13, 14) 

Zvířata 

Věty: THERE IS.  THERE ARE. 
Jednotné a množné číslo.  

Roční období a měsíce 

Hračky, osobní věci 

Výstupy Učivo 

 popíše umístění předmětů (11) 
 používá krátké odpovědi (9, 12) 

 získává informace z četby (13) 

Oblíbené věci, předměty v pokoji 
Otázka: IS THERE A ... ARE THERE...? 

Odpověď: YES, THERE IS.  NO, THERE 
ISN'T. 

Hudební nástroje 

Výstupy Učivo 

 používá vhodné otázky s cílem 
dovědět se něco o druhých (7, 8, 10) 

 určuje a pojmenovává předměty a 
hudební nástroje  (11, 12) 

 interpretuje informace získané,  

rozhovorem (10) 

Hudební nástroje 
Oznamovací věty: I CAN PLAY THE… 

Sloveso CAN v kladné větě 
Vazby týkající se volného času 

Sporty 

Výstupy Učivo 

 získává informace z četby (13) 
 porozumí příběhu a jeho dramatizaci 

(13) 
 hovoří o sportovních dovednostech 

(10) 

Sporty 
Otázky: CAN YOU …? 

Odpovědi: YES, I CAN. NO, I CAN`T.  
Slovní zásoba – sport 

Místnosti, nábytek, bydliště 

Výstupy Učivo 

 pojmenuje místnosti (8) 
 určuje umístění předmětů a nábytku 

v místnosti (11) 
 vytvoří krátký text k popisu místnosti 

(15) 

 popisuje zařízení bytu (10, 15) 

Předměty v místnosti 
Nábytek 

Předložky místa 
Věty popisující umístění věcí  
Slovní zásoba - dům, byt, bydliště 

Zdraví a nemoci 



Výstupy Učivo 

 zadává příkazy (10) 
 diskutuje na téma zdraví (10) 

 navrhuje řešení (co dělat, je-li člověk 
nemocný) (10, 15) 

Zdraví a nemoci 
Otázky týkající se nemocí a problémů, které je 

provázejí. 
Rozkazy: DON'T EAT!  EAT!  DON'T 
DRINK!  DRINK! 

Slovní zásoba - zdraví, nemoci  

Obchody a místa ve městě, žádost 

Výstupy Učivo 

 orientuje se v plánu města (13, 14) 

 volí otázky na zjištění polohy místa 
(10) 

 popisuje cestu (trasu) (11, 12) 
 plánuje cestu (11) 

Město 

Pokyny (jak se kam dostat)  
Předložky místa 

Slovní zásoba – město  

Dovolená 

Výstupy Učivo 

 popíše činnosti spojené s dovolenou 

(11, 12) 
 používá abecední slovník učebnice 

(13) 

Dovolená 

Slovní zásoba - dovolená  
Popis momentálně probíhajících aktivit 
Popis obrázku 

 

5. ročník - dotace: 3, povinný 

Počasí, příroda 

Výstupy Učivo 

 předává informaci o počasí (8, 9, 10) 
 porozumí obsahu básně (8, 9) 
 porozumí mapě předpovědi počasí (8, 

9) 

Počasí, příroda 
Popis momentálního stavu počasí 
Slovní zásoba daného tématu 

Škola, dny v týdnu, hodiny 

Výstupy Učivo 

 přiřazuje předměty do tabulky (13) 

 tvoří učební rozvrh (15) 

 

Škola 

Rozvrh hodin 
Slovní zásoba - vyučovací předměty, dny         
                          v týdnu 

Čas – WHAT TIME IS IT? 
Předložky ON, AT 



Televizní pořady 

Výstupy Učivo 

 diskutuje o televizním programu (10, 
11, 12, 14) 

 navrhuje program (výběr) (11) 

Co je v televizi? 
Rozhovory o programu a oblíbených pořadech  
Orientace v televizním programu  

Koníčky, volný čas, dopravní prostředky 

Výstupy Učivo 

 popisuje své koníčky (10) 

 klade jednoduché otázky a na podobné  
otázky odpovídá (10) 

 vybaví si a používá slovní zásobu 

z oblasti volného času a dopravních 
prostředků (8, 10, 14) 

Volný čas – koníčky a sport 

 
Rozhovory zaměřené na volný čas 
Dopravní prostředky – základní slovní zásoba 

Zvířata 

Výstupy Učivo 

 

 vybaví si a používá slovní zásobu a 
fráze týkající se zvířat (8, 9, 10, 13, 14) 

 

Zvířata, divoká zvířata 

IT LIVES … 
Otázka: WHERE DOES IT LIVE? 

Svátky 

Výstupy Učivo 

 jednoduše hovoří o svátcích (10, 13) Vánoce, Velikonoce - základní slovní zásoba a 

základní informace o svátcích 

Základní slovní zásoba  

Výstupy Učivo 

 je schopen vyplnit jednoduchý 
formulář se základními osobními údaji 
(16) 

 pojmenuje základní barvy a čísla (11) 
 využívá přídavných jmen k obohacení 

ústního i písemného projevu (10, 11, 
12, 15) 

 rozumí obvyklým pokynům 

vyučujícího a reaguje na ně (7, 8, 9) 
 vyjmenuje abecedu a hláskuje jména a 

Základní číslovky - číslovky 1 - 100  
Barvy - základní barvy  
Přídavná jména  

Pokyny - jednoduché pokyny a instrukce 
používané ve třídě  

Abeceda - vyjmenovávání abecedy, spelování 
slov a základní fonetické znaky 
Předložky – IN, ON, UNDER, BY 

Množné číslo - tvoření množného čísla  
Části těla - základní části těla 



názvy věcí (11) 

 rozlišuje předložky IN, ON, UNDER 
(8, 9, 11) 

 vytváří množná čísla osvojených 
podstatných jmen (10, 11) 

 pojmenuje základní části těla (11) 

Různé komunikační situace týkající se slovní 

zásoby z tematických okruhů probíraných ve 
3. – 5. ročníku 

 

Sloveso BÝT, rodina, domov (bydliště) a nákupy 

Výstupy Učivo 

 popíše jednotlivé členy rodiny, svůj 
domov a bydliště (10, 11) 

 při písemné i ústní reprodukci různých 

textů používá známé fráze a spojení 
(14, 15) 

 používá přivlastňovací zájmena (10, 
11) 

 

Rodina, domov a bydliště - jednoduché 
informace o rodině, domově a bydlišti 
Sloveso být (TO BE)                            

Základní gramatické struktury a typy vět    
Přivlastňovací zájmena - základní 

Nakupování - Kolik stojí ...? Ceny 
Povolání  
Práce se slovníkem 

 

 

Další cizí jazyk (Německý jazyk) 

Charakteristika předmětu 

S výukou německého jazyka jako dalšího cizího jazyka se začíná od 7. ročníku, a to vždy  

s dvouhodinovou dotací. Žáci 8. ročníku, kteří ve školním roce 2013/2014 s výukou začínají, budou 

mít tři hodiny týdně a následně v 9. ročníku rovněž.  Výuka předmětu probíhá vždy v rámci každého 

ročníku zvlášť.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

Předmět přispívá k objevování nových skutečností a jejich chápání. Poskytuje jazykový základ pro 

komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Pomáhá snižovat jazykové bariéry a umožňuje poznávat 

život lidí jiných zemí a jejich kulturní tradice. Prohlubuje mezinárodní porozumění.  

Formy a metody práce jsou voleny tak, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.  

 

Formy a metody realizace  

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

ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, 

zpěv, krátkodobé projekty  

soutěže  

 

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení:  



- vybírá vhodné způsoby pro efektivní učení  

- pracuje s dvojjazyčným slovníkem a slovníkem v učebnici  

- využije znalosti základní slovní zásoby a mluvnických pravidel při vytváření jednoduchých projektů  

- poznává smysl učení se němčině pro praktický život  

- posoudí vlastní pokrok  

Kompetence k řešení problémů:  

- uplatňuje znalosti v běžných komunikačních situacích  

- vyjádří myšlenku opisem, chybí-li slovní zásoba  

- ověřuje si správnost řešení problémů v jazyk. příručkách  

Kompetence komunikativní:  

- naslouchá jednoduchému sdělení v německém jazyce  

- zformuluje jednoduše myšlenky německy  

- využívá dovednosti osvojené v německém jazyce k navázání kontaktu  

Kompetence sociální a personální:  

- účinně spolupracuje ve skupině  

- v případě potřeby poskytne podle svých možností pomoc nebo o ni požádá  

Kompetence občanské:  

- respektuje názory druhých lidí  

- seznamuje se s tradicemi a kulturou německy hovořících národů  

Kompetence pracovní:  

- používá různé materiály a jazykové příručky pro samostatné studium  

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

7. ročník 

0+2  týdně, P  

Vstupní audioorální kurz 

Očekávané výstupy Učivo 

 rozumí běžným výrazům a vhodně je 
používá  

 průběžně se seznamuje se spisovnou 
výslovností a procvičuje ji  

 rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám 

a reaguje na ně 

Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické 

znaky 

Základní výslovnostní návyky, vztah mezi 

zvukovou a 

grafickou podobou slov  

Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, čísla do 20 

Německá dívčí, chlapecká a zvířecí jména  

Barvy, reálie německy hovořících zemí  

Jednoduché pracovní pokyny a instrukce 

Jmenuji se, bydlím, ... 

Očekávané výstupy Učivo 

 rozumí jednoduché konverzaci a chápe 
její obsah a smysl  

 naváže kontakt s konkrétní osobou  
 postupně se učí klást a zodpovídat 

Otázky a odpovědi, jednoduchý dotazník  

Vykání, stručné sdělení, prosba o opakování  

Zápor nicht, souhlas, nesouhlas  



jednoduché otázky  

 řeší jednoduché situace při 

seznamování  

Otázky zjišťovací, doplňovací 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

  

Moje rodina 

Očekávané výstupy Učivo 

 v jednoduchých větách vypráví o sobě, 
rodině  

 popíše fotku  
 vyplní jednoduchý formulář  

 pokládá otázky na téma rodina a 

odpovídá 

na podobné otázky 

Přivlastňovací zájmena mein, dein,  

Sloveso v přítomném čase v čísle jednotném  

Představení členů rodiny, krátké vyprávění o 

rodině  

Vazba ich mag, vazba von  

Základní prostorová orientace 

Přídavné jméno v přísudku 

Kamarádi a mé nejbližší okolí 

Očekávané výstupy Učivo 

 popíše osobu  
 orientuje se v obsahu jednoduchého 

textu  
 vyhledává odpovědi na otázku  

 posuzuje správnost výpovědí 

vzhledem  

k výchozímu textu  

Volný čas 

Předložka um, bis wann, wie lange  

Popis osoby  

Gern - am liebsten  

Přivlastňovací zájmena sein, ihr 

Nepřímý pořádek slov v oznamovací větě 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 
MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

  

Škola 

Očekávané výstupy Učivo 

 popíše školní potřeby  Školní věci  



 přeloží jednoduché věty z jednoho 

jazyka do druhého  
 pracuje s dvojjazyčným slovníkem  

Určitý a neurčitý člen; zápor kein  

Příkaz, rozkazovací způsob /lexikálně/ 

Otázka "Jak se to řekne německy?" 

Německo 

Práce se slovníkem 

Koníčky 

Očekávané výstupy Učivo 

 v jednoduchých větách vypráví o 

svých zálibách, o činnostech během 
týdne  

 domluví si telefonicky odpolední 

program 
 odmítne navržený program 

 napíše odpověď na e-mail 

Volný čas 

Časování sloves v přítomném čase 

Přítomný čas slovesa sein 

Am v časových údajích 

Zpodstatnělá slovesa 

E-mail 

8. ročník 

0+2 týdně, P 

Mám počítač 

Očekávané výstupy Učivo 

 popíše činnosti u počítače a jeho 
součásti 

 vede rozhovor na téma Domácí 
mazlíčci 

 vyjmenuje domácí a známá cizokrajná 

zvířata 
 rozumí tvarům slovesa haben v textu a 

tvoří správné tvary  
 tvoří 4. pád neurčitého členu a 

zájmena kein  

 jednoduše charakterizuje Vídeň 

Počítač a možnosti práce s ním  

Zvířata 

Časování slovesa haben v přítomném čase  

4. pád podstatného jména s neurčitým členem 

a záporného zájmena kein 

Vídeň 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 

  

Kde a kdy? 

Očekávané výstupy Učivo 

 poskytne informaci o časových údajích  
 sestaví pozvánku na oslavu  

 užívá čísel do 100  
 provádí základní matematické úkony  

Rok, roční období, měsíce, svátky, hodiny  

Předložka im a um v časových údajích  

Určování času  

Množné číslo některých podstatných jmen  



 sdělí místo, kde se nachází  

 vyslovuje větu se správnou intonací a 

slova se správným umístěním přízvuku  

Předložka in ve 3. pádě  

Věta a její správná intonace - přízvuk v 

němčině 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

  

O prázdninách 

Očekávané výstupy Učivo 

 sdělí místo pobytu  
 vyjádří v jednoduchých větách cíl 

cesty  
 požádá o vydání jízdenky  
 rozumí jednoduchým informačním 

nápisům 
 zamluví si ubytování  
 písemně sestaví krátký pozdrav z 

dovolené  
 rozumí frekventovaným zeměpisným 

názvům 
 osvojuje si rámcovou konstrukci věty 
 tvoří 4. pád určitého a neurčitého členu  

 časuje sloveso fahren  

Cestování, prázdniny  

Vazba ich möchte  

Předložka nach a in ve spojení se 

zeměpisnými názvy 

Přítomný čas slovesa fahren  

Německo, Rakousko, Švýcarsko /reálie/ 

 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

  

Můj domov 

Očekávané výstupy Učivo 

 vyslovuje a čte foneticky správně 

jednoduché texty obsahující známou 
slovní zásobu  

 rozumí jednoduché slovní zásobě a 

větám se vztahem k osvojovanému 
tématu  

 osvojuje si gramatické jevy a užívá je  
 tvoří otázky k textu a vyhledává na ně 

odpovědi  

 ústně reprodukuje text  

Dům, pokoje, vybavení 

Předložky se 3. a 4. pádem 

3. pád jednotného čísla podstatných jmen 

Přivlastňovací zájmena ve 3. pádě 

Časování nepravidelných sloves v přítomném 

čase (fahren, laufen, lesen) 

Časování sloves s odlučitelnou předponou v 

přítomném čase (fernsehen) 

Gib mir ...! 



 popíše svůj pokoj a dům, kde bydlí  

 písemně charakterizuje svůj vysněný 
pokoj  

 požádá o zapůjčení věci  
 hovoří o činnostech během roku  
 

Jak se dostanu? 

Očekávané výstupy Učivo 

 vyslovuje a čte foneticky správně 
jednoduché texty obsahující známou 
slovní zásobu  

 rozumí jednoduché slovní zásobě a 
větám se vztahem k osvojovanému 
tématu  

 osvojuje si gramatické jevy a užívá je  
 zeptá se na směr cesty  

 jednoduše popíše cestu  
 přijme, odmítne pozvání  
 napíše pozvánku  

 seznamuje se s kulturními památkami 

Salzburku  

Obec 

Předložky se 3. a 4. pádem 

4. pád jednotného čísla podstatných jmen 

Předložka "für" 

4. pád osobních zájmen 

Salzburg 

9. ročník 

0+2 týdně,P 

Můj den 

Očekávané výstupy Učivo 

 vyslovuje a čte foneticky správně 
jednoduché texty obsahující známou 

slovní zásobu  
 rozumí jednoduché slovní zásobě a 

větám se vztahem k osvojovanému 
tématu  

 osvojuje si gramatické jevy a užívá je  

 reprodukuje vyslechnutý text  
 charakterizuje své povinnosti  

 připraví si a vede rozhovor  
 vypráví písemně i ústně o průběhu 

svého dne  

Činnosti během dne 

Nákupy 

Potraviny, pokrmy 

Přítomný čas "müssen"; rámcová konstrukce 

věty 

Přítomný čas "helfen" 

Časové údaje (vormittags, mittags, 

nachmittags) 

Číslovky od 100 

Můj týden 

Očekávané výstupy Učivo 



 vyslovuje a čte foneticky správně 

jednoduché texty obsahující známou 
slovní zásobu  

 rozumí jednoduché slovní zásobě a 
větám se vztahem k osvojovanému 
tématu  

 osvojuje si gramatické jevy a užívá je  
 posoudí obsahovou správnost 

výpovědi  
 doplní chybějící údaje do textu  
 popíše svůj týdenní program  

 podá informace o své škole  
 popíše, co se ve škole smí a co ne  

 popíše svůj rozvrh hodin  
 domluví si schůzku  

Časuje v přítomném čase "können, dürfen"; 

rámcová konstrukce věty 

Řadové číslovky 

Neosobní podmět "man" 

 

Lidské tělo, zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

 popíše části části lidského těla 

 sdělí, co bolí 

 rozumí základním informacím 

v krátkém poslechovém textu  

 užívá osobní zájmena ve 3. pádě 

 vytvoří příkaz 

 připraví si a vede rozhovor 

 časuje slovesa sein a  haben v préteritu 

 jednoduše popíše, kde byl 

 rozumí krátkému textu a vyhledá 

v něm požadovanou informaci  

Lidské tělo 

Osobní zájmena ve 3. pádě 

Množné číslo některých podstatných jmen 

Sloveso tun ve spojení weh tun 

Rozkazovací způsob 

Préteritum sloves sein a haben 

 

Ve městě, na venkově 

Očekávané výstupy Učivo 

 rozumí jednoduché slovní zásobě a 

větám se vztahem k osvojovanému 

tématu 

 požádá o informaci 

 orientuje se podle jednoduchého plánu 

a popíše cestu 

 rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 

 užívá předložky se 3 pádem 

 vyjádří čím a kam chce jet 

Obec 

Dopravní prostředky 

Předložky se 3. pádem 

Přítomný čas slovesa wollen 

Souvětí se spojkou deshalb 



 popíše místo, kde bydlí  

 

Počasí, příroda 

Očekávané výstupy Učivo 

 jednoduše popíše počasí během roku a 

změny v přírodě 

 uvede svátky během roku 

 jednoduše popíše zvyky u nás a 

v německy mluvících zemích 

 popřeje ústně i písemně 

 sdělí, který oděv rád nosí 

 vyjmenuje oblečení vhodné pro 

jednotlivá roční období a společenské 

příležitosti 

 posuzuje obsahovou správnost 

výpovědi vzhledem k poslechovému 

textu 

Počasí 

Oděv 

Podmět es 

Přítomný čas sloves tragen a anhaben 

 

Prázdniny, plány do budoucnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

 popíše události v minulém čase 

 hovoří o svých plánech na prázdniny 

 vyjádří, co se líbí 

 jednoduše hovoří o svých plánech do 

budoucna 

 vyjmenuje běžná povolání 

 vystupňuje některé přídavná jména a 

příslovce a užívá je  

Volný čas 

Povolání 

Perfektum pravidelných sloves 

Perfektum některých nepravidelných sloves 

Stupňování přídavných jmen a příslovcí 

 

 

4.2.1. Matematika 

CHARAKTERISTIKA VYUČUJÍCÍHO PŘEDMĚTU - I. stupeň  

 

Předmět Matematika se vyučuje v 1. - 5. ročníku jako samostatný vyučovací předmět. V 1. ročníku 4 

hodiny týdně a v 2. - 5. ročníku 5 hodin týdně.  

V hodinách matematiky pracují žáci individuálně, ve dvojicích či skupinách s využitím učebnic, 

pracovních sešitů (listů), nástěnných tabulí, matematických a geometrických přehledů a modelů. Do 

výuky je začleněna práce s počítačovými programy. Žáci 2. - 5. ročníků se zapojují do matematické 



soutěže Klokan, žáci 5. ročníku se zapojují do matematické soutěže Pythagoriáda..  

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČUJÍCÍHO PŘEDMĚTU - II. stupeň  

 

Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8., 9. ročníku 5 hodin týdně a v 7. 

ročníku 4 hodiny týdně v kmenových třídách. Při výuce žáci využívají učebnice, sbírky příkladů, 

tabulky, počítačové programy, kalkulátory, nástěnné obrazy, matematické pomůcky. Nadaní žáci se 

zúčastňují matematických soutěží, např. Matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického 

klokana. Prospěchově slabší žáci nebo žáci po delší nemoci si dle vlastního zájmu volí možnost 

doučování.  

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

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

vede žáka k:  

- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a 

porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace  

- rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných 

matematických vzorců a algoritmů  

- rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné 

argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů  

- rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických 

pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k 

určování a zařazování pojmů  

- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k 

efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu  

- vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým 

modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho 

použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný 

pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely  

- provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k 

vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo 

problému  

- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním 

rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu  

- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného 

života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, 

že k výsledku lze dospět různými způsoby  

- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při 

každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření 

dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo 

vyvracení pomocí protipříkladů  

 

 

 

 



Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí:  

 

Kompetence k učení  

Žáci jsou vedeni k osvojování matematických pojmů a jejich vztahů, algoritmů a metod řešení úloh,  

k využití těchto poznatků v praktických činnostech, k rozvíjení paměti prostřednictvím numerických 

výpočtů a osvojováním matematických vzorců, k využití prostředků výpočetní techniky zařazováním 

metod, při kterých docházejí k řešení žáci sami, zadáváním úkolů způsobem, který umožňuje volbu 

různých postupů, vedením žáků k aplikaci znalostí matematiky v ostatních vyučovacích předmětech  

a v praxi.  

 

Kompetence k řešení problémů  

Žáci jsou vedeni k provádění rozboru problému, k odhadování výsledků, k volbě správného postupu 

řešení, k vyhodnocování správnosti výsledku, k řešení netradičních úloh (např. Scio, Pythagoriáda, 

Matematický klokan, …). Motivování žáků problémovými úlohami.  

 

Kompetence komunikativní  

Žáci jsou vedeni k zdůvodňování matematických postupů, výběru řešení, k užívání správné 

terminologie a symboliky, k zapojování do diskuse a k argumentaci.  

 

Kompetence sociální a personální  

Žáci spolupracují ve skupině, stanovují si pravidla práce v týmu, učí se vytvářet příjemnou atmosféru 

v týmu, učí se schopnosti sebekontroly.  

 

Kompetence občanské  

Žák respektuje názor ostatních, např. při výběru postupu řešení, formuje si charakterové vlastnosti, 

zodpovědně se rozhoduje podle dané situace.  

 

Kompetence pracovní  

Žáci se zdokonalují v grafickém projevu, učí se efektivitě, soustavnosti, pečlivosti a tvořivosti ve 

vlastní práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ročník - dotace: 5, povinný 

Násobení a dělení v oboru do 100 

výstupy učivo 

 osvojí si pamětné násobení a dělení v 
oboru do 100 4 

 rozkládá čísla na dva činitele 4 
 doplňuje čísla do tabulky násobků 4, 16 
 řeší jednoduché slovní úlohy 5, 15 
 tvoří úlohy k popsané situaci 5 
 sestavuje příklady násobení a dělení 

k situacím 5, 15 
 navrhuje řešení slovních úloh 5 

Násobení a dělení v oboru násobilky  

Pamětné dělení se zbytkem  

Dělení násobky čísla 10  

Počítání s kalkulačkou 

Jednoduché závislosti z praktického života 

 

Numerace do 100 

výstupy učivo 

 sčítá a odčítá dvojciferná čísla pamětně 4   
 doplňuje tabulky součtů 4, 16 
 rozvíjí matematické schopnosti a 

dovednosti, myšlení a představivost 5, 15 
 řeší jednoduché slovní úlohy 5, 15 
 navrhuje řešení slovních úloh 5 

 

Sčítání a odčítání čísel v oboru do 100  

Řešení jednoduchých rovnic 

Přirozená čísla do 1000 

výstupy učivo 

 zapisuje a čte čísla do 1000 1 
 zapisuje čísla do číselné osy 2, 3, 16 
 orientuje se ve vztazích mezi čísly v 

desítkové soustavě 1, 2 
 porovnává čísla 2 
 seznamuje se s různým řešením složených 

slovních úloh 5 
 sčítá a odčítá trojciferná čísla v oboru do 

1000 pamětně 4 
 aplikuje jiné početní operace v oboru do 

1000 4 
 řeší jednoduché slovní úlohy 5, 15 
 rozvíjí úsudek řešením úloh 5, 15 
 rozvíjí matematické schopnosti a 

dovednosti, myšlení a představivost 4, 
5,15 

 navrhuje řešení slovních úloh 5 

Čtení a zápis čísel 

Znázornění čísel na číselné ose  

Porovnání a řazení čísel  

Početní operace ( sčítání, odčítání ),  

násobení, dělení) 

Zapisování nerovnosti  

Jednoduché závislosti z praktického života 

Počítání mimo obor násobilek 



 

Jednotky času 

výstupy učivo 

 používá jednoty času 14 
 převádí jednotky času 14 
 používá jednotky délky20 

  

 

Jednotky času, jednotky délky  

Jednoduché závislosti z praktického života 

 

Převodní vztahy - jednoduché převody  

 

 

 

  

 

přesahy z: 

(2. ročník): Činnosti ovlivňující zdraví, (3. ročník): Lidé kolem nás 

 

Geometrie 

výstupy učivo 

 určí vzájemnou polohu přímek a zapíše ji 
slovem 19 

 pojmenuje a porovnává rovinné útvary 19, 
20 

 modeluje rovinné útvary 19 
 pojmenuje základní tělesa 19 
 rozezná osově souměrný útvar 21 
 modeluje osově souměrné útvary 21 

Přímka, polopřímka (polopřímky opačné), úsečka   

Vzájemná poloha přímek v rovině  

Rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník) - 

strany, vrcholy  

Kružnice, kruh - rozdíly  

Rýsování  

Tělesa ( krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule 

) 

Osově souměrné útvary v rovině 

přesahy z: 

(3. ročník): Konstruktivní činnosti 

 

 

 



4. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ 

ČÍSLA A POČETNÍ  OPERACE 

výstupy učivo 

 Zapisuje, čte a porovnává  čísla do 10 000 
(7) 

 provádí početní operace a využívá 
komutativnosti a asociativnosti (6) 

 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel (7) 

 sestavuje slovní úlohy k zadaným 
příkladům (9) 

 provádí kontrolu záměnou sčítanců, či 
opačnou operací (6) 

 třídí a dosazuje data do tabulek a 
diagramů (17) 

 uplatňuje znalosti algoritmů v písemných 
matematických operacích (9) 

 navrhuje řešení slovních úloh (9) 

 odhaduje výsledky (8) 

 zkontroluje výsledky na kalkulátoru (7) 

 porovnává a zapisuje čísla větší než 
10 000 (7) 

 řeší rovnice a nerovnice (9) 

 modeluje a určí část celku – používá zápis 
ve formě zlomku (10) 

 porovnává, sčítá a odčítá zlomky se 
stejným základem v oboru kladných čísel 
(11) 

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti  

Porovnávání čísel, zápis nerovnosti  

Zaokrouhlování čísel  

Písemné sčítání a odčítání  

Násobení a dělení zpaměti  

Písemné dělení jednociferným dělitelem 

Diagramy, grafy, tabulky 

Porovnávání čísel větších než 10 000 

Řazení čísel na číselné ose 

Písemné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000 

Písemné násobení dvojciferným činitelem 

Rovnice 

Zlomky 

Sčítání  a odčítání zlomků se stejným 

jmenovatelem 

přesahy z: 

(4. ročník): Lidé a čas. Obrazy ze straších českých dějin I. 

JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI, OBJEMU, ČASU 

výstupy učivo 

 seznamuje se s novými jednotkami délky, 
hmotnosti, objemu a času (25) 

 měří a zapisuje výsledky měření (17)  

Převodní vztahy jednotek  

Měření, vážení  



 aplikuje získané informace do situací 
běžného života (27) 

Zápis údajů do tabulky, diagramu 

přesahy z: 

(4. ročník): Místo, kde žijeme. Naše vlast 1. část, (4. ročník): Místo, kde žijeme. Putování po České 

republice 

GEOMETRIE 

výstupy učivo 

 označí kolmost, rovnoběžnost (24) 

 sestrojí trojúhelník, trojúhelník pravoúhlý 
(22) 

 chápe pojem (a zákonitosti) 
trojúhelníková nerovnost (22) 

 rýsuje obdélník a čtverec podle zadaných 
parametrů (22) 

 užívá nákres při konstrukci (22) 

 počítá obvody a obsahy obrazců, pozoruje 
přímou úměrnost mezi velikostí stran a 
počítaných veličin (25) 

 aplikuje v praxi pojem osová souměrnost 
(26) 

 rýsuje grafický součet a rozdíl úsečky 
(23) 

 sestrojí střed a osu úsečky (23) 

Přímky kolmé  

Rýsování kolmic a rovnoběžek  

Trojúhelníková nerovnost  

Rýsování obdélníku a čtverce  

Obvod trojúhelníku, obdélníku a čtverce  

Útvary souměrné podle osy  

Obsah obdélníku a čtverce  

Osa úsečky, střed úsečky 

přesahy z: 

(4. ročník): Sloh, (4. ročník): Konstruktivní činnosti 

 

5. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE  - POČÍTÁNÍ DO MILIONU 

výstupy učivo 

 zapisuje čísla a čte je (7) 
Zápis a čtení čísel do 1 000 000  



 seřazuje čísla podle velikosti, porovnává 
je (7) 

 sčítá a odčítá pamětně a písemně (7) 

 používá zápis ve formě zlomku (10) 

 uplatňuje algoritmus písemného dělení 
dvojciferným číslem (uplatňuje znalosti 
předcházejících ročníků) (7) 

 využívá znalosti výpočtu průměru (7) 

 řeší rovnice (9) 

 přečte zápis deset. čísla, vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 
(12) 

 hledá, sbírá a třídí data (17) 

 tvoří jednoduché tabulky a diagramy (18) 

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech 
školské matematiky (27) 

 Zaokrouhluje přirozená čísla na stovky a 
tisíce (8) 

 Zapisuje celé záporné číslo, vyznačí ho na 
ose (13) 

Pamětné a písemné sčítání a odčítání  

Zlomky 

Násobení a dělení násobky čísla 10  

Zaokrouhlování  

Písemné dělení dvojciferným dělitelem  

Průměr (průměrná rychlost)  

Rovnice 

Desetinná čísla 

Sčít. a odčít. deset. čísel 

Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100 

Slovní úlohy 

Číselné a obrázkové řady 

Prostorová představivost 

přesahy z: 

(9. ročník): Psaní dopisů a žádostí 

JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI, ČASU 

výstupy učivo 

 využívá převádění jednotek v řešení 
slovních úloh a při výpočtech obvodů 
obrazců (25) 

Převody jednotek  

Měření a zápis údajů do tabulky, diagramu, 

posloupnosti 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 
 Kreativita 



 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy z: 

(5. ročník): Místo, kde žijeme. Putování po Evropě 

GEOMETRIE 

výstupy učivo 

 pozoruje vlastnosti úhlopříček, hovoří o 
nich (zapisuje je) (22) 

 počítá obvody a obsahy obrazců, sleduje 
přímou úměrnost mezi obsahem a 
velikostí stran (25) 

 porovnává velikosti (23) 

 sestrojí kružnici a kruh (22) 

 seznámí se se základními útvary 
v prostoru (25) 

 

Úhlopříčky a jejich vlastnosti  

Trojúhelníky + obvod  

Obvody a obsahy čtverce a obdélníku  

Souřadnice bodů  

Převádění jednotek obsahu  

Obsahy obrazců  

Tělesa 

Kružnice, kruh 

 

 

 

 

4.4. Člověk a jeho svět 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je 
koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje 
vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, 

zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k 
dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem 

spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět 
rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v 
předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich 

vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.  
 

Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími 
osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si 
podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je 

pozorovat a přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a svých potřeb a 



porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět 

soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se 
chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování 

poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své 
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.  
 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z 
konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání 

a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací 
oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání 
nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi 

vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.  
 

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích 
oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických 

okruhů.  
 

Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích 
předmětů a jejich vzdělávacího obsahu.  
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, 

vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. 
Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové 

i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické 
poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. 
v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v 

žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k 
naší zemi.  

 
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného 
chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi 

lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé 
sdružují,  

baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem 
financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální 
problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem 

budoucího občana demokratického státu.  
 

Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným 
výstupům pro 1. období vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva 
předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a 

okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku 
nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně držet 

tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho 
k očekávaným výstupům.  
 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč 
se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se 

život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od 
nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v 



historii naší země.  

 
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství 

regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a 
zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v 
nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i 

specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.  
 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 
soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i 
neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří 

jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, 
kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického 

poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, 
učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k 

trvale udržitelnému rozvoji.  
 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. 
Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak 

se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z 
hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní 

poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si 
bezpečné chování  a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných 
událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, 

jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci 
docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 

  Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci 
především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší 
modelové situace atd. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
 

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

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  
-orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

- orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, 
zeměpisných a kulturních informací  
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech  
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na 

základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel 
soužití, k plnění povinností a společných úkolů  
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní 

komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím 
elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)  

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního 
uplatnění při jejich ochraně  



- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl 
uspět  

- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení 
- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých 
situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně 

chování při mimořádných událostech. 
 

 

4.4.1. Prvouka 

Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. a 2. ročníku 2 hodiny a ve 3. ročníku 3 hodiny 

týdně. Výuka probíhá v kmenové třídě, popřípadě v odborné učebně, prostřednictvím 
vycházek do okolní přírody (rybník, louka, říčka, les), exkurze do SOU obor zahradník.  

Žáci používají učebnice, encyklopedický obrazový materiál, video a audio nahrávky.  
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  
- místo, kde žijeme  

- lidé kolem nás  
- lidé a čas  

- rozmanitost přírody  
- člověk a jeho zdraví  
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
 

Vzdělávání v oblasti směřuje k:  
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

-orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

- orientace ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, 
zeměpisných a kulturních informací  
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech  
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na 

základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel 
soužití, k plnění povinností a společných úkolů  
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní 

komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím 
elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)  

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního 
uplatnění při jejich ochraně  
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl 
uspět  

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

- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých  
situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně 
chování při mimořádných událostech. 



 

Společné výchovné vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí  
 

Kompetence k učení  
- žák se učí orientovat ve světě informací  
- třídí informace  

- poznává podstatu zdraví i nemocí  
- upevňuje prevenci chování  

- získává časové a místní propojení historických, zeměpisných a kulturních informací  
 
Kompetence k řešení problémů  

- žák se učí pracovat s literaturou, encyklopedií, využívá různých informačních zdrojů  
- upevňuje si správné jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti 

druhých  
 
Kompetence komunikativní  

- žák si rozšiřuje slovní zásobu  
- učí se vzájemně naslouchat  

- zdůvodňuje své závěry  
- vyjadřuje vztahy ke školnímu prostředí  
- vyjadřuje vztahy k okolnímu prostředí  

- pojmenovává skutečnosti a výtvory  
- vzájemně si radí a pomáhají  

 
Kompetence sociální a personální  
- žák se učí věcně argumentovat  

- spolupracuje na řešení problémů  
- respektuje názory druhých  

- pracuje ve skupinách  
 
Kompetence občanské  

- žák získává vztah k přírodě a kultuře  
- učí se aktivnímu uplatnění ochrany přírody  

- respektuje pravidla  
 
Kompetence pracovní  

- žák se učí pracovat s různými materiály, nástroji a vybavením  
- poznává technický rozvoj  

1. ročník - dotace: 2, povinný 

Místo, kde žijeme 

výstupy učivo 

 seznamuje se s místem svého bydliště 
a školy (1) 

 dodržuje základní pravidla silničního 
provozu (1) 

Domov 
- prostředí domova 

- místo, kde bydlím 
Škola 
- prostředí třídy a školy 

- škola a lidé v ní 



- slušné chování 

- práce a odpočinek ve škole 
- školní den 

Okolí školy 
- cesta do školy a zpět 
- pravidla bezpečné chůze 

- riziková místa a situace 

přesahy z: 

(1. ročník): Písmenkář, (1. ročník): Číselný obor do 5, (6. ročník): Můj svět 

Lidé kolem nás 

výstupy učivo 

 rozlišuje role, vztahy v rodině a 
vypráví o nich (10) 

 projevuje toleranci přirozeným 
odlišnostem spolužáků (10) 

Moje rodina 
- členové rodiny a jejich role 

- příbuzenské a mezigenerační vztahy 
- zaměstnání a povolání rodičů  

přesahy do: 

VV (1. ročník): Malba 

přesahy z: 

(1. ročník): Kresba 

Lidé a čas 

výstupy učivo 

 orientuje se v čase (17) 

 využívá časové údaje při řešení 
různých situací v denním životě (19) 

Orientace v čase a časový řád 

- roční období, měsíce 
- dny 

- čas v životě lidí 

přesahy z: 

(6. ročník): Přítomný čas prostý 

Rozmanitost přírody 

výstupy učivo 

 pozoruje, popisuje viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích (25) 
 rozlišuje některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků (26) 

Jaro 
Léto 

Podzim 
Zima 
Rostliny 

Domácí a některá volně žijící zvířata 



Domácí zvířata a jejich mláďata 

přesahy do: 

HV (1. ročník): Hudebně pohybové činnosti, VV (1. ročník): Malba, PV (1. ročník): 
Pěstitelské práce 

přesahy z: 

(1. ročník): Pěstitelské práce 

Člověk a jeho zdraví 

výstupy učivo 

 využívá základní znalosti o lidském 
těle a uplatňuje základní hygienické 

návyky (35) 
 vybavuje si základní pravidla ochrany 

svého zdraví (35, 36) 
 chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci (37) 

 uplatňuje základní pravidla 
bezpečného chování účastníka 

silničního provozu (36) 

 

Moje tělo 
Péče o zdraví 

Osobní bezpečí 

přesahy do: 

VV (1. ročník): Malba, TV (1. ročník): Činnost ovlivňující zdraví 

přesahy z: 

(1. ročník): Činnost ovlivňující zdraví, (1. ročník): Příprava pokrmů, (8. ročník): Minulý čas 

prostý 

 

2. ročník - dotace: 2, povinný 

Místo, kde žijeme 

výstupy učivo 

 popisuje místo svého bydliště a školy (1) 

 zná základní pravidla silničního provozu 

(1) 

 umí přivolat pomoc, reaguje na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech (1) 

Domov, dům, byt 

Obec, město 

Cesta do školy 

Adresa bydliště 

Dopravní prostředky, dopravní značky 

Základní pravidla chodce 

Riziková místa a situace 

Orientace v okolí 



Důležitá telefonní čísla 

Ohlášení dopravní nehody, požáru a jiných život 

ohrožujících událostí 

Lidé kolem nás 

výstupy učivo 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

v rodině (10) 

 objasňuje role v rodině (10) 

 projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 

přednostem i nedostatkům (10,11) 

Rodina a příbuzenské vztahy 

Soužití lidí – mezilidské vztahy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

Lidé a čas 

výstupy učivo 

 orientuje se v čase (17) 

 interpretuje jednoduché místní pověsti 

(18) 

 využívá časové údaje v denním životě (17) 

Kalendářní rok  

Čas podle hodin 

Denní režim 

Měsíce v roce 

Pověsti o okolí 

přesahy do: 

ČJL (2. ročník): Čtení 

Člověk a jeho zdraví 

výstupy učivo 

 pojmenuje základní části lidského těla (35) 

 uplatňuje základní hygienické a stravovací 

návyky (35) 

Naše tělo (hlava, trup, horní a dolní končetiny) 

Hygiena a čistota - základní hygienické návyky 

Nemoc a úraz 

Potraviny, výživa 

Stravovací a denní režim 

Práce a volný čas 

Rozmanitost přírody 



výstupy učivo 

 pozoruje a popíše změny v přírodě (25) 

 třídí některé přírodniny (26) 

Jaro 

Léto 

Podzim 

Zima 

Savci, ptáci 

 

 

3. ročník - dotace: 3, povinný 

Místo, kde žijeme 

výstupy učivo 

 vyznačuje v jednoduchém plánu 1 
 rozlišuje přírodní a umělé prvky v 

okolí domova a školy 3 
 začlení svou obec do příslušného kraje 

2 
 rozlišuje možná rizika v okolí domova 

a školy 1 

Domov, dům, byt 
Obec, město 

Cesta do školy 
Adresa bydliště 

Olomoucký kraj 

Riziková místa 

 

  

Lidé kolem nás 

výstupy učivo 

 vysvětluje význam a potřebu různých 

povolání a pracovních činností 11 
 uvědomuje si různé odlišnosti u lidí a 

toleruje je 10 
 uvědomuje si možná rizika při 

kontaktu s lidmi 1 

Povolání a pracovní činnosti 

Základní nářadí 
Rozdíly mezi lidmi 

Lidské vlastnosti 

Rizikové situace 

přesahy do: 

M (3. ročník): Jednotky délky, objemu a času 

Lidé a čas 

výstupy učivo 

 porovnává minulost a současnost na 
jednoduchých příkladech 17, 18, 19 

Život rodiny, práce lidí 
Historické stavby v obci 



 orientuje se v minulosti a současnosti 

regionu 17, 18, 19 

Důležité osobnosti v obci 

Významné události obce 

Rozmanitost přírody 

výstupy učivo 

 pojmenuje některé druhy látek a jejich 
vlastnosti 25 

 

 třídí některé přírodniny 26 
 provede pokus v rámci daného učiva 

pod pedagogickýn vedením 27 

 rozlišuje příklady ohleduplného a 
neohleduplného chování k přírodě 25 

 

Látky a jejich vlastnosti 
Neživá příroda – voda, vzduch, půda, horniny 

a nerosty, Slunce 

Živá příroda – rostlliny, houby, živočichové 
 

Ohleduplně chování k přírodě 

Člověk a jeho zdraví 

výstupy učivo 

 pojmenuje některé vnitřní orgány 35 
 vyjmenuje 5 lidských smyslů, 

seznamuje se s některými jejich 
poruchami 35 

 pojmenuje základní funkci kostry a 

svalstva 35 
 rozlišuje druhy bezpečného a 

nebezpečného chování 36, 37, 39 
 rozlišuje bezpečné a nebezpečné místo 

pro hru 36, 37, 39 

 uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu 36, 37, 39 

Naše tělo 
Orgány 

Naše smysly 
Kostra, svalstvo 
Chování v různých situacích 

 

 

4.4.3. Vlastivěda 

Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 2 

hodiny týdně.  
Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda se realizují tři okruhy:  

- místo, kde žijeme  
- lidé kolem nás  
- lidé a čas 

 



Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně, popřípadě v terénu; využívají dostupné 

vyučovací pomůcky, příležitostně se účastní výchovně-vzdělávacích exkurzí zaměřených na 
vlastivědné téma a tematického projektového vyučování. Zařazuje se individuální i skupinové 

pojetí práce.  
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

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

tím, že vede žáka k:  

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

-orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 
- orientace ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací  
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech  

- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na 
základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel 

soužití, k plnění povinností a společných úkolů  
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní 
komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím 

elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)  
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního 

uplatnění při jejich ochraně  
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl 

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

- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých 
situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně 
chování při mimořádných událostech. 
 

 
Společné výchovné vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí  

 
Kompetence k učení  
- žáci vyznačují v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo  

- žáci začleňují obec/město do příslušného kraje  
- žáci jsou vedeni k užívání správné terminologie a symboliky  

 
Kompetence k řešení problémů  
- žáci rozlišují přírodní a umělé prvky v krajině  

- žáci zaujímají aktivní postoj k tvořivému přístupu  
- žáci využívají získaná poznání při vlastním vypracovávání úkolů  

 
Kompetence komunikativní  
- žáci vyjadřují estetické hodnoty a rozmanitost krajiny  

- žáci využívají časové údaje při řešení různých situací, rozlišují děj v minulosti, přítomnosti a 



budoucnosti  

- žáci si ověřují získané poznatky  
- žáci se učí argumentovat, zapojují se do diskuse  

- žáci respektují názory druhých  
 
Kompetence sociální a personální  

- žáci rozlišují vztahy mezi lidmi, národy  
- žáci odvozují význam a potřebu různých povolání a pracovních činností  

- žáci interpretují, vysvětlují či prezentují různé textové, obrazové i jiné materiály  
- žáci tvořivě pracují v různých skupinách, umí si vzájemně pomáhat  
 

Kompetence občanské  
- žáci pojmenují některé významné rodáky, kulturní a historické památky, významné události 

v oblastech ČR (popřípadě státech Evropy)  
- žáci se podílejí na utváření kritérií hodnocení činností nebo výsledků činností  
- žáci hodnotí vlastní výsledky  

 
Kompetence pracovní  

- žáci uplatňují elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech 
porovnávají minulost a součastnost  
- žáci plánují úkoly a postupy své práce  

- žáci vzájemně spolupracují 

4. ročník - dotace: 2, povinný 

Místo, kde žijeme. Naše vlast 1. část 

výstupy učivo 

 podle počtu obyvatel uvede vztah mezi 

sousedními obcemi (4) 
 vyhledá z různých zdrojů typické 

příklady rostlinstva a živočišstva - 
typické pro okolní krajinu (7) 

 vyhledá z různých zdrojů, čím se 

zabývá hospodářství obce (okolních 
obcí) (7) 

 vysvětlí potřebu aplikovat zásady 
šetrného přístupu k přírodě (5) 

 posoudí vlastními slovy význam 

přírody, hospodářství a kultury v 
životě lidí (8) 

 vyhledá z různých zdrojů náplň kultury 
v obci (7) 

 vysvětlí potřebu aplikovat zásady 

bezpečnosti silničního provozu chodce 
a cyklisty (5) 

 uvádí příklady přínosu školy pro 
rozvoj kultury v obci (i mimo obec) (7) 

 registruje rozdíl mezi náčrtem, plánem 

a mapou (5) 

Můj domov 

- moje bydliště 
Moje obec 

- poloha 
- části obce 
- okolní krajina a příroda 

- hospodářství 
- kultura 

- minulost a současnost 
- doprava 
Moje škola 

- cesta do školy a ze školy 

- riziková místa a situace 
- prostředí  

- okolí  
- činnost  
Náčrt, plánek, mapa 

Světové strany 
- určování v přírodě 

- určování na mapě 
Česká republika 



 uvede příklady určování světových 

stran v přírodě (5) 
 dokáže učit světové strany na mapě (5) 

 použije názvy světových stran při 
určování polohy různých bodů a míst z 
okolí školy a bydliště (5) 

 vyjmenuje symboly našeho státu (9) 
 pojmenuje nevyšší orgány státní moci 

prezident, parlament, vláda, uvede 
jméno prezidenta republiky (9) 

 používá mapu pro vyhledávání údajů o 

ČR (6) 
 používá jiné zdroje pro získání 

informací o ČR (6) 
 uvede příklad znečištění životního 

prostředí v ČR (5) 

- hlavní město 

- národ 
- státní symboly 

- armáda ČR 

- orgány státní moci 
- pohoří, nížiny, vodstvo 

- hospodářství 
- města, obce, památky 
Životní prostředí 

  

přesahy do: 

ČJL (4. ročník): Mluvnice, ČJL (4. ročník): Čtení, M (4. ročník): Jednotky délky, hmotnosti, 
objemu, času, VV (4. ročník): Malba, VV (4. ročník): Kresba 

přesahy z: 

(4. ročník): Mluvnice, (4. ročník): Konstruktivní činnosti, (4. ročník): Poslechové činnosti 

Lidé a čas. Obrazy ze straších českých dějin I. 

výstupy učivo 

 vysvětlí pojem minulost, současnost a 
budoucnost (21) 

 použije časovou osu pro ztvárnění 

posloupnosti života čtyř generací ve 
své rodině (20) 

 vyjádří vlastními slovy přínos 
některých významných osobností 
českých dějin (23) 

 přiřadí některé prvky způsobu života k 
dějinnému období (22) 

 odhadne přiřazení typické ukázky 
(stavba, zbraň, oděv,..) k dějinnému 
období (21) 

 uvede do vzájemného vztahu 
charakteristické pojmy a významné 

dějinné osobnosti (21) 
 dokáže za pomoci podpůrného 

materiálu vytvořit jednoduchou 

časovou osu s důležitými letopočty 
dějinných událostí (20) 

Orientace v čase a časový řád 
- báje mýty, pověsti 
- dějiny jako časový sled událostí 

- letopočet, kalendář 
- generace 

Minulost na našem území 
- dávní Slované 
- Velkomoravská říše 

- Konstantin a Metoděj ( písmo, křesťanství - 
Vánoce, Velikonoce ) 

- období přemyslovských knížat a králů 
- Karel IV. 
- Jan Hus, husitské války 

- Jiří z Poděbrad 
- Vladislav Jagellonský 

- Habsburkové 
- bitva na Bílé hoře a třicetiletá válka, J. A. 
Komenský 

- doba po třicetileté válce 
- Marie Terezie 



 vyjádří vlastními slovy důvod pro 

zařazení některých státních svátků (24) 
 používá k získání informací o 

památkách a zajímavostech 
regionálního charakteru různých 
zdrojů (22) 

- Josef II. 

přesahy do: 

ČJL (4. ročník): Mluvnice, ČJL (4. ročník): Čtení, M (4. ročník): Počítání do 1000, VV (4. 
ročník): Kresba 

přesahy z: 

(4. ročník): Čísla větší než 10 000, (4. ročník): Techniky plastického vyjádření, (4. ročník): 

Malba 

Lidé kolem nás 

výstupy učivo 

 vysvětluje na základě vlastních 
zkušeností základní povinnosti členů 

rodiny (12) 
 nalézá rozdíly mezi lidmi, obhájí a 

odůvodní vhodnou formou své názory, 
připustí svůj omyl (13) 

 provádí společnou práci v kolektivu 

(12) 
 vysvětluje potřebu pravidel slušného 

chování mezi lidmi v rodině, ve škole, 
na veřejnosti (12) 

 aplikuje pravidla slušného chování 

(12) 

Rodina 
Soužití lidí 

Chování lidí 

- ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 
emocionality 

-rizikové situace, rizikové chování 

- předcházení konfliktu 

přesahy do: 

ČJL (4. ročník): Sloh, ČJL (4. ročník): Čtení, VV (4. ročník): Utváření osobního postoje 

přesahy z: 

(4. ročník): Utváření osobního postoje 

5. ročník - dotace: 2, povinný 

Lidé a čas. Obrazy z novějších českých dějin 

výstupy učivo 

 přiřadí některé prvky způsobu života k České země součástí Rakousko-Uherska  



danému období (22) 

 odhadne, ke kterému dějinnému 
období patří ukázka (stroj, stavba, 

zbraň, oděv,...) (23) 
 uvede do vzájemného vztahu 

charakteristické pojmy a významné 

dějinné osobnosti (23) 
 dokáže pomocí podpůrného materiálu 

vytvořit jednoduchou časovou osu s 
důležitými dějinnými událostmi naší 
země (20) 

 vyjádří vlastními slovy důvod pro 
zařazení některých státních svátků (24) 

 používá různých zdrojů k získání 
informací o památkách a 
zajímavostech regionálního charakteru 

(22) 

- Národní obrození  

- vynálezy 19. století  
 

První světová válka  
- vznik I. světové války  
- vznik samostatného českého státu  

 
Samostatné Československo  

- pojem demokratický stát  
- T. G. Masaryk  
 

Druhá světová válka  
- napadení Čech a Moravy 1939  

- vznik Protektorátu, fašisté u nás  
- holocaust 
- porážka Německa, osvobození  

 
 

 
 
Obnovení Československa  

- totalitní vláda komunistické strany  
 

 
Návrat k demokracii  
- sametová revoluce - 17. 11. 1989  

- prezident Václav Havel  
- současný prezident  

- vznik České republiky  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy do: 

ČJL (5. ročník): Mluvnice, ČJL (5. ročník): Čtení, VV (5. ročník): Kresba 

přesahy z: 

(5. ročník): Techniky plastického vyjádření, (5. ročník): Poslechové činnosti 

Místo, kde žijeme. Putování po Evropě 



výstupy učivo 

 definuje pojem globus (5) 
 rozlišuje základní typy map (5) 

 určí na globu i na mapě světa polohu 
Evropy (5) 

 používá mapu pro vyhledávání názvů 

pro povrch a vodstvo Evropy (5) 
 používá různé zdroje k získání 

informací o Evropě a jejích státech (8) 
 používá mapu pro vyhledávání polohy 

evropských států, jejich pohoří, nížin a 

vodstva (6) 
 používá mapu pro vyhledávání míst 

evropských měst (6) 
 používá vlastní zážitky a poznatky z 

cest po Evropě při vlastní prezentaci 

(8) 

Globus 
- model planety Země 

- polokoule 
- kontinenty 
Mapa obecně zeměpisná a tematická 

Evropa 
- povrch a vodstvo kontinentu 

- rostlinstvo a živočišstvo kontinentu 
Evropské státy 
- názvy a hlavní města 

- poloha na mapě  
- povrch a vodstvo 

- známá evropská města 
Evropská unie 
- základní informace 

- státy EU 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

přesahy do: 

ČJL (5. ročník): Mluvnice, ČJL (5. ročník): Čtení, M (5. ročník): Jednotky délky, hmotnosti, 

času, VV (5. ročník): Kresba 

přesahy z: 

(5. ročník): Mluvnice, (5. ročník): Zdravotní tělesná výchova, (5. ročník): Rozmanitost 
přírody, (6. ročník): Globus a mapa, (6. ročník): Atmosféra, (6. ročník): Terenní praxe v okolí 
školy, (8. ročník): Evropa, (8. ročník): Česká republika na mapě Evropy, poloha a rozloha 

Lidé kolem nás 

výstupy učivo 

 seznámí se s pojmy základní lidská 
práva a demokracie (14) 

 označí druhy chování, která porušují 
základní lidská práva a demokracii 

(14) 
 vybere jednoduchý příklad k formě 

vlastnictví (15) 

 používá peníze v běžných situacích 
(15)     

 odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 
vrácené peníze (15) 

Demokracie 
Politické strany 

Právo a spravedlnost 
- základní lidská práva, práva dítěte a žáka 

- povinnosti dospělých, dětí, žáků 
- protiprávní jednání a korupce 
- právní ochrana občanů, majetku včetně 

nároku na reklamaci 
Vlastnictví 

- soukromé, veřejné, osobní, společné 
- hmotný a nehmotný majetek 



 na příkladu ukáže nemožnost realizace 

všech chtěných výdajů (15) 
 vysvětlí proč spořit, kdy si půjčit a jak 

vracet dluhy (15) 
 navrhne řešení jednoduchého 

modelového problému v životě 

člověka (16) 
 navrhne řešení zlepšení životního 

prostředí uvedené lokality (16) 

- rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, 

hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení, banka jako správce peněz, 

úspory, půjčky 
Základní problémy 
- sociální problémy 

- problémy konzumního způsobu života 
- nesnášenlivost mezi lidmi 

- problémy životního prostředí 
- nemocní a postižení lidé 

přesahy do: 

ČJL (5. ročník): Slohové útvary, ČJL (5. ročník): Čtení, VV (5. ročník): Utváření osobního 
postoje 

přesahy z: 

(5. ročník): Kresba, (5. ročník): Utváření osobního postoje 

Místo, kde žijeme. Putování po České republice 

výstupy učivo 

 označí hlavní město ČR (5) 
 používá mapu a jiné zdroje pro získání 

informací (5) 
 používá mapu pro vyhledávání polohy 

jednotlivých regionů ČR a některých 

významnějších měst ČR (6) 
 diskutuje nad významem zjištěných 

regionálních zvláštností (8) 

Praha 

- památky 

- kulturní a společenské vyžití 

- současná podoba města 

Regiony a města ČR 

- orientace na mapě 

- povrchu, vodstvo 

- surovinové zdroje 

- průmysl 

- služby, obchod 

- cestování, rekreace, památky 

 

 

 



4.4.2. Přírodověda 

Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 
hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenové třídě, odborné učebně, koutku živé přírody, na 
vycházce, prostřednictvím exkurze a besed.  

Žáci využívají názorné pomůcky, encyklopedie, videokazety, pracovní listy, počítačové 
programy a tvoří tematické projekty.  

Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do dvou 
tematických okruhů:  
Rozmanitost přírody:  

- Země jako planeta sluneční soustavy  
- rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, 

životní potřeby a podmínky  
- rovnováha v přírodě  
- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, ikvidace odpadů, 

živelné pohromy, ekologické katastrofy  
Člověk a jeho zdraví :  

- lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy 
lidské reprodukce  
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy  

- péče o zdraví, první pomoc  
- odpovědnost člověka za své zdraví  

- situace hromadného ohrožení  
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 
Vzdělávání v předmětu Přírodověda směřuje k:  
- pochopení ročního cyklu v přírodě i změn, které nastávají v přírodě v průběhu roku  

- uvědomění si rozmanitosti přírody a bohatosti druhů, které v ní žijí  
- poznání dalších druhů rostlin, živočichů i hub, které žijí ve společenstvech různorodých 

prostředí  
- pochopení základních ekologických vztahů ve vybraných společenstvech  
- seznámení s důležitými druhy kulturních rostlin a jejich životními cykly  

- vytvoření základního povědomí o principech demokratického zřízení, volebním právu  
- pochopení sounáležitosti člověka s neživou přírodou a ostatními organismy  

- poznání lidského těla, orgánů a orgánových soustav  
- získání vztahu k vlastnímu zdraví a zdravému způsobu života  
- seznámení se základy techniky a jednoduchými stroji  

- porozumění závislosti člověka na přírodních zdrojích a nutnosti chránit životní prostředí  
 

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí žáků.  
 
Kompetence k učení  

- žák se učí používat literaturu, encyklopedie, učební pomůcky  
- získává informace o přírodě  

- hodnotí výsledky svého pozorování  
 
Kompetence k řešení problémů  

- žák je veden k objevům, řešením a závěrům  
- učí se řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích  



- vyhledává informace vhodné k řešení problémů  

 
Kompetence komunikativní  

- žák se učí používat správnou terminologii  
- rozšiřuje si slovní zásobu v tématech  
- vyjadřuje své myšlenky, poznatky, názory a podněty  

 
Kompetence sociální a personální  

- žák se učí pracovat ve skupinách  
- učí se spolupracovat s druhými  
- respektuje názory a zkušenosti druhých  

- vnímá názory a zkušenosti spolužáků  
 

Kompetence občanské  
- žák se učí poznávat rozdíly mezi lidmi  
- žák se učí dodržovat pravidla slušného chování  

- žák si vytváří ohleduplný vztah k přírodě  
 

Kompetence pracovní  
- žák se učí pozorovat, manipulovat a experimentovat  
- respektuje pravidla bezpečnosti, učí se týmové činnosti  

- vytváří si pracovní návyky, dodržuje pravidla  
 

ročník 4. ročník 5. ročník 

dotace 1 2 

povinnost 

(skupina) 
povinný povinný 

dotace skupiny 
  

 

 

4. ročník - dotace: 1, povinný 

Rozmanitost přírody 

výstupy učivo 

 třídí přírodu na živou a neživou (28) 

 třídí rostliny (31) 

 třídí byliny (31) 

 objasňuje význam léčivých bylin (28) 

 odhaduje využití produktů zemědělství pro 

člověka (30) 

Obilniny a traviny 

Rostliny kulturní a plané 

Pokojové rostliny 

Byliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé 

Léčivé rostliny 

Využití produktů zemědělství 

Houby 

Dřeviny (strom, keř) 

Ochrana životního prostředí 

Pokus - rostlina v kyselé vodě 



 určuje podle atlasu některé druhy hub (31) 

 vyjádří vlastními slovy význam dřevin pro 

člověka (32) 

 hodnotí vliv člověka na přírodu (32) 

 pozoruje a porovnává způsob života 

některých živočichů (31, 30) 

 třídí živočichy (31) 

 pojmenuje některé druhy hornin a nerostů 

a popíše jejich využití (28) 

 vyjmenuje základní vlastnosti vody a 

vzduchu (28) 

 vyjmenuje druhy poškozování vodních 

zdrojů (32) 

 zjišťuje objem vody i jiných tekutin, 

zaznamenává některé jednotky objemu 

(34) 

 stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí (33) 

Les 

Potok a rybník 

Zahrada 

Pole 

Horniny a nerosty 

Voda a vzduch 

Vodní toky a vodní plochy 

Pokus – objem 

Rizika v přírodě 

 Mimořádné události způsobené přírodními vlivy 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy do: 

TV (4. ročník): Činnost ovlivňující zdraví 

5. ročník - dotace: 2, povinný 

Člověk a jeho zdraví 

výstupy učivo 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

(40) 

 uvádí vztah orgánů lidského těla k jejich 

funkci (39) 

 popisuje odlišnosti mezi chlapcem a 

Vývoj lidského jedince 

Lidské tělo 

Lidské orgány 

Základy sexuální výchovy – rodina, vztahy 

v rodině, partnerské vztahy 

Nemoci přenosné a nepřenosné 

Ochrana před infekcemi přenosnými krví  



dívkou (46) 

 dokáže se ohleduplně chovat k druhému 

pohlaví (46) 

 uplatňuje účelné způsoby chování (42) 

 reaguje v situacích ohrožující zdraví 

(43,44,45) 

 přivolá lékařskou pomoc (45) 

 ošetří drobná poranění (45) 

 plánuje účelně svůj čas (41) 

 vnímá dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry 

pro své chování jako chodec a cyklista 

(42) 

 rozpozná život ohrožující zranění (45) 

Denní režim, zdravý životní styl, správná výživa 

Hygiena 

Krizové situace 

Návykové látky, závislost 

Osobní bezpečí 

Prevence nemocí a úrazů 

Rizikové situace v dopravě a v dopravních 

prostředcích 

Mimořádné události, postupu v případě ohrožení 

Integrovaný záchranný systém 

přesahy do: 

VV (5. ročník): Kresba 

Rozmanitost přírody 

výstupy učivo 

 vyjádří vlastními slovy vliv Slunce na 

podmínky života na Zemi, pojmenuje 

planety sluneční soustavy (29) 

 nalézá souvislost mezi otáčením Země 

kolem osy a pohybem Země kolem 

Slunce, se střídáním dne, noci i ročních 

období (29) 

 poznává úlohu vody v přírodě (28,32) 

 zná některé mořské živočichy (30) 

 popisuje rozmanitost života v podnebných 

pásech (30) 

 určí podnebí a podmínky života mírného 

pásu (28,30) 

 popisuje živočichy cizokrajných oblastí 

známé ze ZOO (30) 

Planety sluneční soustavy 

Model Země - glóbus 

Otáčení Země 

Střídání dne a noci 

Roční období 

Voda v krajině 

Moře, oceány 

Podnebné pásy 

Krajinné oblasti 

Podnebí mírného pásu 



přesahy do: 

Vlast (5. ročník): Místo, kde žijeme. Putování po Evropě 

 

 

4.5.1. Dějepis 

 

V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru 
dějepis.  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili historické, sociální a kulturně - historické 
souvislosti o vývoji společnosti a důležitých společenských jevech. Hlavní poslání "Dějepisu" 
spočívá ve smyslu předávání historických zkušeností a poznatků. Ke specifickým úkolům 

výuky dějepisu patří i vytváření pocitu hrdosti a úcty k duchovním a materiálním výtvorům 
minulosti, k respektování odlišných kultur.  

Dějepis bude na škole vyučován na II. stupni v každém ročníku 2 hodiny týdně.  
Při výuce dějepisu v 6. - 9. ročníku je uplatňováno chronologické hledisko. Některé tématické 
celky (umělecké slohy, ...) umožňují navázání mezipředmětových vztahů (Hv, Vv, Čj - lit.).  

K pravidelným akcím patří exkurze žáků 9. tříd do Osvětimi, Prahy, Olomouce.  
Do výuky používáme kromě učebnic dějepisné atlasy, obrazy, dějepisné mapy, dokumentární 

filmy.  
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

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

vede žáka k:  
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost našeho národa, jiných národů a společenství a 
upevňování sounáležitosti k evropské kultuře  

- odhalování kořenů společenských jevů, změn a jejich souvislostí  
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání  

- utváření pozitivního hodnotového názoru opřeného o historickou zkušenost  
- rozlišování mýtů a skutečností  
- hodnocení faktů a ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů v minulosti i 

současnosti  
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických faktů  

- úctě k našemu národu i národům jiným  
- respektu ke kulturním a dalším odlišnostem  
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí  

- rozvíjení sebepoznávání a sebehodnocení  
- základním principům demokratického soužití  

- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a 
postojů  
- zaujímání a obhajování vlastních názorů a k přiměřenému obhajování svých práv  

 
Kompetence k učení  

- využívá různé metody učení  
- vyhledává informace v literatuře a na internetu  



- propojuje informace různých vzdělávacích oborů  

- používá základní historické termíny a symboly  
- hodnotí výsledky své práce a navrhuje její zlepšení  

 
Kompetence k řešení problémů  
- promýšlí a plánuje způsob řešení některých historických událostí  

- obhajuje své názory na určité historické události  
 

Kompetence komunikativní  
- souvisle a v logickém sledu vypráví o historických událostech  
- naslouchá druhým lidem  

- seznamuje se s různými historickými texty, obrazovými materiály a nahrávkami  
 

Kompetence sociální a personální  
- pracuje ve skupině  
- poskytuje podle svých možností a schopností pomoc ostatním svým spolužákům  

- čerpá poučení z myšlenek historických osobností  
 

Kompetence občanské  
- snaží se vcítit do situací lidí v určitých životních situacích  
- zaujímá záporné stanovisko k historickým událostem v nichž se projevilo násilí a útlak  

- vytváří si pozitivní postoj k historii  
- seznamuje se s uměleckými předměty různých dob  

- uvědomuje si nutnost ochrany historických památek  
- zúčastňuje se historických exkurzí  
 

Kompetence pracovní  
- pracuje podle stanovených pravidel 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 Občan, občanská společnost a stát  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 
 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

 

 

6. ročník - dotace: 2, povinný 

Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách 

výstupy učivo 

 uvede příklady potřebnosti studia dějin 

1  
 vysvětlí pojem historický pramen 2 
 z řady vystavených předmětů vybere 

příklad pramene hmotného a 
písemného 2 

 pojmenuje instituce pro 
shromažďování historických pramenů 
2 

 zjistí, kde se v blízkosti jeho bydliště 
nacházejí muzea, archívy, knihovny 2 

 zaznamená na časovou osu data 3 
 rozlišuje pojmy rok, století, tisíciletí, 

př. n. l. a n. l. 3 

 v encyklopedii vyhledá zadané heslo 3 
 řadí historické epochy v 

chronologickém sledu 3 

Historické prameny  

Historický čas a prostor  
Muzea, archivy, knihovny 
Archeologie 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

Pravěk 

výstupy učivo 

 na základě osvojených znalostí o 
vzniku člověka objasní pojem "jednota 

původu všech lidí" 4 
 pomocí obrázků vysvětlí postupný 

vývoj člověka 4 
 vyjmenuje hlavní způsoby obživy 

pravěkých lidí a popíše používané 

nástroje 4 

Starší doba kamenná  
- člověk zručný  

- člověk vzpřímený  
- člověk rozumný  

- člověk dnešního typu  
Mladší doba kamenná  
- počátky zemědělství a dobytkářství  

- rodová společnost  



 popíše pravěké zemědělství 5 

 uvede způsoby zpracování a využití 
kovů 5 

 vysvětlí příčinu vzniku náboženství a 
zdůvodní úctu ke kultu ženy – matky 4 

 na mapě vyhledá archeologická 

naleziště na našem území 6 

- společenská diferenciace  

Pozdní doba kamenná  
- rozvoj řemeslné výroby  

- vznik sousedských občin  
Doba bronzová  
Doba železná  

Pravěk na našem území 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): Tvořivé činnosti s literárním textem, Př (6. ročník): Země a život, VV (9. 

ročník): Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(7. ročník): Austrálie, (9. ročník): Výtvarná kultura 

Nejstarší starověké civilizace 

výstupy učivo 

 na mapě ukáže nejstarší starověké 

státy 7 
 vysvětlí příčinu vzniku nejstarších 

civilizací a objasní souvislost jejich 
vzniku s přírodními podmínkami 7 

 popíše rozvrstvení společnosti 

starověkých států 7 
 zhodnotí kulturní přínos 

Mezopotámie, Egypta, Indie, Číny a 
států na Blízkém východě; vyjmenuje 
nejdůležitější objevy, vynálezy a 

památky 8 

Starověk  

- Mezopotámie  
- Egypt  

- Indie  
- Čína  
Blízký východ a Středomoří  

- Kréta  
- Chetitská říše  

- Foinicie  
- Palestina 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 



 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): Tvořivé činnosti s literárním textem, Z (6. ročník): Afrika, Z (7. ročník): 

Asie, VV (8. ročník): Výtvarná kultura, VV (9. ročník): Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(6. ročník): Tvořivé činnosti s literárním textem, (6. ročník): Planeta Země, (7. ročník): Asie, 
(9. ročník): Výtvarná kultura 

Starověké Řecko 

výstupy učivo 

 na mapě ukáže oblast starověkého 
Řecka a nejvýznamnější městské státy 

9 
 stručně vyloží obsah zadaných 

řeckých bájí 9 

 uvede základní funkce městských států 
a popíše uspořádání společnosti 10 

 na příkladu Solónovy vlády v 
Athénách vysvětlí podstatu antické 
demokracie 10 

 na obrázcích rozezná základní antické 
sloupy 9 

 uvede významné osobnosti a důležité 

kulturní památky starověkého Řecka 9 
 objasní historickou úlohu a význam 

Alexandra Makedonského 9 

Antické státy  
- příchod řeckých kmenů  

- doba mykénská  
- doba homérská  
- doba archaická  

- velká řecká kolonizace  
- Athény a Sparta - řecko-perské války  

- peloponéská válka  
- řecká vzdělanost a umění  
Makedonie  

- Alexandr Veliký 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 



 Jsme Evropané 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): Tvořivé činnosti s literárním textem, OV (8. ročník): Stát a právo, Z (8. 
ročník): Evropa, VV (9. ročník): Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(6. ročník): Tvořivé činnosti s literárním textem, (6. ročník): Atletika, (6. ročník): Planeta 

Země, (8. ročník): Státy Evropy, (9. ročník): Výtvarná kultura 

Starověký Řím 

výstupy učivo 

 na mapě ukáže rozsah římské říše v 
jednotlivých fázích vývoje 9 

 vyjmenuje postupné změny způsobu 
vlády a státního zřízení v Římě 10 

 uvede významné osobnosti a důležité 
kulturní památky římské říše 9 

 vysvětlí vznik a vývoj křesťanství od 

pronásledování po uznání za státní 
náboženství 9 

 charakterizuje okolnosti zániku 
západořímské říše 9 

Helénismus  
Etruskové a Řím v době království  

Řím na počátku republiky  
Ovládnutí Itálie Římem  

Členění římské společnosti  
Punské války  
Krize republiky, vznik císařství  

Římská kultura, římská kultura 
Krize a zánik západořímské říše 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): Tvořivé činnosti s literárním textem, OV (8. ročník): Stát a právo, Z (8. 

ročník): Evropa, VV (9. ročník): Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(8. ročník): Státy Evropy, (9. ročník): Výtvarná kultura 

7. ročník - dotace: 2, povinný 

Raný středověk 

výstupy učivo 

 vysvětlí, proč došlo ke stěhování 

národů ve střední Evropě 11 
 ukáže na mapě, kde se jednotlivé 

kmeny usazovaly a vytvářely nové říše 

11 
 popíše původ a způsob života Slovanů 

12 

Nový etnický obraz Evropy  

Stěhování národů  
První Slované 
Vznik nových říší, počátky významných 

evropských států 
Křesťanství-islám 



 na mapě ukáže jednotlivé říše 12 

 popíše způsob života, kulturu a 
náboženství jednotlivých oblastí a říší 

12 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 
 Jsme Evropané 

přesahy do: 

Z (9. ročník): Obyvatelstvo a sídla 

přesahy z: 

(6. ročník): Planeta Země, (8. ročník): Kraje České republiky, (9. ročník): Výtvarná kultura 

První státní útvary na našem území 

výstupy učivo 

 objasní význam cyrilometodějské mise 
13 

 s pomocí obrázkové dokumentace 
pojmenuje velkomoravské stavby, 

slovanské šperky 13 
 reprodukuje nejstarší pověsti o vzniku 

českého státu a o Přemyslovcích 13 

 ukáže na mapě územní rozsah českého 
státu 13 

Sámova říše 
Velkomoravská říše 

Český stát v době knížecí 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

přesahy do: 

ČJL (6. ročník): Tvořivé činnosti s literárním textem, Z (8. ročník): Evropa 

Přemyslovci a Lucemburkové 



výstupy učivo 

 charakterizuje vývoj českého státu za 
vlády Přemyslovců 13 

 uvede nejvýznamnější osobnosti z 
přemyslovské dynastie 13 

 rozpozná charakteristické rysy 

románského stavebního slohu 15 
 na konkrétních příkladech 

demonstruje význam osobnosti Jana 
Lucemburského a Karla IV. pro české 
země 13 

 uvede charakteristické rysy a 
významné památky gotického 

stavebního slohu 14 

Český stát v době posledních Přemyslovců 
Románský sloh 

Český stát za vlády Lucemburků 
Gotická kultura 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé 

přesahy z: 

(8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé 

Konflikty středověku 

výstupy učivo 

 vysvětlí rozdíl mezi mocí světského 
panovníka a papeže 14 

 specifikuje příčiny křížových výprav a 

stručně popíše jejich průběh a 
výsledky 14 

 popíše příčiny a průběh stoleté války 
13 

Svatá říše římská 
Křížové výpravy 
Stoletá válka 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy do: 



VV (9. ročník): Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé, (9. 
ročník): Výtvarná kultura 

Středověká společnost 

výstupy učivo 

 na příkladu české společnosti osvětlí 
strukturu středověké společnosti 15 

 objasní, proč vznikala města, kdo je 

zakládal, jakou funkci měla 15 

Venkovská kolonizace 
Vznik měst 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní 
představitelé, VV (9. ročník): Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(8. ročník): Kraje České republiky, (9. ročník): Výtvarná kultura 

Doba husitská 

výstupy učivo 

 vysvětlí, co vedlo Husa ke kritice 

církve, objasní jeho reformní 
myšlenky 16 

 popíše nejvýznamnější události 

husitské revoluce 16, 17 
 rozliší husitské zbraně a objasní 

způsob vojenské taktiky husitů 17 

 načrtne význam mírových návrhů 
Jiřího z Poděbrad směřujících k 

vytvoření středoevropského soustátí 
16, 17 

 popíše poměry v českých zemích za 

vlády Jagellonců 17 

Jan Hus a počátky českého husitského hnutí  

Husitské války  
Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců 



pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé 

přesahy z: 

(7. ročník): Poslechové činnosti, (8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové 

literatury, významní představitelé, (8. ročník): Kraje České republiky, (9. ročník): Výtvarná 
kultura 

Raný novověk 

výstupy učivo 

 vysvětlí pojmy renesance a 
humanismus, objasní jejich vztah 
k antice 22 

 uvede typické znaky renesanční 
architektury, vyjmenuje renesanční 

umělce a památky 22 

Renesance a humanismus 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní 
představitelé, VV (9. ročník): Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé, (8. 

ročník): Státy Evropy, (9. ročník): Výtvarná kultura 

8. ročník - dotace: 2, povinný 

Zámořské objevy 

výstupy učivo 



 specifikuje důvody objevných plaveb 

18 
 ukáže na mapě cesty významných 

mořeplavců 18 
 vysvětlí důsledky objevných plaveb 18 

Počátky dobývání světa 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

přesahy do: 

Z (6. ročník): Globus a mapa 

přesahy z: 

(7. ročník): Austrálie, (7. ročník): Amerika, (7. ročník): Asie 

Reformace a protireformace 

výstupy učivo 

 vysvětlí příčiny nespokojenosti 
různých společenských vrstev v 16. 

století a porovná je s husitskou 
revolucí v 15. století 20 

 vysvětlí pojmy reformace a 
protireformace 20 

 popíše průběh reformace v Německu, 

Anglii a Francii 20, 21 

Reformace v Německu  
Reformace v západní Evropě 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

Nástup Habsburků na český trůn 

výstupy učivo 

 popíše okolnosti nástupu Habsburků 

na český trůn 19, 21 
 zhodnotí postavení zemí Koruny české 

v rámci habsburské monarchie (sídelní 

město, nárůst moci stavů atd.) 19 
 zhodnotí, jaký význam pro kulturní 

České země v 16. století 



úroveň Prahy měla osobnost Rudolfa 

II. 22 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

Třicetiletá válka 

výstupy učivo 

 vysvětlí příčiny českého stavovského 

povstání a stručně popíše průběh 
třicetileté války 20 

 vyjmenuje významné vojevůdce, 

myslitele – exulanty 20 
 vyvodí společenské, náboženské, 

sociální důsledky třicetileté války pro 
české země 20  

České stavovské povstání  

Třicetiletá válka 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

přesahy z: 

(8. ročník): Obyvatelstvo a sídla. 

Baroko 

výstupy učivo 

 uvede základní znaky barokní 

architektury 22 
 z řady staveb různých 

architektonických slohů vybere 

barokní stavby 22 

Barokní umění 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 



přesahy do: 

ČJL (8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní 
představitelé, HV (8. ročník): Poslechové činnosti, VV (9. ročník): Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(9. ročník): Výtvarná kultura 

Vrcholný novověk 

výstupy učivo 

 provede rozbor způsobu vlády v 
jednotlivých zemích 23 

 vysvětlí podstatu merkantilismu 23 

 na konkrétním příkladě demonstruje 
absolutistický způsob vlády Ludvíka 

XIV. 23 

Občanská válka v Anglii  
Absolutistické monarchie v Evropě (Francie, 
Rusko, Prusko) 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

přesahy z: 

(9. ročník): Výtvarná kultura 

Svět v 18. století 

výstupy učivo 

 porovná, v čem se osvícenství lišilo od 

středověkého pohledu na svět 23 
 vyjmenuje významné osvícence 23 

 na mapě ukáže země, které byly v 18. 
století anglickými koloniemi 28 

 popíše průběh války o americkou 

nezávislost 23, 28 
 objasní pojem osvícenský 

absolutismus 27 
 popíše reformy Marie Terezie a Josefa 

II. a zhodnotí jejich význam pro 

společnost i další vývoj habsburské 
monarchie 23 

Osvícenství  

Průmyslová revoluce  
Vzestup Velké Británie a jejího koloniálního 

panství  
Boj amerických osad za nezávislost, vznik 
USA  

Vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II. 

pokrytí průřezových témat 



VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy z: 

(9. ročník): Hospodářství 

Nová doba 

výstupy učivo 

 charakterizuje vládu Ludvíka XVI. a 

vyvodí příčiny všeobecné 
nespokojenosti francouzské 
společnosti 24 

 popíše průběh francouzské revoluce 
24 

 na mapě ukáže země, kam směřovaly 
Napoleonovy výboje a místa 
významných bitev 24 

 zhodnotí význam francouzské 
revoluce a Napoleonovy vlády pro 

ostatní Evropu 24 

Velká francouzská revoluce  

Napoleonské války  
Vídeňský kongres a Svatá aliance  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

přesahy z: 

(7. ročník): Austrálie 

Národní hnutí evropských národů 

výstupy učivo 

 vysvětlí, jaké byly snahy českých 

obrozenců v 1. polovině 19. století 
(jazykový charakter počátku obrození) 

25 
 zpracuje krátký referát o vybrané 

Národní obrození 

Revoluce roku 1848 v Evropě  
Revoluční události v habsburské monarchii a 

českých zemích  



osobnosti národního obrození 25 

 popíše průběh revolucí v roce 1848 v 
jednotlivých zemích 25, 26 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé 

II. polovina 19. století 

výstupy učivo 

 stručně charakterizuje společnost a 

podstatu nových politických proudů a 
demonstruje na konkrétních 
příkladech 27 

 popíše události vedoucí ke sjednocení 
Německa a Itálie 23 

 specifikuje důvody rozpadu 
habsburské říše, vzniku Rakousko-
Uherska 23 

Společnost II. poloviny 19. století 

Sjednocení Německa a Itálie  
Občanská válka v USA  
Habsburská monarchie v 2. polovině 19. 

století, vznik Rakouska-Uherska  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát  
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Umělecké směry II. poloviny 19. století 

výstupy učivo 

 vyjmenuje jednotlivé historizující 

slohy, uvede hlavní stavitele, 
spisovatele, malíře, hudební skladatele 
apod. 23 

 pozná budovy ND a NM, zná jejich 

Kulturní rozrůzněnost 2. poloviny 19. století 



architekty 25 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

přesahy do: 

ČJL (8. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní 
představitelé, HV (8. ročník): Poslechové činnosti, VV (9. ročník): Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(9. ročník): Výtvarná kultura 

Imperialismus a kolonialismus 

výstupy učivo 

 uvede klady a zápory expanzivní 
politiky evropských velmocí a 

zhodnotí význam kolonií 28 
 vyjmenuje významné vynálezy a jejich 

objevitele 23 

 charakterizuje spojenecké vztahy mezi 
velmocemi před první světovou 

válkou (Trojspolek, Dohoda) 28 

Technicko-vědecká revoluce (2. průmyslová 
revoluce)  

Konflikty mezi velmocemi, vznik Trojspolku 
a Dohody 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy z: 

(9. ročník): Hospodářství 

9. ročník - dotace: 2, povinný 



První světová válka 

výstupy učivo 

 posoudí příčiny, které vedly k 
vypuknutí první světové války 31 

 stručně popíše průběh první světové 
války 29 

 zná významné události, na mapě ukáže 
místa stěžejních bitev 31 

 vysvětlí příčiny a důsledky 

revolučních událostí v Rusku v roce 
1917 31 

 objasní pojem zahraniční odboj a 
zhodnotí význam T. G. Masaryka při 
jeho konstituování 33 

I. světová válka  
Češi za první světové války  

Ruské revoluce v roce 1917  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 
 Jsme Evropané 

přesahy z: 

(9. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé 

Svět po I. světové válce 

výstupy učivo 

 vyvodí změny v politickém a 
územním uspořádání Evropy po první 
světové válce 30 

 zhodnotí mocenské postavení USA po 
první světové válce 30 

 popíše sled událostí, které vedly ke 
vzniku Československa, popíše změny 
v územním uspořádání, charakterizuje 

politické strany a hospodářskou situaci 
první republiky 33 

Nové politické uspořádání Evropy a úloha 
USA ve světě po první světové válce  
Vznik Československa, její hospodářsko-

politický vývoj, sociální a národnostní 
problémy  

Kultura a věda v první republice 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 



VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy do: 

HV (8. ročník): Poslechové činnosti, VV (9. ročník): Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(9. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé 

30. léta 20. století 

výstupy učivo 

 specifikuje okolnosti vzniku, projevy a 

důsledky světové hospodářské krize 
31 

 zdůvodní souvislost mezi světovou 
hospodářskou krizí a vznikem 
totalitních systémů 31 

 charakterizuje průběh hospodářské 
krize v Československu, uvede její 

důsledky 33 
 uvede důsledky mnichovské dohody 

pro Československo 33 

Světová hospodářská krize  

Komunismus a fašismus (nacismus)  
Dopad světové hospodářské krize na vývoj v 

Československu 
Druhá republika 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 
 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy z: 



(9. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé 

Druhá světová válka 

výstupy učivo 

 stručně a s pomocí mapy popíše 
příčiny, průběh a výsledky druhé 

světové války 29, 31 
 osvětlí Hitlerovy názory o "čistotě 

rasy", vysvětlí pojem konečné řešení 
židovské otázky, holocaust a genocida 
32 

 popíše běžný život v Protektorátu 
Čechy a Morava 33 

 zhodnotí úlohu našeho domácího a 
zahraničního odboje, konkretizuje na 
příkladech 33 

II. světová válka  
Holocaust  

Naše země v období Protektorátu Čechy a 
Morava  

Domácí a zahraniční odboj 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

přesahy z: 

(9. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé 

Československo ve II. polovině 20. století 

výstupy učivo 

 charakterizuje politický vývoj v 
Československu v letech 1945 – 1948 

34 
 diskutuje o odsunu sudetských Němců 

34 

 charakterizuje komunistický převrat v 
Československu roku 1948 a jeho 

důsledky 34 
 popíše a srovná život obyčejného 

občana v 50. a 60. letech 34 

 uvede konkrétní akce 
protikomunistického hnutí v 80. letech 

Poválečné Československo v letech 1945 - 
1948  

Československo od únorového převratu do 
roku 1949  
50. léta v Československu  

Uvolnění režimu v 60. letech 
Normalizace (70. a 80. léta 

v Československu)  



s vyústěním v sametovou revoluci 34 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy z: 

(9. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé 

Studená válka 

výstupy učivo 

 vysvětlí pojem studená válka a 
konkretizuje 34 

 provede rekapitulaci mezinárodně 

politických vztahů od konce druhé 
světové války 34, 35 

Studená válka  
- rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných velmocemi  

- politické, hospodářské, sociální a 
ideologické soupeření 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

Rozdělený svět 

výstupy učivo 

 porovná vývoj východního bloku 
(totalitní systém) se západním blokem  
(demokratický systém) 34, 35 

Vývoj v zemích východního bloku ve 
srovnání se západním blokem 



pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

Rozpad koloniálního systému 

výstupy učivo 

 na mapě ukáže oblasti tzv. třetího 
světa, vyvodí příčiny rozpadu 

kolonialismu 36 
 na mapě ukáže místa, kde dodnes 

přetrvávají ohniska napětí 36, 37 

Zánik kolonií 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

Život ve II. polovině 20. století 

výstupy učivo 

 srovná obecné rysy kultury západního 
a východního bloku 34, 35 

 uvede příklady vědeckých objevů a 
vysvětlí souvislost mezi rozvojem 
vědy a techniky na jedné straně a 

ekologickými problémy na druhé 
straně 37 

Věda, technika, kultura a vzdělání v druhé 
polovině 20. století  

Globální problémy lidstva 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy do: 

Z (9. ročník): Mezinárodní organizace, HV (8. ročník): Poslechové činnosti, VV (9. ročník): 



Výtvarná kultura 

přesahy z: 

(9. ročník): Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé 

 

 

4.5.2. Občanská výchova 

Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vyučován v 6. - 9. 

ročníku jednu hodinu týdně.  

Výuka občanské výchovy na naší škole probíhá většinou v kmenové třídě, někdy v malé tělocvičně 

(komunitní učebna), venku v areálu školy nebo mimo školu na veřejném prostranství.  

Hlavní cíle výuky směřují k seznámení žáků s hospodářským životem, činností důležitých politických 

institucí a orgánů a s možnostmi zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a  

uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory 

a chování.  

Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické 

společnosti. Vede žáky k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení 

vlastního jednání v různých životních situacích.  

Vzhledem k obsahu učiva a návaznosti na další témata je do předmětu Občanská výchova přesunut 

jeden učební blok "Osobnostní a sociální rozvoj" z předmětu "Výchova ke zdraví". 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

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

vede žáka k:  

- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření 

a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře  

-odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné 

podmíněnosti v reálném a historickém čase  

- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či 

odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku  

- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost  

- rozlišování mýtů a skutečností, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení 

faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti  

- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty 

společenského a společenskovědního charakteru  

- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a 

ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních 

situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a 

globálních  

- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným 

odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství  

- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti  



- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení realistického sebepoznávání a 

sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí  

- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání 

stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k 

vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti  

- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním 

principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci  

- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů,  

 

názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv  

 

 

Výuka předmětu občanská výchova přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:  

 

Kompetence k učení  

Žáci se učí metodám poznávání společenských jevů a procesů ve společnosti. Žáci jsou vedeni k 

pravidelnému sledování hromadných sdělovacích prostředků, k vyhledávání potřebných informací v 

různých pramenech a jejich využití pro další studium.  

 

Kompetence k řešení problémů  

Žáci se učí chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti vývoje různých společenských skupin. 

Rozpoznají problémové situace (národnostní, rasové, společenské a pod.) a přemýšlí o jejich příčinách 

a navrhují vhodné způsoby jejich řešení.  

 

Kompetence komunikativní  

Žáci jsou vedeni k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci. Naslouchají 

názorům učitele i spolužáků, vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do diskuse a vhodnými 

argumenty obhajují svůj názor. Umí slovně i písemně vytvořit jednoduché mediální sdělení podle 

daných kritérií.  

 

Kompetence sociální a personální  

Žáci se učí účinně spolupracovat ve skupině, společně si vypracovat pravidla práce v týmu. Žáci 

prakticky řeší úkoly, zpracovávají a logicky třídí informace získané vlastním pozorováním nebo z 

odborné literatury. Žák se podílí na upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni požádá. Žáci mají možnost hodnotit práci vlastní i práci celého týmu.  

 

Kompetence občanské  

Žáci jsou vedeni k poznání základních lidských práv a svobod, kulturního a historického dědictví 

národů. Vysvětlí demokratický politický systém a principy soužití s minoritami. Žáky vedeme k úctě, 

k identitě člověka a respektování požadavků na kvalitní životní prostředí.  

 

Kompetence pracovní  

Žák přistupuje k vlastní práci při získávání informací nebo vytváření mediálních sdělení s ohledem na 

ochranu svého zdraví i zdraví jiných. Respektuje životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty. 

Žák dbá na dodržení vymezených pravidel.  



 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola  
 Občan, občanská společnost a stát  
 Formy participace občanů v politickém životě 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 
 Lidské vztahy 
 Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 
 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Stavba mediálních sdělení 
 Vnímání autora mediálních sdělení 
 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

 

 



6. ročník - dotace: 1, povinný 

Člověk ve společnosti 

výstupy učivo 

 vysvětlí pojmy rovnost a nerovnost lidí 
 rozlišuje význam životních rolí 
 rozpozná vhodné a nevhodné chování, zná 

společenská pravidla 
 umí vyjádřit své pocity 
 respektuje zvláštnosti různých etnik 

Úvod do předmětu  

Kalendář  

Vztahy mezi lidmi  

Životní role 

Rodina  

Pravidla a normy chování  

Lidské soužití  

Vztahy, komunikace, tolerance 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy z: 

(6. ročník): Globus a mapa, (6. ročník): Komunikace, (7. ročník): Vztahy mezi lidmi, (7. ročník): 

Tělesná a duševní hygiena, (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví, (7. ročník): Komunikace, (8. ročník): 

Biologie člověka, (9. ročník): Vztahy mezi lidmi, (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe  

Člověk a škola 

výstupy učivo 

 vysvětlí pojem - učení, vzdělání 
 dokáže zhodnotit školní prostředí 
 rozvíjí pozitivní mezilidské vztahy ve 

škole 
 zdůvodní nepřijatelnost vandalství, 

aktivně proti němu vystupuje 
 zná systém našeho školství 
 umí si organizovat vlastní práci 

Naše škola  

Systém školství v ČR  

Pravidla ve škole  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 
 Seberegulace a sebeorganizace 



VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola  

přesahy z: 

(6. ročník): Sloveso MÍT, (7. ročník): Vztahy mezi lidmi, (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví, (9. 

ročník): Vztahy mezi lidmi 

Člověk a nejbližší okolí 

výstupy učivo 

 uvede důležité instituce v obci 
 vysvětlí pojem obecní zastupitelstvo a 

rada, funkce starosty 
 vysvětlí místní tradice 
 chová se šetrně ke kulturním a přírodním 

památkám 

Obec  

Obecní samospráva - volby  

Náš region  

Olomoucký kraj 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 
 Vztah člověka k prostředí 

přesahy z: 

(7. ročník): Vztahy mezi lidmi, (9. ročník): Vztahy mezi lidmi, (9. ročník): Olomoucký kraj, (9. 

ročník): Místní region 

Člověk a stát 

výstupy učivo 

 na příkladech vyloží pojem vlastenectví a 
nacionalismus 

 vysvětlí význam státních symbolů a uvede 
příklady jejich použití 

 vyloží význam státních svátků 

Naše vlast  

Státní symboly  

Česká republika - demokratický a právní stát  

Prezidenti a významné osobnosti  

Státní svátky a významné dny  

Historie  



Praha - metropole státu 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Stavba mediálních sdělení 

přesahy z: 

(8. ročník): Česká republika na mapě Evropy, poloha a rozloha, (9. ročník): Olomoucký kraj 

7. ročník - dotace: 1, povinný 

Člověk jako jedinec 

výstupy učivo 

 vysvětlí na příkladech - svoboda 
 rozpozná falešnou solidaritu 
 určí výhody spolupráce lidí 
 vyloží souvislost mezi různými 

pracovními činnostmi 
 orientuje se v nabídce zaměstnání 
 poznává a posuzuje sebe i druhé lidi 
 vysvětlí, co je dobré a morální 
 řídí se vlastním svědomím 
 není lhostejný ke druhým 

Opakování ze 6. ročníku  

Život mezi lidmi - svoboda, solidarita  

Dělba práce  

Vnitřní svět člověka - mravnost a morálka, životní 

hodnoty, svědomí, předsudky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 
 Lidské vztahy 



přesahy z: 

(7. ročník): Asie, (8. ročník): Evropa, (9. ročník): Obyvatelstvo a sídla 

Člověk a lidská práva 

výstupy učivo 

 objasní důležitost dodržování lidských 
práv a svobod a nutnost jejich ochrany 

 odliší charakter lidských práv od ostatních 
práv a povinností 

 respektuje práva druhých 
 seznámí se s dokumenty lidských práv 
 rozliší rozdíl pojmů: autorita - vnitřní 

svoboda 

Lidská práva - základní a specifická  

Práva v dokumentech  

Ochrana lidských práv 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

Člověk a kultura 

výstupy učivo 

 vysvětlí obsah pojmu kultura 
 rozliší různé kultury, historické a národní 

dědictví 
 respektuje zvláštnosti jiných kultur, 

náboženství 
 definuje pojmy antropolog - etnograf 
 rozlišuje funkce umění 
 vysvětlí pojmy: kýč, krása, móda 

Kulturní chování,  

Kulturní dědictví  

Světová náboženství 

Kulturní instituce  

Masová kultura  

Funkce umění 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Stavba mediálních sdělení 
 Vnímání autora mediálních sdělení 
 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy z: 



(8. ročník): Evropa, (8. ročník): Služby, cestovní ruch, rekreace, (9. ročník): Masmédia  

Stát a hospodářství 

výstupy učivo 

 rozliší pojmy: potřeby a přání 
 vysvětlí rozdíl mezi potřebami 

psychickými a materiálními 
 zdůvodní pojmy: majetek movitý, 

nemovitý, hmotný 
 posoudí životní úroveň 
 rozliší druhy vlastnictví 
 zdůvodní příčiny poškození cizího 

majetku 
 respektuje soukromé vlastnictví 
 definuje funkci peněz, vysvětlí funkce 

platidla 
 orientuje se v bezhotovostních platbách, 

rozliší peněžní banky 
 diskutuje nad úlohou státu při tvorbě 

rozpočtu 
 sleduje současné trendy ve vývoji státního 

rozpočtu 
 uvádí příjmy a výdaje státního rozpočtu 
 sleduje příklady sociálních dávek 
 diskutuje o rozpočtu státu 

 

Lidské potřeby 

Majetek  

Vlastnictví – formy  vlastnictví –hmotné a duševní 

a jejich ochrana 

Peníze-funkce a podoby peněz, formy placení 

Hospodaření s penězi  

Životní úroveň 

Úloha státu při vytváření životní úrovně 

Rozpočet státu, typy rozpočtu 

Daně –význam daní 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

8. ročník - dotace: 1, povinný 

Stát a právo 

výstupy učivo 

 rozliší různé formy státu 
 vysvětlí funkci státní moci 
 uvede principy demokracie 
 uvědomí si odpovědnost občanů v 

demokratickém státě 
 vysvětlí význam volebního práva, rozliší 

aktivní a pasivní volební právo 
 vyzkouší si organizaci voleb 
 obhajuje své názory, diskutuje 
 vysvětlí funkce právního řádu 

Opakování ze 7. ročníku  

Právní základ státu  

Státní správa a samospráva  

Princip demokracie  

Demokratické volby  

Právní řád 

Moc -zákonodárná, výkonná, soudní      Soudy-

soustava soudů 



 uvede orgány právní ochrany 
 prakticky předvádí styk s úřady 
 uvede některé právní úkony 
 objasní rizika nedodržování práv a vyvodí 

z nich důsledky 
 porovnává druhy protiprávního jednání a 

vnímá postihy 
 rozlišuje pojem: přestupek, trestní čin 
 zajímá se o povinnosti občana při obraně 

státu 
 dodržuje povinnosti občana při obraně 

státu 
 sleduje a diskutuje o příčinách korupce 
 zajímá se o důsledky korupčního jednání 

Právnické úkony -smlouvy, koupě, prodej  

Zákon-represe (porušování práva- přestupek, 

trestný čin) 

Druhy a postihy protiprávního jednání    Obrana 

státu                                         Korupce-příčiny a 

důsledky 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Formy participace občanů v politickém životě 

přesahy z: 

(6. ročník): Starověký Řím, (6. ročník): Starověké Řecko 

Člověk a občanský život 

výstupy učivo 

 rozliší výrobní a nevýrobní obory 
 uvede sociální dávky 
 popíše funkce obchodu a služeb 
 uvede právní formy podnikání 
 navrhne různé smlouvy 
 rozliší druhy pojištění 
 diskutuje na základě zkušeností o 

zdravotní a sociální péči 
 posoudí práci a funkci bankovnictví 
 sestaví rozpočet domácnosti 
 orientuje se v pojmech: daně, pojištění, 

úrok, úvěr, splátkový systém a uvádí 
praktické příklady 

 rozlišuje základní operace hospodaření 
s penězi 

 uvádí příklady použití kreditní a debitní 

Občanský zákoník  

Obchod, služby  

Podnikání  

Smlouvy, pojištění  

Zdravotní a sociální péče 

Banky a jejich služby 

Pojištění, úročení 

Tvorba cen, inflace 

Hospodaření-rozpočet domácnosti, úspory, 

investice, úvěry, splátkový systém, leasing 



karty 
 vysvětlí výhody a nevýhody kreditní a 

debitní karty 

 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát  

Člověk a osobnost 

výstupy učivo 

 definuje člověka jako jedinou bytost 
 rozliší pojmy egoismus a egocentrismus 
 dokáže ovládat city a emoce, rozliší 

životní role 
 učí se zodpovědně volit životní cíle 
 pochopí naplnění smyslu života a 

přizpůsobení se daným podmínkám 

Charakter  

Sebevědomí a sebekritika  

City a emoce  

Sociální pozice  

Životní cíle  

Smysl života 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 
 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy z: 

(8. ročník): Profesní orientace, (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví 

Osobnostní a sociální rozvoj 

výstupy učivo 

 popíše zdravé sebevědomí 
 předvede sebereflexi, sebekontrolu 

Sebepoznání a sebepojetí  

Seberegulace činností a chování  



 vyjádří zvládnutí problémové situace 
 prokáže sociální dovednosti při zvládání 

stresu 
 uvede hledání pomoci 
 navrhne asertivní komunikaci a kooperaci 

v různé situaci 
 cvičí různé dovednosti 
 specifikuje mezilidské vztahy 

Psychohygiena  

Mezilidská komunikace a kooperace  

Morální rozvoj 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy z: 

(6. ročník): Komunikace, (7. ročník): Komunikace, (8. ročník): Komunikace, (9. ročník): Rizika 

ohrožující zdraví 

9. ročník - dotace: 1, povinný 

Osobnostní a sociální rozvoj 

výstupy učivo 

 uvědomuje si odpovědnost za své chování 
 uvědomuje si změny ve svém životě 
 dokáže rozvíjet své osobnostní přednosti 
 dodržuje zásady bezpečného chování 
 vnímá rizika návykových látek a hodnotí 

dopad jejich požívání 
 chová se odpovědně za mimořádných 

událostí 
 rozpozná na konkrétních příkladech 

manipulativní komunikace 

Sebepoznání a sebepojetí, vztah k lidem 

Dospívání 

Osobní cíle 

Návykové látky 

Stres, zvládání stresu 

Zvládání problémových situací 

Empatie 

Kritika-sebekritika 

Naslouchání-dialog 

Agresivita-asertivita 

Mimořádné situace-ochrana za mimořádných 

situací 

  

  

Globální svět, globální problémy 

výstupy učivo 



 uvede příklady globalizace 
 porovná klady a zápory globalizace 
 vyjádří svůj názor na globální problémy 
 objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů 
 uvědomuje si nebezpečí mezinárodního 

terorismu 
 lokalizuje na mapě světové oblasti s 

trvalými konflikty, hodnotí příčiny 
vyspělosti a zaostalosti jednotlivých 
oblastí světa 

 klade otázky a hledá odpovědi na 
ekologické problémy světa 

 vyjadřuje svůj názor na roli ozbrojených 
sil ČR 

 sleduje činnost ozbrojených sil ČR při 
zajišťování míru a při řešení krizí 

 sleduje práci ozbrojených sil při řešení 
krizových situací a při obraně míru 

 

Projevy globalizace  

Její klady a zápory  

Významné problémy  

Globální problémy na lokální úrovni 

Ekonomické a společenské ohrožení přírody 

Obrana státu 

Terorismus 

 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Stavba mediálních sdělení 

přesahy z: 

(7. ročník): Amerika 

Mezinárodní vztahy 

výstupy učivo 

 zhodnotí vliv EU na život občana ČR 
 vysvětlí funkci institucí Evropské unie 
 posoudí význam spolupráce 
 uvede příklady činností organizací ke 

kterým má ČR vztah (OSN, WHO, 
UNICEF) 

 posoudí výhody, přednosti spolupráce 
 sleduje práci ozbrojených sil při řešení 

krizových situací a při obraně míru 
 diskutuje o významu našich vojsk 

v zahraničních misích 

Evropská integrace  

Evropská unie a Česká republika  

Mezinárodní spolupráce - bezpečnostní, 

ekonomická, politická  

Mezinárodní organizace (Rada Evropy, OSN, 

NATO, UNICEF) 

Současný svět, války, pomoc při řešení krizí 



pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 
 Jsme Evropané 

přesahy z: 

(8. ročník): Státy Evropy, (9. ročník): Cestování, město, společnost, (9. ročník): Mezinárodní 

organizace 

 

 

4.6.4. Zeměpis 

V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět 
zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku (v 6. - 8. ročníku po dvou 

hodinách týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně). Výuka probíhá v kmenových učebnách. 
Žáci při výuce využívají učebnice, atlasy, odborné časopisy, encyklopedie, mapy, obrazy, 
počítačové programy a další zeměpisné pomůcky. Nadaní žáci se zúčastňují zeměpisných 

soutěží.  
 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých metod poznávání 

(pozorování, měření) i různých metod racionálního uvažování  
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně otázky 
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi  

- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných dat  
- zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému 

zdraví i zdraví ostatních lidí  
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí  
-uvažování a jednání, které preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, 

včetně co nejširšího využívání jejich obnovitelných zdrojů  
- k utváření dovedností vhodně se chovat v situacích ohrožujících zdraví, životy, majetek 

nebo životní prostředí lidí  
 
 

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí  
 

Výuka zeměpisu přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:  
 
Kompetence k učení: Žák se učí samostatnému získávání, zpracování a vyhodnocování 

informací vhodnými metodami, dokáže vyvodit souvislosti mezi jednotlivými jevy v přírodní 



i socioekonomické sféře, dokáže je přiřadit k vyššímu celku, učí se správně užívat odbornou 

terminologii tím, že dbáme na správné užívání geografických termínů, zadáváme úkoly ve 
formě problémů, vedeme žáky k analýze jednotlivých situací, dáváme podněty k pozorování 

přírodních jevů, zadáváme vhodná témata k samostatnému zpracování s využitím různých 
informačních zdrojů.  
 

Kompetence k řešení problémů: Žák kriticky myslí, dokáže na základě získaných poznatků 
provést analýzu problému, popřípadě sám problém stanovit a s využitím vlastních zkušeností 

nebo dle návodu řešit. Žáka vedeme ke správnému kladení otázek, vyvozování příčinných 
souvislostí, navozujeme modelové situace z oblasti geografické sféry. Popřípadě 
zprostředkujeme žákům reálné problémy z těchto oblastí, zadáváme žákům praktické úkoly, 

vyvoláváme diskuzi k daným tématům.  
 

Kompetence komunikativní: Žák dokáže s využitím správné terminologie ve správné logické 
posloupnosti formulovat své myšlenky a názory, získané poznatky, prezentovat výsledky 
svých pozorování a řešení problémů, spolupracuje se spolužáky na skupinových úkolech tím, 

že diskutuje a obhajuje svůj názor.  
 

Kompetence sociální a personální: Žák dokáže aktivně pracovat ve skupině, zapojí se do 
dělby práce a následné kooperace, respektuje názory druhých, dbá na udržení přátelského 
prostředí.  

 
Kompetence občanské: Žák pochopí a bude schopen využít v praxi ekologické souvislosti 

mezi jednotlivými složkami krajinné sféry a vlivu člověka na ně-např. problematika 
znečištění ovzduší, nedostatku pitné vody, kontaminace půdy, pozná problémy obyvatel 
jiných částí světa, pochopí nutnost humanitární pomoci, prohloubí svůj vztah k ČR jako své 

vlasti.  
 

Kompetence pracovní: Žák získává informace pozorováním, matematickými výpočty, 
měřením, používá různé typy materiálů-texty, mapy, grafy, diagramy, při práci dodržuje 
stanovená pravidla, zachází šetrně se svěřenými pomůckami, dbá na čistotu pracovního 

prostředí.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 
 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 



 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 
 Vztah člověka k prostředí 

6. ročník - dotace: 2, povinný 

Planeta Země 

Výstupy 1,5,5 učivo 

 porovnává Zemi s ostatními planetami. 
Prokáže tvar zemského tělesa na 

základě výsledků pozorování a důkazů 
 vysvětlí a hodnotí důsledky pohybů 

Země na život lidí. Uvede příklady 

změn v přírodě 
 vysvětlí pojem přirozená družice. 

Porovná prostředí Měsíce s 
podmínkami pro život na Zemi 

 vysvětlí rozdíl mezi hvězdou a 

planetou. Rozumí pojmům planeta, 
hvězda, planetka, kometa, meteorická 

tělesa 
 vysvětlí význam Slunce jako nositele 

života na Zemi 

 popíše hierarchii složení vesmíru, 
seznámí se s výsledky jeho výzkumu 

Tvar a rozměry Země  
Pohyby Země  

Měsíc- přirozená družice Země  
Sluneční soustava  
Slunce  

Vesmír  
Vývoj poznání 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 

přesahy do: 

D (6. ročník): Nejstarší starověké civilizace, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (7. ročník): 

Raný středověk, F (9. ročník): Vesmír 

přesahy z: 

(6. ročník): Země a život, (7. ročník): Světelné jevy, (7. ročník): Poměr. Přímá a nepřímá 
úměrnost, (9. ročník): Vesmír, (9. ročník): Naše Země ve vesmíru, (9. ročník): Geologické 

děje 

Globus a mapa 

Výstupy  2 učivo 



 používá globus jako zmenšený model 

Země, rozlišuje různá měřítka, 
demonstruje na globu oceány a 

kontinenty 
 analyzuje obsah mapy, dělí mapy 

podle měřítka i obsahu. Umí mapu 

zorientovat, přepočítávat vzdálenosti 
podle měřítek. Prokáže aktivní znalost 

smluvených značek 
 rozlišuje síť zeměpisných souřadnic, 

užívá pojmy rovnoběžka, poledník a 

pomocí těchto souřadnic určí polohu 
daného místa na zemském povrchu 

 vysvětlí pojmy hl. poledník, místní 
poledník, světový čas, dělí Zemi na 
časová pásma, pochopí význam 180 

poledníku pro určování času. Vypočítá 
rozdíl mezi místy v odlišných 

časových pásmech 

Poledníky a rovnoběžky.  

Určování zeměpisné polohy.  
Čas na zeměkouli. 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy do: 

Vlast (5. ročník): Místo, kde žijeme. Putování po Evropě, OV (6. ročník): Člověk ve 
společnosti, F (6. ročník): Měření fyzikálních veličin 

přesahy z: 

(8. ročník): Zámořské objevy 

Litosféra 

Výstupy 3,7,8,29 učivo 

 objasní složení zem. tělesa, porovná 
stav hornin v jádru, plášti a kůře. 

Vysvětlí příčiny vzniku zemětřesení a 
sopečné činnosti. Objasní, proč je 

možný pohyb litosferických desek. 
Popíše tvary dna oceánu 

 vysvětlí vznik různých typů pohoří. 

Objasní rozdíly mezi působením 
vnějších a vnitřních sil na zem. povrch. 

Dělí povrch krajiny podle nadmořské 
výšky 

Stavba Země, dno oceánů.  
Zemětřesení a sopečná činnost.  

Vznik pohoří.  
Zvětrávání a činnost větru, působení 

povrchové vody.  
Povrch Země jako výsledek působení 
přírodních činitelů. 



 Uplatňuje zásady bezpečného chování 

v mimořádných událostech 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy do: 

Př. (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi 

přesahy z: 

(9. ročník): Naše Země ve vesmíru, (9. ročník): Geologické děje 

Atmosféra 

Výstupy 3 učivo 

 objasní složení atmosféry, vysvětlí 
rozdíl mezi pojmy počasí a podnebí, 

měří teplotu vzduchu a vyhodnocuje 
výsledky svého měření, objasní 
význam předpovědi počasí pro určitou 

oblast lidské činnosti, rozlišuje 
jednotlivá podnebná pásma v závislosti 

na množ 

Počasí a podnebí.  
Trvání dne a noci na Zemi.  

Délka dnů a nocí na Zemi v závislosti na 
zeměpisné šířce.  
Teplotní pásy.  

Celkový oběh vzduchu v atmosféře. 

přesahy do: 

M (6. ročník): Desetinná čísla, Vlast (5. ročník): Místo, kde žijeme. Putování po Evropě, F (8. 
ročník): Magnetické jevy, F (9. ročník): Vesmír 

přesahy z: 

(9. ročník): Tepelné jevy, (9. ročník): Naše Země ve vesmíru 

Hydrosféra 

Výstupy 3,29 učivo 

 vysvětlí význam vody pro život, 
porovná zásoby vody v přírodě v 

různých podobách, pracuje s pojmy 
úmoří, povodí, rozvodí. Objasní 
nutnost šetření pitnou vodou, navrhne 

řešení tohoto problému 
 Zná zásady bezpečného chování a 

Oceány a moře, pohyby mořské vody.  
Vodstvo na pevnině, vodní toky,jezera, bažiny 

a umělé vodní nádrže.  
Ledovce.  
Podpovrchová voda. 

Povodně 



jednání při mimořádných událostech 

přesahy z: 

(8. ročník): Úvod, (9. ročník): Naše Země ve vesmíru, (9. ročník): Půdy, podzemní voda 

Pedosféra/ typy půd, půda a její struktura a činitelé, nebezpečí , která půdu ohrožují/. 

Výstupy 3 učivo 

 vysvětlí význam půdy pro výživu 

člověka, rozlišuje půdní typy, v mapě 
lokalizuje oblasti s nejúrodnější a 
nejméně úrodnou půdou. Odvodí 

nebezpečí, která půdu ohrožují, 
navrhne řešení, která by narušování 

půdy zabránila 

Typy půd, půda a její struktura a činitelé.  

Nebezpečí, která půdu ohrožují. 

přesahy do: 

PV (6. ročník): Základní podmínky pro pěstování rostlin 

přesahy z: 

(9. ročník): Půdy, podzemní voda 

Biosféra 

Výstupy 19 učivo 

 rozlišuje typy přírodních krajin, 

správně přiřadí tyto přírodní krajiny k 
podnebným pásům, hodnotí jak jsou 

rostliny a živočichové uzpůsobeni k 
životu v tomto prostředí. Vysvětlí, jak 
je krajina využívána člověkem 

Tropické lesy.  

Savany a pouště.  
Subtropické rostlinstvo.  

Stepi.  
Lesy mírného pásu.  
Tundra a polární oblasti.  

Výškové stupně v krajině. 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 
 Vztah člověka k prostředí 

přesahy do: 

Př. (7. ročník): Vyšší rostliny, Př. (7. ročník): Krytosemenné rostliny, PV (6. ročník): Ovocné 

rostliny, PV (6. ročník): Léčivé rostliny, koření 



přesahy z: 

(7. ročník): Mnohobuněční živočichové, (7. ročník): Krytosemenné rostliny, (9. ročník): 
Ekologie 

Afrika 

Výstupy 1,2,3 učivo 

 porovnává polohu a rozlohu Afriky s 

ostatními světadíly, hodnotí přírodní 
prostředí, porovná povrch jednotlivých 

částí Afriky, správně přiřadí k 
podnebným pásům, vysvětlí, proč je 
Afrika nejteplejší světadíl 

Poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 

podnebí, vodstvo, rostlinstvo, přírodní zdroje. 

přesahy z: 

(6. ročník): Nejstarší starověké civilizace, (7. ročník): Procenta. Úroky 

Obyvatelstvo Afriky 

Výstupy 9,10 učivo 

 na základě znalosti přírodních 

podmínek lokalizuje husté a řídce 
osídlené oblasti, vysvětlí, proč je 
Afrika hospodářsky nejzaostalejší a 

lokalizuje pásmo Sahel - jedna z 
nejchudších oblastí světa 

Obyvatelstvo 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

přesahy z: 

(8. ročník): Biologie člověka 

Oblasti Afriky 

Výstupy 9,11,12 učivo 

 porovná oblasti Afriky, hlediska 

odlišnosti přírodních podmínek, 
obyvatelstva, hospodářské situace a 

Severní arabská , Tropická, Východní a Jižní 

Afrika.  



možnosti cestovního ruchu 

přesahy do: 

PV (6. ročník): Léčivé rostliny, koření 

Terénní praxe v okolí školy 

Výstupy 27,28 učivo 

 zorientuje mapu okolí školy, určí své 

stanoviště, vyhledá na mapě orientační 
body, vytvoří plán trasy. 

 uplatňuje zásady bezpečného pohybu v 

přírodě 

Terénní praxe v okolí školy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy do: 

Vlast (5. ročník): Místo, kde žijeme. Putování po Evropě 

přesahy z: 

(7. ročník): Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost 

7. ročník - dotace: 2, povinný 

Austrálie 

Výstupy 2,3 učivo 

 lokalizuje na mapě Austrálii, porovná 
její rozlohu s ostatními světadíly, 

hodnotí přírodní prostředí. Vysvětlí 
proč je Austrálie nejsušším a nejřidčeji 
osídleným světadílem, objasní pojem 

endemit. Popíše způsob získávání pitné 
vody 

Poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 
podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, 

přírodní zdroje.  

přesahy do: 

D (6. ročník): Pravěk, D (8. ročník): Zámořské objevy, D (8. ročník): Nová doba, Př (7. 

ročník): Mnohobuněční živočichové, Př. (7. ročník): Vyšší rostliny 



přesahy z: 

(7. ročník): Procenta. Úroky, (9. ročník): Cestování, město, společnost 

Obyvatelstvo Austrálie. 

Výstupy 11 učivo 

 vysvětlí pojem federativní stát. 
Hodnotí ekonomické postavení 

Austrálie ve světě. Vyhledá informace 
o původních obyvatelích Austrálie 

Objevení Austrálie, obyvatelstvo. Australský 
svaz 

Tichý oceán 

Výstupy 12 učivo 

 porovná rozlohu Tichého oceánu s 

ostatními, lokalizuje oblasti s největší 
sopečnou činností. Vysvětlí její 

následky. Lokalizuje Mariánský příkop 
jako nejhlubší místo v oceánu na světě 

 popíše způsob vzniku ostrovů, vymezí 

oblasti Oceánie a porovná je z hlediska 
způsobu života, vypracuje referát na 

vybranou část. Objasní příčiny rozvoje 
cestovního ruchu v této části světa 

Tichý oceán, Oceánie-její obyvatelstvo a 

hospodářství. 

Antarktida 

Výstupy 11,12 učivo 

 porovná rozlohu Antarktidy s rozlohou 

ostatních světadílů. Vysvětlí pojem 
pevninský ledovec, vysvětlí jakým 
způsobem živočichové v Antarktidě 

získávají potravu, hodnotí význam 
vědeckého výzkumu v Antarktidě a 

zapojení ČR do tohoto výzkumu 

Antarktida 

přesahy do: 

Př. (7. ročník): Mnohobuněční živočichové, Př. (9. ročník): Petrologie 

Amerika 

Výstupy 4,9,10,11,12 učivo 

 lokalizuje na mapě Austrálii, porovná Poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 



její rozlohu s ostatními světadíly, 

hodnotí přírodní prostředí. Vysvětlí 
proč je Austrálie nejsušším a nejřidčeji 

osídleným světadílem, objasní pojem 
endemit. Popíše způsob získávání pitné 
vody 

 lokalizuje světadíl Amerika na mapě, 
porovnává z hlediska polohy a rozlohy 

s ostatními světadíly, vysvětlí časový 
posun mezi západní a východní 
polokoulí. Odvodí význam 

Panamského průplavu jako důležité 
spojnice mezi Atlantským oceánem a 

Tichým oceánem. 
 porovnává povrch jednotlivých částí 

Ameriky. Zdůvodní proč jsou v 

Americe zastoupena všechna podnebná 
pásma a přírodní krajiny, vyhledá 

přírodní krajiny nejvíce využívané 
člověkem, uvede příklady využití 

 rozliší původní a přistěhovalé 

obyvatelstvo Ameriky. Vysvětlí rozdíl 
mezi původním a současným životem 

amerických indiánů. Objasní jak se do 
Ameriky dostali černoši a proč zde žije 
vysoký počet míšenců. Podle jazyků, 

kterými se v Americe mluví určí oblast 
 podle jazyků, kulturních a 

ekonomických zvláštností dělí 
Ameriku do regionů Severní, Střední a 
Jižní Amerika 

 vyhledá informace o Kanadě a USA 
 objasní na jaké tradice navazuje život 

dnešních obyvatel Mexika. Vyhledá v 
mapě zemědělské plodiny, na kterých 
je závislé hospodářství většiny států 

této oblasti. Vymezí hlavní oblasti 
turistického ruchu. Připraví referát o 

vybrané zemi. 
 dělí státy Střední Ameriky a vymezí hl. 

oblasti turistického ruchu 

 dělí státy Jižní Ameriky podle polohy a 
přírodních podmínek do několika 

regionů, popíší z vlastní zkušenosti, 
které plodiny se k nám dovážejí z této 
oblasti, vysvětlí pojem pampa, 

lokalizuje oblast vhodnou k 
zemědělskému využití. 

 vyhledají informace o vybraných 
státech /Brazílie, Argentina/. Hodnotí 

podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, 

obyvatelstvo, regiony, politické dělení Severní 
Ameriky, státy Střední Ameriky, politické 

rozdělení Jižní Ameriky. 



problém kácení Amazonského pralesa, 

vyhledají nejnovější informace k 
tomuto problému 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

přesahy do: 

D (8. ročník): Zámořské objevy, OV (9. ročník): Globální svět, globální problémy, Př. (7. 
ročník): Mnohobuněční živočichové, Př. (7. ročník): Krytosemenné rostliny, Př. (9. ročník): 

Petrologie 

přesahy z: 

(7. ročník): Košíková, (7. ročník): Procenta. Úroky, (9. ročník): Cestování, město, společnost 

Atlantský oceán 

Výstupy 21 učivo 

 porovná rozlohu Atlantského oceánu s 

ostatními oceány, vyvodí význam 
Golfského proudu pro podnebí Evropy. 
Rozeznává činnosti člověka, které 

oceán nejvíce znečišťují, navrhne 
řešení, které by znečištění snížila 

Atlantský oceán 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

Severní ledový oceán 

Výstupy 21 učivo 

 vysvětlí proč je oblast pólu trvale 
pokryta ledem, jmenuje zástupce 
živočichů žijících v tomto oceánu i na 

Severní ledový oceán 



jeho pobřeží 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

Asie 

Výstupy 9,10,11,12 učivo 

 lokalizuje na mapě světa kontinent 
Euroasie. Vymezí hranici mezi 

Evropou a Asií. Porovná rozlohu obou 
světadílů vzájemně s ostatními. 

 hodnotí přírodní podmínky, popíše 

povrchové útvary. Porovná části Asie z 
hlediska povrchu, vysvětlí výskyt 

podnebných pásem. Stanoví faktory, 
které mají na podnebí Asie největší 
vliv, vysvětlí význam monzunových 

dešťů. Vysvětlí význam některých 
asijských 

 vysvětlí rozmístění obyvatel Asie v 
souvislosti s přírodními podmínkami, 
hodnotí význam omezení porodnosti v 

některých státech, zejména v Číně a 
rozdílnost kultury a náboženství v 

jednotlivých oblastech 
 porovná státy z hlediska vyspělosti. 

Vysvětlí pojem asijský tygr. 

Lokalizuje oblasti válečných konfliktů. 
Vyhledá informace o některých státech 

 vymezí oblasti nejvíce navštěvované 
turisty a obhájí tento výběr. Z hlediska 
přírodních, kulturních a ekonomických 

zvláštností dělí Asii do několika 
oblastí 

Přírodní podmínky, obyvatelstvo, 
hospodářství a oblasti. 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 



 Ekosystémy 

přesahy do: 

D (6. ročník): Nejstarší starověké civilizace, D (8. ročník): Zámořské objevy, OV (7. ročník): 
Člověk jako jedinec, TV (7. ročník): Úpoly, PV (6. ročník): Léčivé rostliny, koření 

přesahy z: 

(6. ročník): Nejstarší starověké civilizace, (7. ročník): Úpoly, (7. ročník): Procenta. Úroky 

8. ročník - dotace: 2, povinný 

Evropa 

Výstupy 1,2,3,4,9,10,11 učivo 

 popíše přírodní a kulturně-historické 
odlišnosti Evropy od Asie a členění 

Euroasie na dva světadíly 
 zhodnotí polohu i vzhledem k ostatním 

kontinentům a oceánům. Porovná 

rozlohu Evropy s rozlohou ostatních 
světadílů. Pojmenuje a vyhledá v 

mapách Evropy významné prvky 
horizontálního členění-části pobřeží, 
moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy a 

průlivy 
 posoudí s pomocí obecně zeměpisné 

mapy Evropy výškovou členitost 
povrchu Evropy. Využívá vlastních 
zkušeností z cest po Evropě při 

porovnání povrchu. Pojmenuje a 
vyhledá v mapách hlavní povrchové 
útvary Evropy 

 porovná podnebí v jednotlivých 
oblastech Evropy podle teplotních 

poměrů a množství srážek, podle vlivu 
oceánských proudů a tvarů zemského 
povrchu, vymezí jednotlivá podnebná 

pásma. Zhodnotí kontinentální a 
oceánské vlivy v podnebí v 

konkrétních oblastech 
 rozliší úmoří, vyhledá v mapách 

důležité toky evropských řek, vyhledá 

velká jezera 
 odvodí typy přírodních krajin v 

závislosti na zeměpisné šířce, 
podnebných faktorech ve směru západ 
-východ. Hodnotí jejich využití 

Poloha, hranice, rozloha, členitost pobřeží, 
povrch, podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, 

obyvatelstvo 



člověkem 

 vysvětlí, proč je Evropa nejhustěji 
osídleným světadílem. Dělí 

obyvatelstvo Evropy do hlavních 
národnostních skupin. Určí evropské 
státy a národy s nejvyšším počtem 

obyvatel 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 

přesahy do: 

Vlast (5. ročník): Místo, kde žijeme. Putování po Evropě, OV (7. ročník): Člověk jako 

jedinec, OV (7. ročník): Člověk a kultura, Př. (7. ročník): Vyšší rostliny, Př. (7. ročník): 
Krytosemenné rostliny 

přesahy z: 

(6. ročník): Starověký Řím, (6. ročník): Starověké Řecko, (7. ročník): První státní útvary na 

našem území, (9. ročník): Cestování, město, společnost 

Hospodářství a politické rozdělení 

Výstupy 17 učivo 

 vyhledá na politické mapě Evropy 
velké zeměpisné oblasti, vybrané státy 

a vybraná hlavní města. Určí a vyhledá 
v mapách státy Evropské unie. 

Porovná státy z hlediska vyspělosti 

Státy Evropské unie, porovnávání států z 
hlediska vyspělosti 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

Oblasti Evropy 

Výstupy 12,18 učivo 

 dělí Evropu do těchto oblastí: Jižní, 
Západní, Severní, Střední, 

Jihovýchodní a Východní. Vyhledá v 
mapách příslušnou geografickou 

Severní, Západní, Jižní, Střední, Jihovýchodní 
a Východní Evropa 



oblast, vymezí její polohu. Popíše s 

pomocí map přírodní poměry a zdroje 
příslušné oblasti Evropy 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

Státy Evropy 

Výstupy 11 učivo 

 lokalizuje na politické mapě jednotlivé 
státy příslušných oblastí, srovnává 

jejich hospodářskou vyspělost. Podává 
stručný komplexní přehled 

modelových států. Lokalizuje hlavní 
oblasti turistického ruchu 

Modelové státy jednotlivých oblastí Evropy. 

přesahy do: 

D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, D (7. ročník): Raný novověk, 

OV (9. ročník): Mezinárodní vztahy 

přesahy z: 

(8. ročník): Lyžování 

Česká republika na mapě Evropy, poloha a rozloha 

Výstupy 24 učivo 

 lokalizuje území ČR na mapě Evropy, 

vymezí polohu ČR z různých hledisek 
/dopravní, hospodářské, 
geopolitické../, porovná rozlohu s 

ostatními státy Evropy, objasní vznik 
současného území ČR z historického 

hlediska 

Poloha, rozloha. 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 



přesahy do: 

Vlast (5. ročník): Místo, kde žijeme. Putování po Evropě, OV (6. ročník): Člověk a stát 

Povrch 

Výstupy 24 učivo 

 stručně objasní geologický vývoj 
našeho území v jednotlivých 

geologických obdobích. Vymezí na 
geologické mapě ČR oblast Českého 

masívu a Karpat, na fyzické mapě ČR 
je rozliší jako dvě základní 
geomorfologické jednotky: Českou 

vysočinu a Karpaty 
 orientuje se na fyzické mapě ČR, 

vyhledává hlavní pohoří a lokalizuje je 
na mapě 

Povrch a jeho členění, vznik a vývoj reliéfu, 
horopisné celky. 

přesahy do: 

Př. (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, Př. (9. ročník): Petrologie 

přesahy z: 

(9. ročník): Geologický vývoj a stavba České republiky 

Vodstvo 

Výstupy 29 učivo 

 objasní pojem hlavní evropské 
rozvodí, zařadí území ČR k úmořím. 

Pojmenuje hlavní vodní toky, vyhledá 
je v mapách, zhodnotí hustotu říční 
sítě. Rozlišuje přírodní /jezera/ a umělé 

vodní nádrže /rybníky a přehradní 
nádrže/ 

 chápe význam podpovrchové vody na 
našem území. Vyhledá informace o 
termálních a minerálních pramenech 

na našem území a jejich využití. 
Objasní příčiny povodňových situací 

Říční soustava, jezera, rybníky, přehradní 
nádrže. 

Půda 

Výstupy 24 učivo 

 rozlišuje mezi půdními druhy a Půdní druhy, půdní typy. 



půdními typy, pojmenuje hlavní půdní 

typy na území ČR a lokalizuje je. 
Uvádí příklady užití specifických 

půdních druhů v praktickém životě 
/keramické půdy apod./. Chápe nutnost 
ochrany půdního fondu 

přesahy do: 

Př. (9. ročník): Petrologie, PV (6. ročník): Základní podmínky pro pěstování rostlin 

přesahy z: 

(9. ročník): Půdy, podzemní voda 

Rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody. 

Výstupy 21 učivo 

 objasní změnu skladby rostlinných a 

živočišných druhů se změnou 
nadmořské výšky, popisuje jednotlivé 
vegetační stupně, vysvětlí pojem 

monokultura. Rozlišuje velkoplošná a 
maloplošná chráněná území v ČR z 

hlediska charakteru ochrany, uvádí 
jejich příklady 

Vegetační stupně. Chráněná území. 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

přesahy do: 

Př. (7. ročník): Vyšší rostliny 

přesahy z: 

(7. ročník): Mnohobuněční živočichové, (7. ročník): Vyšší rostliny, (7. ročník): Krytosemenné 

rostliny, (9. ročník): Ekologie 

Obyvatelstvo a sídla. 

Výstupy 24,25 učivo 

 porovná počet obyvatel ČR s ostatními 

zeměmi Evropy. Hodnotí hustotu 
zalidnění z hlediska přírodních 

Počet, porodnost a úmrtnost, věková struktura, 

migrace, národnosti, náboženská struktura, 
sídla. 



podmínek. Posoudí hlavní trendy 

demografického vývoje obyvatelstva v 
ČR. Určí hlavní migrační trendy v 

rámci ČR, mezi ČR a okolními státy 
 uvede změny ve struktuře 

obyvatelstva, náboženství, 

zaměstnanost v jednotlivých složkách 
hospodářství. Lokalizuje největší sídla 

v ČR, uvádí příklady podle jejich 
funkce 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát  

přesahy do: 

D (8. ročník): Třicetiletá válka 

Hospodářství 

Výstupy 16 učivo 

 člení hospodářství do jednotlivých 
sektorů /primér, sekundér, terciér, 

kvartér/. Rozumí ekonomickým 
pojmům -ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo, hrubý domácí a národní 
produkt 

 rozlišuje nerostné suroviny podle jejich 

charakteru /rudy, nerudy, paliva/ a 
využití. Vymezí a lokalizuje v mapách 
oblasti těžby paliv, zhodnotí strukturu 

surovinové základny ČR 

Základní pojmy, průmysl /hlavní průmyslová 
odvětví na našem území/.Přírodní zdroje, 

nerostné suroviny, paliva. 

přesahy z: 

(8. ročník): Úvod, (9. ročník): Petrologie, (9. ročník): Mineralogie 

Energetický průmysl 

výstupy učivo 

 objasní pojmy obnovitelné a 
neobnovitelné energetické zdroje, 
analyzuje vztahy mezi rozmístěním 

elektráren a zdroji surovin. Popíše 
výhody a nevýhody jednotlivých druhů 

Energetické zdroje, druhy elektráren a jejich 
vliv na životní prostředí. 



elektráren 

přesahy do: 

F (8. ročník): Jaderná energie, F (8. ročník): Magnetické jevy 

přesahy z: 

(8. ročník): Úvod, (8. ročník): Jaderná energie, (8. ročník): Magnetické jevy 

Hutnický průmysl 

výstupy učivo 

 objasní pojmy černá a barevná 

metalurgie, pochopí vývoj hutní 
výroby na našem území. Objasní vztah 
v rozmístění hutních závodů a zdrojů 

surovin a energie 

Hutnický průmysl. 

přesahy do: 

Ch (8. ročník): Úvod 

přesahy z: 

(8. ročník): Úvod 

Strojírenský průmysl 

výstupy učivo 

 pojmenuje klíčové obory strojírenství 
V ČR a uvádí příklady strojírenských 
výrobků 

Obory strojírenské výroby v ČR, tradiční 
oblasti v ČR. 

Chemický průmysl a průmysl stavebních hmot. 

výstupy učivo 

 uvádí příklady univerzálního použití 
ropy /od pohonných hmot až po 
léčiva/. Popíše vztah mezi rozmístěním 

chemických závodů a cementáren ve 
vazbě na zdroje surovin, vody, energie 

a pracovních si 

Chemický průmysl. Průmysl stavebních hmot. 

přesahy z: 



(8. ročník): Úvod 

Ostatní zpracovatelský průmysl. 

výstupy učivo 

 uvádí příklady jednotlivých oborů 
zpracovatelského průmyslu a jejich 

výrobků. Vyhledává v mapách hlavní 
oblasti sklářského, keramického a 

dřevozpracujícího průmyslu. Objasní 
proč se tato odvětví zpracovatelského 
průmyslu koncentrují do několika 

oblastí 

Textilní průmysl, sklářský a keramický 
průmysl, dřevozpracující průmysl 

přesahy z: 

(8. ročník): Úvod 

Zemědělství a potravinářský průmysl. 

Výstupy 24 učivo 

 chápe význam zemědělství pro výživu 

obyvatel. Vymezí hlavní zemědělské 
oblasti na základě přírodních 

podmínek. Rozlišuje zemědělské 
výrobní typy v závislosti na produkci. 
Charakterizuje hlavní obory našeho 

potravinářského průmyslu, uvádí 
příklady výrobků 

Zemědělství. Potravinářský průmysl. 

přesahy do: 

PV (6. ročník): Zelenina, PV (6. ročník): Ovocné rostliny, PV (6. ročník): Léčivé rostliny, 

koření 

Doprava a spoje 

Výstupy 21 učivo 

 odvodí z různých hledisek hlavní 

druhy dopravy používané na našem 
území, charakterizuje síť dopravních 
cest. Posuzuje jednotlivé druhy 

dopravy z hlediska rychlosti, 
výkonnosti a vlivu na životní prostředí 

Dopravní síť, jednotlivé druhy dopravy v ČR. 

Služby, cestovní ruch, rekreace 



výstupy učivo 

 hodnotí služby z hlediska jejich podílu 
na životní úrovni obyvatel. Vymezí 

hlavní oblasti cestovního ruchu v ČR. 
Pojmenuje podstatné podmínky pro 
rozvoj turistického ruchu v ČR. 

Pojmenuje, popíše a vyhledá v mapách 
příklady památek 

Služby, cestovní ruch v ČR. 

přesahy do: 

OV (7. ročník): Člověk a kultura 

přesahy z: 

(8. ročník): Úvod 

Zahraniční obchod 

Výstupy 26 učivo 

 objasní základní pojmy zahraničního 
obchodu-vývoz/export/, dovoz 

/import/, obrat, bilance a komodita. 
Uvádí příklady výrobků z oblasti 

vývozu i dovozu. Objasní nutnost 
ekonomické spolupráce mezi státy 

Zahraniční obchod 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

Kraje České republiky 

Výstupy 4,25 učivo 

 dělí území ČR do14 krajů. Předchozí 

poznatky využije k charakteristice 
jednotlivých krajů. Kraje porovná z 

hlediska přírodních i 
socioekonomických podmínek. V 
jednotlivých krajích lokalizuje 

turistické cíle. Vypracuje referát o 
některých z nich 

Praha, Středočeský, Jihočeský , Plzeňský , 

Karlovarský, Ústecký, Liberecký, 
Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, 

Moravskoslezský , Zlínský, Jihomoravský, 
Olomoucký kraj. 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy do: 

D (7. ročník): Raný středověk, D (7. ročník): Středověká společnost, D (7. ročník): Doba 
husitská, TV (7. ročník): Lyžování 

9. ročník - dotace: 1, povinný 

Olomoucký kraj 

Výstupy 22,23 učivo 

 charakterizuje přírodní podmínky, 
osídlení, hospodářský potenciál, 
kvalitu životního prostředí, možnosti 

dalšího rozvoje. Lokalizuje a navrhne 
turistické cíle 

Charakteristika přírodních a 
socioekonomických podmínek, turistické cíle. 

přesahy do: 

OV (6. ročník): Člověk a nejbližší okolí, OV (6. ročník): Člověk a stát 

Místní region 

Výstupy 22,23 učivo 

 lokalizuje na mapě polohu své obce, 
přírodní sídelní a hospodářské poměry, 

hodnotí postavení místní oblasti v 
rámci okresu, regionu a kraje 

 posuzuje přednosti, příležitosti, bariéry 
a rizika v dalším rozvoji místní oblasti. 
Pracuje s mapou místní oblasti, 

vyhledává informace týkající se 
historie obce 

Přírodní, sídelní a hospodářské poměry. 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát  

přesahy do: 

OV (6. ročník): Člověk a nejbližší okolí 

Obyvatelstvo a sídla 



Výstupy 1,2,3,4,13,14 učivo 

 vysvětlí příčiny nerovnoměrného 
rozmístění obyvatelstva na Zemi, 

objasní pojem přirozený přírůstek, 
lokalizuje oblasti nejvíce užívaných 
jazyků 

 prezentuje vlastní poznatky a 
zkušenosti týkající se křesťanství 

(svátky, církevní symboly, stavby 
apod.) porovná s ostatními 
náboženstvími světa 

 objasní pojem urbanizace, porovná 
typy sídel v jednotlivých částech světa, 

porovná klady a zápory života ve 
městě a na vesnici 

Počet obyvatelstva a jeho růst, rozmístění, 
stěhování, zaměstnanost, rasy, národy, jazyky, 

náboženství. 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

přesahy do: 

OV (7. ročník): Člověk jako jedinec, Př. (8. ročník): Biologie člověka 

přesahy z: 

(7. ročník): Raný středověk 

Hospodářství 

Výstupy15,16 učivo 

 hodnotí význam průmyslu pro život 
lidí, z praktického života uvádí příklad 

výrobků a průmyslových firem z 
jednotlivých odvětví, odvodí nutnost 

spolupráce mezi jednotlivými 
odvětvími, vytyčí nejrychleji se 
rozvíjející průmyslová odvětví 

 hodnotí dopad jednotlivých druhů 
průmyslu na životní prostředí, 

lokalizuje nejprůmyslovější oblasti 
světa 

 na příkladech vysvětlí význam 

zemědělství pro výživu lidí, objasní 
závislost zemědělství na přírodních 

podmínkách 
 rozlišuje rostlinou a živočišnou 

Průmysl 

Význam a postavení průmyslové výroby, 
členění průmyslu, rozmístění průmyslové 

výroby, hlavní průmyslová odvětví, hlavní 
průmyslové oblasti světa 

Zemědělství 

 Význam a postavení zemědělské výroby, 

rozmístění zemědělské výroby, Rostlinná a 
živočišná výroba, rybolov 

Doprava 



zemědělskou výrobu 

 správně přiřadí některé zemědělské 
plodiny do oblasti 

 porovná jednotlivé druhy dopravy z 
různých hledisek, vyhledá v jízdním 
řádu a na internetu dopravní spojení, 

vymezí a lokalizuje v mapách hlavní 
světové dopravní tahy a trasy 

 rozlišuje mezi výrobními a 
nevýrobními službami, objasní 
rostoucí význam služeb v životě 

člověka 
 rozliší základní typy cestovního ruchu, 

vymezí a lokalizuje v mapách hlavní 
světové oblasti, připraví návrh 
programu pobytu u nás i v zahraničí 

 Druhy dopravy, dopravní uzly 

Služby 

Cestovní ruch 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy do: 

D (8. ročník): Svět v 18. století, D (8. ročník): Imperialismus a kolonialismus 

přesahy z: 

(9. ročník): Petrologie, (9. ročník): Mineralogie 

Mezinárodní organizace 

Výstupy 17 učivo 

 načrtne základní strukturu OSN, 

zhodnotí význam a úlohu MO při 
řešení ozbrojených konfliktů 

 popisuje praktické příklady spolupráce 
mezi zeměmi 

Mezinárodní organizace 

OSN 

Nato 

Hospodářské 

přesahy do: 

OV (9. ročník): Mezinárodní vztahy 

přesahy z: 

(9. ročník): Život ve II. polovině 20. století 



Terénní praxe 

Výstupy 27,28 učivo 

 orientuje se v terénu a ovládá základy 
praktické topografie 

Praktická topografie a orientace v terénu 

 

 

5.8  ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 
Charakteristika vzdělávací oblasti 

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je 

utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita 
mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví 

důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, 
stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit 
základního vzdělávání. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování 
zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a 

aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby 
žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, způsob jeho ochrany 
i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují 

s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si 
dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a 

získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části 
o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní 
jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na 

účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické 

dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je 
velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu 
zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem 

učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později 
přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a 

činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření 
aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků 

ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní 
tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích 

oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a  ochraně zdraví 
v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. 

Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 
prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu 

a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při 
ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem 



k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje 

výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní 
a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, 

partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků 
v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a 

zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 
zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové 

činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit 
úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních 
pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a 

kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro 
osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z 

komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku 
umocňuje. V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze 
somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich 

zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), 
které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového 
nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je 
odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách 

pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto 
se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která 

jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo 
jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich 
oslabení.  

Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) 
zdravotní skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného 

předmětu, jehož obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako 
adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky). Tato 
nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale 

paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné 
napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, 

z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné 
skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů 
atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé 

populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně 
zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede 

žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých 
činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální 
cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich 

zařazování do denního režimu žáků. 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako důležité hodnotu v kontextu dalších životních hodnot 



 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k 

vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím 
a atmosférou příznivých vztahů 

 poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu 
vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i 

na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, 

k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v 
každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní 
ochranou zdraví 

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými 
vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 
předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 

událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých 
mimořádných událostí 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 
prospěšných činností ve škole i v obci 

 

4.8.1. Výchova ke zdraví 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět jednu hodinu 
týdně v 7. a v 9. ročníku. Vzhledem k obsahu učiva a návaznosti na další témata je jeden 
učební blok předmětu – „Osobnostní a sociální rozvoj“ – přesunut do vyučovacího předmětu 

Občanská výchova.  
Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která přináší základní podněty pro ovlivňování 

zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a 
aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby 
žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní 

prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se 
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, 

osvojují si dovednosti a způsoby chování, které vedou k zachování či posílení zdraví. 
Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na 
činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví.  

Při realizaci výuky je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v 
modelových situacích i v každodenním životě školy. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a 

zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají, a do 
života školy.  
Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 

jeho zdraví. Učí žáky 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, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i 
mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství 
vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi.  

Vzhledem k postupným změnám, kterými procházejí žáci na 2. stupni ZŠ, se s některými 



výstupy i učivem setkají v 7. i v 9. ročníku, vždy však na rozdílné obsahové i výchovně 

vzdělávací úrovni.  
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti:  
 
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k:  
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody  
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na 
způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí  

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, 
co zdraví ohrožuje a poškozuje  

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu  
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními 
postoji, s volním úsilím atd.  

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 
předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.  

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 
prospěšných činností ve škole i v obci  
 

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí.  
 

Výuka předmětu Výchova ke zdraví přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
žáků zejména takto:  
 

Kompetence k učení:  
Žák se učí vybírat a využívat vhodné způsoby, metody a strategie učení, plánovat, organizovat 

a řídit proces vlastního učení. Vytváří se u něj ochota věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení. Je schopen vyhledávat a třídit informace a využívat je v procesu učení.  
 

Kompetence k řešení problémů  
Žák se učí vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznat a pochopit 

problém, promýšlet a naplánovat způsoby řešení problémů. Je veden k vyhledávání informací 
vhodných k řešení problémů. Žák dokáže volit vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 
problémů logické a empirické postupy. Je veden ke kritickému myšlení a schopnosti činit 

uvážlivá rozhodnutí, obhájit je a uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí.  
 

Kompetence komunikativní  
Žák je veden k tomu, aby na konci základního vzdělávání v logickém sledu formuloval a 
vyjadřoval své myšlenky a názory, vyjadřoval se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném 

i ústním projevu. Učí se vhodně reagovat na projevy ostatních lidí, zapojuje se do diskuse a 
vhodně argumentuje. Přiměřeně svému věku umí využívat informační a komunikační 

prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Uplatňuje 
bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy.  
 

Kompetence sociální a personální  
Žák účinně a přiměřeně svým schopnostem spolupracuje ve skupině a učí se pozitivně 

ovlivňovat kvalitu společné práce. Žák si uvědomuje význam utváření příjemné atmosféry v 
týmu a při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů. 



Přiměřeně svému věku umí poskytnout v případě potřeby pomoc nebo o ni požádat. Učí se 

ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby dodržoval pravidla slušného chování.  
 

Kompetence občanské  
Žák chápe a respektuje přesvědčení a názory druhých lidí, je veden ke schopnosti vcítit se do 
situací ostatních lidí, k odmítání útlaku a hrubého zacházení. Přiměřeně svým schopnostem je 

schopen postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Žák je veden k pochopení svých 
práv ale i povinností ve škole i mimo školu. Dokáže se zodpovědně chovat v krizových 

situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Je si vědom významu našich tradic 
a kulturního i historického dědictví, respektuje je, chrání a oceňuje.  
 

Kompetence pracovní  
Žák se učí dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, je schopen se adaptovat 

na změněné nebo nové pracovní podmínky. K výsledkům pracovních činností se učí 
přistupovat nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale 
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany 

kulturních a společenských hodnot. Je veden k tomu, aby využíváním svých znalostí a 
zkušeností činil podložená rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření.  

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 

 Kreativita 
 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola  

 Občan, občanská společnost a stát  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 
 Etnický původ 

 Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

7. ročník - dotace: 1, povinný 

Vztahy mezi lidmi 

výstupy učivo 

 respektuje pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky (1) 

 analyzuje postavení lidí a jejich role v 
různých komunitách (2) 

 nalézá vhodné příklady pozitivních i 
negativních vlivů na soužití 
v komunitě (2) 

 přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě (1) 

Vztahy ve dvojici:  
          - kamarádství, přátelství, láska  

Vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity:  

          - rodina  
          - škola  
          - vrstevnická skupina  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 
 Etnický původ 

přesahy do: 

OV (6. ročník): Člověk ve společnosti, OV (6. ročník): Člověk a škola, OV (6. ročník): 
Člověk a nejbližší okolí 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

výstupy učivo 

 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje (11) 

 projevuje odpovědný vztah k sobě 
samému (9) 

 kultivovaně se chová k opačnému 

Tělesné, duševní a společenské změny v 
období:  

          - dětství  
          - puberty  

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví: 



pohlaví (11) 

 chápe význam zdrženlivosti 
v dospívání a odpovědného sexuálního 

chování (12) 

           - zdraví reprodukční soustavy 

           - zdrženlivost 
           - sexualita jako součást formování 

osobnosti 
           - promiskuita 
           - předčasná sexuální zkušenost  

           - problémy těhotenství a rodičovství 
mladistvých  

           - poruchy pohlavní identity  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy do: 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

výstupy učivo 

 uplatňuje zdravé stravovací návyky (7)  
 rozhoduje se a vyjadřuje svůj názor k 

problematice zdraví v souvislosti s 

poruchami příjmu potravy (3) 
 analyzuje základní zásady zdravého 

způsobu života (6) 

Výživa a zdraví:  
         - zásady zdravého stravování 
         - pitný režim 

         - vliv životních podmínek a způsobu 
stravování na zdraví 

         - poruchy příjmu potravy 
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí: 
          - kvalita ovzduší a vody 

          - hluk 
          - osvětlení  

          - teplota         
   

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 



přesahy do: 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

přesahy z: 

(7. ročník): Jednoduchá konverzace, (8. ročník): Průpravná, kondiční, koordinační, 
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 

Tělesná a duševní hygiena 

výstupy učivo 

 projevuje odpovědný vztah k sobě 
samému (9) 

 chápe význam odpovědnosti za 

bezpečné sexuální chování (12) 
 uplatňuje zdravé stravovací návyky (7) 

 analyzuje základní zásady zdravého 
způsobu života (7) 

 navrhuje vhodný režim dne přiměřený 

jeho věku (5) 
 analyzuje a specifikuje zásady 

bezpečného chování (9) 
 rozhoduje o odpovědnosti za své 

chování v běžných i kritických 

životních situacích (16) 
 v případě potřeby vyhledá odbornou 

pomoc sobě i druhým (15) 

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 
 

 
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 

              - odpovědné chování v situacích 
úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy 

v domácnosti, při sportu, na pracovišti, 
v dopravě) 
               - základy první pomoci  

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy do: 

OV (6. ročník): Člověk ve společnosti, Př (8. ročník): Biologie člověka 

přesahy z: 

(8. ročník): Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a 
jiná cvičení 

Rizika ohrožující zdraví 

výstupy učivo 

 samostatně využívá kompenzační a 
relaxační techniky a sociální 
dovednosti k překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím (10) 
 analyzuje a specifikuje zásady 

bezpečného chování (8) 
 rozhoduje o odpovědnosti za své 

chování v běžných i kritických 

životních situacích (16) 
 uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a 
životní perspektivu mladého člověka 

(13)  
 ukazuje na dopad těchto jevů ve 

společnosti (13) 
 rozhoduje o správných modelech 

chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni 
(13) 

 nalézá vhodná řešení v konfliktních a 
krizových situacích (15) 

 cítí odpovědnost za řešení krizových 

situací ve škole i mimo ni (13) 
 dodržuje pravidla bezpečnosti 

v dopravě (15) 
 uvědomuje si a analyzuje možný 

negativní a manipulativní vliv 

vrstevníků, médií a sekt (14) 
 odpovědně se chová za mimořádných 

okolností (15) 
 projevuje odpovědné chování 

v rizikových situacích silniční a 

železniční dopravy (15) 
 aktivně předchází situacím ohrožení 

Stres a jeho vztah ke zdraví: 
          - kompenzační, relaxační a regenerační 
techniky k překonávání únavy, stresových 

situací a k posilování duševní odolnosti 
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 

          - dopink ve sportu 
Skryté formy a stupně individuálního násilí a 

zneužívání:  
          - šikana a jiné projevy násilí  
Sexuální kriminalita:  

          - formy sexuálního zneužívání dětí 
          - kriminalita mládeže  

          - komunikace se službami odborné 
pomoci  
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 

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví:  
          - bezpečné prostředí ve škole  

          - ochrana zdraví při různých činnostech  
          - bezpečnost v dopravě 



zdraví a osobního bezpečí (15)           - rizika silniční a železniční dopravy 

          - vztahy mezi účastníky silničního 
provozu vč. zvládání agresivity 

          - postup v případě dopravní nehody 
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)  
           

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 
 Poznávání lidí 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy do: 

OV (6. ročník): Člověk ve společnosti, OV (6. ročník): Člověk a škola, Ch (9. ročník): 

Chemie v životě člověka, Př (8. ročník): Biologie člověka 

přesahy z: 

(8. ročník): Fotbal 

9. ročník - dotace: 1, povinný 

Vztahy mezi lidmi 

výstupy učivo 

 respektuje a vyvozuje pravidla soužití 

mezi spolužáky i jinými vrstevníky (1)  
 specifikuje a porovnává postavení lidí 

a jejich role v různých komunitách (2) 

 vyvozuje a posuzuje vhodné příklady 
pozitivních i negativních vlivů na 

soužití v komunitě (2) 
 přispívá k utváření dobrých 

mezilidských vztahů v komunitě (1) 

Vztahy ve dvojici:  

          - kamarádství, přátelství, láska  
          - partnerské vztahy  
          - manželství a rodičovství  

Vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity  

            (zvolit dle úvahy a aktuální situace) 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy do: 

OV (6. ročník): Člověk ve společnosti, OV (6. ročník): Člověk a škola, OV (6. ročník): 
Člověk a nejbližší okolí 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

výstupy učivo 

 posuzuje a komentuje změny v období 
dospívání (11) 

  hodnotí a zdůvodňuje odpovědnost ve 

vztahu k sobě samému (9) 
 vyvozuje význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování (12) 

Tělesné, duševní a společenské změny v 
období:  
          - dospívání  

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví: 
           - zdraví reprodukční soustavy 

           - zdrženlivost 
           - sexualita jako součást formování 
osobnosti 

           - promiskuita 
           - předčasná sexuální zkušenost  

           - problémy těhotenství a rodičovství 
mladistvých  
           - poruchy pohlavní identity 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 

 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy do: 

OV (6. ročník): Člověk ve společnosti, Př (8. ročník): Biologie člověka 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

výstupy učivo 



 stanovuje zdravé stravovací návyky (7)   

 vyjadřuje a obhajuje svůj názor k 
problematice zdraví v souvislosti s 

poruchami příjmu potravy (3) 
 posuzuje základní zásady zdravého 

způsobu života (6) 

Výživa a zdraví: 

          - zásady zdravého stravování  
          - vliv životních podmínek a způsobu 

stravování na zdraví  
          - poruchy příjmu potravy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy do: 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

Tělesná a duševní hygiena 

výstupy učivo 

 hodnotí a zdůvodňuje odpovědnost ve 
vztahu k sobě samému (9) 

 vyvozuje odpovědnost za bezpečné 
sexuální chování (12) 

 stanovuje zdravé stravovací návyky (7) 

 posuzuje základní zásady zdravého 
způsobu života (6) 

 navrhuje vhodný režim dne přiměřený 
jeho věku (4) 

 dodržuje zásady bezpečného chování 

(9) 
 cítí odpovědnost za své chování v 

běžných i kritických životních 
situacích (16) 

 umí poskytovat základní předlékařskou 

první pomoc (15) 

Tělesná a duševní hygiena - hlavní zásady 
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 
              - odpovědné chování v situacích 
úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy 

v domácnosti, při sportu, na pracovišti, 
v dopravě) 

               - základy první pomoci 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 



MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy do: 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

přesahy z: 

(9. ročník): Volejbal 

Rizika ohrožující zdraví 

výstupy učivo 

 dodržuje zásady bezpečného chování 

(8) 
 cítí odpovědnost za své chování v 

běžných i kritických životních 
situacích (16) 

 umí poskytovat základní předlékařskou 

první pomoc (15) 
 uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a 
životní perspektivu mladého člověka 

(13) 
 hodnotí dopad těchto jevů ve 

společnosti (13) 
 vytváří si správné modely chování při 

kontaktu se sociálně patologickými 

jevy ve škole i mimo ni (13) 
 navrhuje vhodná řešení v konfliktních 

a krizových situacích (15) 

 cítí a podporuje odpovědnost za řešení 
krizových situací ve škole i mimo ni 

(13) 
 dodržuje pravidla bezpečnosti 

v dopravě (15) 

 uvědomuje si a posuzuje možný 
negativní a manipulativní vliv 

vrstevníků, médií a sekt (14) 
 podporuje odpovědné chování za 

mimořádných okolností (15) 

 aktivně předchází situacím ohrožení 
zdraví a osobního bezpečí (15) 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

Sexuální kriminalita:  

          - formy sexuálního zneužívání dětí 
          - kriminalita mládeže  

          - komunikace se službami odborné 
pomoci  
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 

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)  
Manipulativní reklama a informace:  

          - reklamní vlivy  
          - působení sekt  

Ochrana člověka za mimořádných událostí:  
          - klasifikace mimořádných situací 
          - varovný signál a jiné způsoby varování 

          - základní úkoly ochrany obyvatelstva 
          - evakuace 

          - činnost po mimořádné události 
          - prevence vzniku mimořádných 
událostí 



událostí (16) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 

 Poznávání lidí 
 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy do: 

OV (8. ročník): Člověk a osobnost, OV (8. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj, Ch (9. 
ročník): Chemie v životě člověka 

přesahy z: 

(9. ročník): Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a 

jiná cvičení 

Hodnota a podpora zdraví 

výstupy učivo 

 ukazuje na význam zdravého vývoje a 

vlivu prostředí na tento vývoj (3) 
 přiměřeně svému věku posuzuje a 

Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci: 

          - složky zdraví a jejich interakce 
          - základní lidské potřeby a jejich 



podílí se na činnostech a programech 

podporujících zdraví (9) 

hierarchie 

Podpora zdraví a její formy:  
          - prevence a intervence  

          - působení na změnu kvality prostředí a 
chování jedince  
          - odpovědnost jedince za zdraví 

          - podpora zdravého životního stylu 
          - programy podpory zdraví  

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

 


