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Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově je na 2. stupni Českému jazyku a literatuře věnováno 16 hodin týdně, navazuje se  
na základy, které žáci získali na 1. stupni. 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura náleží do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace, která zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň 
jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního 
vzdělávání. Jazykové vyučování 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 poznání. 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. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
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, 
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životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Verbální a neverbální komunikace 
se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako 
doplňující vzdělávací obor. 
 
Výuka probíhá zpravidla v budově školy (kmenové třídy, knihovna, počítačová učebna). 
Filmová, divadelní představení, besedy apod. se realizují mimo budovu u pořádajících organizací. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Výchovné a vzdělávací strategie směřují k naplňování klíčových kompetencí. 
 
Učitel kombinuje bez ostrých hranic jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovu; 
podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků, dbá na správné čtenářské návyky; využívá 
dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků, tiskopisy volí 
přednostně z regionu školy; volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní 
výpisky, apod.) práce podporující zájem žáků o mateřský (český) jazyk, vytváří dostatek stimulů 
pro aktivní práci žáků; vede žáky k používání jazykových příruček; při zadávání slohových prací 
a výběru témat literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a k aktuálním otázkám; nepřeceňuje 
význam pravopisu, volí jevy základní; vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích 
schopností a dovedností; rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva; zařazuje průřezová 
témata dle organizace jednotlivých projektů; ukazuje na příkladech rozdíl mezi literaturou 
hodnotnou a brakovou. 
 

Forma realizace  
Skupinová výuka: práce s jazykovými příručkami, slovníky; úpravy textů, tvorba vlastních 

literárních textů 
Systémová výuka: praktické využívání poznatků 
Týmová práce: dramatizace textů 
Výukový software: testy a cvičení 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Český jazyk a literatura  
na 2. stupni  

Kompetence k učení  
Žák se umí orientovat v textech a využívat dostupných informačních zdrojů k zlepšení vlastní 
jazykové kultury, obohacení své slovní zásoby a co nejpřiléhavějšího, výstižného vyjadřování. 
Informace umí vyhledávat, třídit, porovnávat a využívat. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák umí pojmenovat problém, na základě vlastních zkušeností a úsudku hledá jeho příčiny, 
dovede nastínit řešení, v odborné literatuře i beletrii umí nalézat důkazy a osvědčené postupy, 
umí argumentovat a přesvědčivě hovořit. 
Kompetence komunikativní  
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle, 
kultivovaně; dbá o správný ústní i písemný projev. Žák naslouchá promluvám druhých lidí, 
porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných 
gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění; využívá 
informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
světem. 
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Kompetence sociální a personální  
Žák umí pracovat ve skupině, neprosazuje se na úkor ostatních, je tolerantní, ale umí i obhájit své 
názory a přesvědčení; přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají; vytváří  
si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj. 
Kompetence občanské  
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se  
do situací ostatních lidí. Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 
do kulturního dění. 
Kompetence pracovní  
Žák si umí vážit kulturních a společenských hodnot, svého jazyka; je připraven tyto hodnoty 
rozvíjet a chránit. Využívá znalosti a zkušenosti (např. z četby), v zájmu vlastního rozvoje i své 
přípravy na budoucnost činí správná rozhodnutí o své profesi a dalším vzdělávání. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

Jazyk a jazyková komunikace  
– ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 
 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 

otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji (8. roč.: Výklad) 
� rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru (7.–8. roč.: 

Informační postupy v mluvené komunikaci – Charakteristika)  
� rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj (9. roč.: 

Diskuse)   
� dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci (6.–7. roč.: Zprávy, Oznámení, Žádost, Životopis) 
� odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru (6.–7. roč.: Dopis, Charakteristika) 
� v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 

nonverbálních i paralingválních prostředků řeči (8.–9. roč.: Informační postupy 
v mluvené komunikaci – Proslov, Řečnická cvičení) 

� zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu (9. roč.: 
Diskuse)   

� využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně 
připraví a s oporou o text přednese referát (6.–8. roč.: Výpisek, Výtah, Výklad) 

� uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování (6.–7. roč.: Popis) 

� využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu 
a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic 
a osobních zájmů (6.–9. roč.: Vypravování, Líčení) 

 
 

Učivo  
� čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), věcné 

(studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), prožitkové  
� naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), 

kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, manipulativní 
působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové), 
zážitkové  

� mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle 
komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky 
nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev  
na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse  

� písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech 
a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry: 
výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, 
charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha)  

 



Základní škola Trmice, Tyršova 482 – Školní vzdělávací program „Škola pro každého“ 

 

Strana 278 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova (6.–8. roč.: Jazykověda, Tvarosloví) 
� rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 

zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech (7.–
9. roč.: Význam slov, Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování) 

� samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami (6.–9. roč.: Jazykověda, Tvarosloví, Pravopis lexikální) 

� správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci (6.–7. roč.: Tvarosloví) 

� využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace (8. roč. – Tvarosloví) 

� rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí (8.–9. roč.: Skladba) 
� v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický  

ve větě jednoduché i souvětí (9. roč.: Pravopis lexikální, tvaroslovný a skladebný) 
� rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití (9. roč.: Obecné 

výklady o jazyce) 
 

 

Učivo  
� zvuková stránka jazyka – zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči (přízvuk slovní 

a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování)  
� slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, 

význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov  
� tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov  
� skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, 

přímá a nepřímá řeč, stavba textu  
� pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický  
� obecné poučení o jazyce – čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské 

– především slovenština – a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a 
nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura 
jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky)  

 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla 

a vlastními slovy interpretuje smysl díla (6.–7. roč.: Literatura 19. století, Souboje, prohry, 
vítězství) 

� rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora (9. roč.: Česká a světová 
literatura) 

� formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo (9. roč.: Literárně výchovné aktivity) 

� tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie (9. roč.: Poezie 20. století) 

� rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty (8. roč.: Literatura 
pokleslá a konzumní, Literatura hodnotná) 
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� rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele (6. roč.: Báje, mýty, pověsti, pohádky)  

� uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře  
(9. roč.: Literárně výchovné aktivity, Próza 20. století)  

� porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování  
(8. roč.: Filmová tvorba; 9. roč.: Literárně výchovné aktivity) 

� vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 
zdrojích (9. roč.: Literárně výchovné aktivity, Česká a světová próza 20. století)  

 
 

Učivo  
� tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace 
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním 
textům 

� způsoby interpretace literárních a jiných děl  
� základy literární teorie a historie – struktura literárního díla (námět a téma díla, literární 

hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové 
prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná (populárně-naučná, 
literatura faktu, publicistické žánry)  

� literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách 
času – hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

 
 

� kultivuje ústní i písemný projev 
� umí rozlišovat vhodnost jazykových 

prostředků 
� uspořádá dějové prvky, sestaví osnovu 
� používá přímou řeč postav 
 
� učí se systematicky co nejvýstižněji 

popsat osobu, zvíře, pracovní postup 
 
 

� sestaví zprávu, oznámení, SMS 
 

 
� pracuje s odborným textem 
� odlišuje základní od podružného 
� pořizuje výtah 
� hledá hlavní myšlenky 
� pořizuje výpisek 
 
� učí se nastylizovat soukromý i úřední 

dopis 
� dodržuje stavbu dopisu, adresy 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

Čtení a naslouchání, mluvený projev 
� Vypravování 
 
 
 
 
 
� Popis 
 
 
 
Písemný projev 
� Zpráva, oznámení 
 
 
� Výpisky, výtah 
 
 
 
 
 
� Dopis 
 
 

 
 

 

 
 

PČ Příprava pokrmů (popis 
pracovního postupu) 

VO 
Obec, region, země (práce 
s informacemi v denním 
tisku) 

PŘ 
Základní struktura života 
(výpisky, výtah z učební 
látky) 

VO Naše škola 

IKT Internet (email) 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

 
� pracuje s jazykovými příručkami 
� učí se ortoepii, užívá správně pauzy, 

důrazy, tempo 
 
 
� pracuje s abstraktními typy podstatných 

jmen 
� užívá správně příd. Jména (tvrdá, 

měkká přivlastňovací, jmenné tvary, 
stupňování) 

� správně skloňuje některá zájmena 
a číslovky 

� používá slovesné tvary podmiňovacího 
způsobu přítomného  
 

� vyhledává základní větné členy, odliší  
je od rozvíjejících 

� zdůvodní shodu přísudku s podmětem 
 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Jazyk. Zvuková stránka jazyka 
� jazykověda 
� jazykové příručky 
� zvuková stránka jazyka 
 
Tvarosloví 
� podstatná jména 
� přídavná jména 
� zájmena 
� číslovky 
� slovesa 

 
 
 
 

Skladba 
� základní větné členy 
� rozvíjející větně členy 
� věta jednoduchá a souvětí 

 
 

 

 

M 
Dělitelnost přirozených čísel; 
Zlomky; 
Desetinná čísla 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

 
 
� pracuje s literárním textem 
� rozezná probírané žánry, uvědomí  

si význam literatury v minulosti 
i současnosti 

 
 
� obohacuje vlastní jazykovou kulturu 
� beseduje o četbě 
� poznává postavy z českých pověstí 
 
 
 
 
 
� posoudí vztah literatury k životu 
� prohloubí a upevní si pojem bajka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Literární druhy a žánry 
Mýty, báje, pověsti, pohádky 

 
 
 
 
Tvořivé činnosti s literárním textem 
Literatura 19. stol.  
� K. J. Erben 
� B. Němcová 
� A. Jirásek  
 
 
Dobrodružná a cestopisná literatura 
 
Příběhy ze života dětí, zvířat 

 

D Nejstarší starověké civilizace 
a jejich kulturní odkaz 

 

 

Z Komunikační, geografický 
a kartografický jazyk 

VO Obec, region, země 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

 
 
� osvojí si nejdůležitější pojmy a postupy 

k popisu uměleckého díla 
 
 
� snaží se rozlišovat subjektivní 

a objektivní pohled na popisovanou 
osobu 
 

� pomocí vhodné volby jazykových 
prostředků postihuje důležité informace 
v odborném textu (základy studijního 
čtení) 
 

 
� formuluje ústní i písemnou žádost 
 
� učí se různé formy životopisu 
 
 
� dovede zaujmout posluchače 
� předvede samostatný souvislý projev 
 
 
 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

 
� Popis 
 
 
Naslouchání 
� Charakteristika 
 
 
Písemný projev 
� Výtah 
 
 
 
 
 
� Žádost 
 
� Životopis 
 
Mluvený projev 
� Vypravování 
 
 
 

 

VV 

Komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření 
(reprodukce, originál, popředí, 
hlavní motiv, pozadí, detail, 
barevné a světelné kontrasty, 
hodnocení umělecké hodnoty 
díla) 

 
 
 

ČJ 
(LV) Setkání se světem lidí  

F, 
PŘ, 
ČJ 

Práce s odbornými texty 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

 
� správně volí velká písmena 

v regionálních názvech a v našem 
hlavním městě 

 
� rozlišuje a vyhledává neohebné slovní 

druhy, využívá příslovečných spřežek 
 
 
 
 
� určuje věty dvojčlenné, jednočlenné, 

větné ekvivalenty 
� orientuje se ve stavbě věty jednoduché, 

nahrazuje větné členy vedlejšími 
větami 

� umí určit větu hlavní a druh věty 
vedlejší, ovládá interpunkci 

 
 
� volí vhodné výrazy a slova podle 

slohového zabarvení 
 
 
 
 
� uvádí názvy osob, prostředků, dějů, 

vlastností; přechyluje 
� užívá složeniny 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Pravopis – Velká písmena 
 
 
 
Tvarosloví 
� opakování: ohebné slovní druhy 
� slovesný rod 
� neohebné slovní druhy 
 
 
Skladba 
� věty jednočlenné, větné ekvivalenty 
� základní a rozvíjející větné členy 
� souvětí s větami vedlejšími 
 
 
 
 
Slovní zásoba a tvoření slov 
Význam slov 
� slovo, sousloví, rčení 
� synonyma, homonyma, antonyma 
� odborné názvy 
 
 
Tvoření slov 
� odvozováním 
� skládáním 
� zkracováním 
 

Z Komunikační, geografický 
a kartografický jazyk 

�  

 

VV 
Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (grafické 
znázorňování) 

IKT  Základy programování 

M, 
F, 
PŘ, 
D, 
TV, 
HV 

Jednoslovné i víceslovné 
odborné názvy 

TV Komunikace v TV  

CJ 
Gramatické struktury a typy 
vět (porovnávání – složeniny 
v NJ, přechylování v AJ) 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

 
 
 
 
� pracuje s literárním textem 
� rozumí pojmům dialog, bajka, poezie 

a próza, sloka, verš, rytmus, rým 
 

� rozšiřuje znalosti o bájích, eposech, 
pověstech (vyhledává ve slovnících 
a encyklopediích tyto pojmy a uvádí 
konkrétní příklady těchto literárních 
útvarů) 

 
 
 
 
� z přečtených knih vytvoří zápisy,  

kde zformuluje základní údaje 
� navštíví filmové představení  

a zhodnotí je 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Tvořivé činnosti s literárním textem, 
literární druhy a žánry 
V krajinách fantazie 
O přátelství a lásce 
 
 
 
Staré příběhy 
 
 
 
 
 

Způsoby interpretace literárních a jiných 
děl 
Souboje, prohry, vítězství 
Setkání se světem lidí 

VV 

Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (pořizování 
ilustračních obrázků; 
důraz na estetickou úroveň 
v sešitě) 

 

D Počátky českého státu 

Z 

Světadíly, makroregiony 
světa 
(Geografie světadílů – 
Amerika)  

TV Gymnastika 
(Cirkus Humberto) 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� využívá poznatků z četby,  

všímá si jazykových prostředků 
� rozlišuje a používá ve vnější i vnitřní 

charakteristice charakteristiku přímou 
i nepřímou 

 
� vypracuje samostatné slohové útvary  

za pomoci studijních materiálů a učební 
látky z jiného předmětu 
 

 
� pracuje s ukázkami z literatury 
� vypracuje úvahu zaměřenou kriticky 
 
 
 
 
 
 
� tvoří objednávku, inzerát, nabídku, 

stížnost, žádost 
 
 
 

� improvizuje přivítání, představování, 
omluvu, vysvětlení, blahopřání 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

Čtení a naslouchání 
� Charakteristika literárních postav 
 
 
 
 
Písemný projev  
� Výtah 
� Výklad 
 
 
 
� Úvaha 

 
 

 
 
 
 
 
� Kratší slohové útvary 
 
 
 
Mluvený projev 
� Informační postupy v mluvené 

komunikaci 
 

ČJ 
(LV) 

Vlastní četba (Literární druhy 
a žánry) 

 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Český jazyk jako slovanský jazyk 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
Český jazyk jako slovanský jazyk 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
Výpisek, výtah, objednávka, zpráva, 
oznámení 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 
Výtah, zpráva, oznámení 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Stavba mediálních sdělení 
Zpráva, oznámení 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Vnímání autora sdělení 
Výtah 

VO Člověk hledající sám sebe 

PČ 
Chovatelství (chov drobného 
zvířectva; encyklopedie – 
práce s odbornými texty) 

IKT Textový editor   

VO 
Člověk a předpoklady soužití 
(morální postoj, člověk mezi 
lidmi) 

TV 
Zásady jednání a chování 
v různém prostředí a při 
různých činnostech 

 

DCJ Jednoduchá sdělení 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� využívá jazykových příruček (Pravidla 

českého pravopisu, Slovník spisovného 
jazyka českého, Cvičebnice ČJ) 

� správně používá tvary sloves pro svůj 
záměr 

� tvoří vidové dvojice 
 
 
 

� určí poměry mezi hlavními větami, 
větné členy, určí druh vedlejších vět 
souřadně spojených a významový 
poměr mezi nimi 

� vytváří grafy stavby souvětí 
� využívá znalostí o významovém poměru 

při komunikaci 
 
 
� rozpozná hlavní způsoby obohacování 

slovní zásoby se zaměřením  
na přejímání z cizích jazyků 

� správně píše a vyslovuje frekventovaná 
slova přejatá 

� hledá jejich význam ve slovnících cizích 
slov 

 
 
� rozpozná slovanské a světové jazyky 
� orientuje se v evropských jazycích 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Tvarosloví 
� opakování o podstatných jménech, 
� skloňování přejatých jmen obecných 

a vlastních 
 
 
� slovesný vid 
 
 
Skladba 
� věta jednoduchá 
� opakování o větných členech a druzích 

vedlejších vět 
� významové poměry mezi hlavními 

větami, větnými členy, souřadně 
spojenými vedlejšími větami 

 
 
Slovní zásoba a její obohacování 
 
 
 
 
 
 
 
 
Český jazyk jako slovanský jazyk 
 
 

D, 
ČJ 
(LV), 
M, 
F, 
HV 

Jména významných osobností 

 

PŘ  Významní biologové  

TV Historie a současnost sportu 

VV 
Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (grafické 
znázorňování) 

M Konstrukční úlohy 

CJ Receptivní řečové dovednosti 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� používá literaturu jako významného 

pomocníka při získávání životních 
hodnot 

� zhodnotí význam práce spisovatelů 
národního obrození a 2. poloviny 
19. století 

 
 
 
� vybírá si hodnotnou četbu 
� zformuluje písemně i ústně dojmy  

ze své četby 
 

� dovede zhodnotit úroveň filmového díla 
co do jeho kvality 
 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Literární druhy a žánry 
Setkání se starší literaturou  
� nejstarší literatura 
� starší literatura (M. de Cervantes,  

G. Boccaccio, I. A. Krylov) 
� Česká literatura 19. století  

(K. H. Mácha, K. J. Erben, K. 
Havlíček, J. V. Sládek, J. Vrchlický) 

 
Literatura pokleslá a konzumní, 
literatura hodnotná 
 
 
 
Filmová tvorba 
 
 
 

Tvořivé činnosti s literárním textem 
Chvála jazyka. Tvorba vlastních textů 
 

Základy literární teorie 
Science fiction 

D 
Postavení českých zemí 
v habsburské monarchii  
ve 2. polovině 19. století 

 

VO 

Člověk hledající společenství 
(O vkusu a nevkusu, 
podbízení se, konzumní 
„kultuře“) 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� pracuje s texty umělecké literatury 
� všímá si autorské řeči i řeči postav; 

hodnotí autorský styl 
� kombinuje vypravování s jinými útvary 

(popis, charakteristika) 
� zkouší rámcový příběh 
� pokouší se o tvořivé psaní  

na základě svých zkušeností  
či vyslechnutých příběhů 

� vyhledává tento druh popisu  
ve svých knížkách 

� vytvoří samostatný subjektivně 
zabarvený popis 

� při zpracování obou útvarů uplatní své 
zkušenosti, názory a postoje 

 
� učí se věcně argumentovat 
� vyjadřuje se spisovně 
� dbá na intonaci, správné tempo, 

přízvuk, neopakuje parazitní výrazy 
� učí se týmové práci 
� umí se zapojit do diskuse 
� zvládne i vedení diskuse 
� rozliší neobjektivní hodnocení  

od objektivního 
� shrne a zhodnotí diskusi 
� orientuje se v tisku, formuluje  

svůj vlastní názor 
� umí přidat paralingvistické faktory 
� volí adekvátní jazykové prostředky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

Písemný projev 
� Vypravování 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Líčení 
 
 
 
� Úvaha 
� Fejeton 

 
Mluvený projev 
� Diskuse 
� Proslov 
� Řečnická cvičení 
 

 

IKT 
 

Textový editor; 
Školní web 
 

 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
Výpisek, výtah, objednávka, zpráva, 
oznámení 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 
Výtah, zpráva, oznámení 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Stavba mediálních sdělení 
Zpráva, oznámení 

ČJ 
 

Základy literární teorie 
a historie 

HV Reflexe vokálního projevu 

IKT Školní web 

HDV 
Nonverbální komunikace 
a její využívání 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� získá přehled o vývoji mateřského 

jazyka 
� ujasní si základy jazykové kultury 
� uvědomí si prohřešky proti spisovnému 

jazyku 
� určuje věcné významy slov 

 
� pracuje se slovníky (encyklopedický, 

etymologický, slovník synonym 
a frazeologismů, slovník cizích slov) 

� pozná zásady tvoření českých slov 
� umí rozlišovat kořen slova, předponu, 

příponu, koncovku 
 
 
� používá Pravidla českého pravopisu 
� zvládne morfologický pravopis 

 
 
 
 
 
 
 

� respektuje syntaktický pravopis 
(interpunkce ve světě jednoduché 
a souvětí) 

� tvoří grafy složitějších souvětí 
� chápe významové vztahy v souvětí, 

vhodně je využívá při komunikaci 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Obecné poučení o jazyce 
 
 
 
 
 
Slovní zásoba, význam slova 
 
 
 
 
 
 
Tvoření slov 
 
Pravopis lexikální, tvaroslovný, 
skladební 
� skupiny hlásek 
� spodoba znělosti 
� dělení slov 
� velká písmena 

 
Tvarosloví 
� opakování a shrnutí učiva 

 
Skladba 
� věta jednoduchá, souvětí 
� věty jednočlenné a dvojčlenné 
� skladební dvojice 
� věty hlavní a vedlejší 
� stavba souvětí 
 

  

 

DCJ Slovní zásoba a tvoření slov 

CJ Lexikální princip pravopisu 
slov  

IKT Programování  
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� dbá na ustálený pořádek slov 
� uvědomí si možné významové posuny 

při špatné volbě slovosledu 
 

 
 
 
� orientuje se ve struktuře 
� rozumí významu a smyslu 
� přiřazuje texty k literárním žánrům 
� má přehled o významných 

představitelích tohoto období 
 
 
� seznamuje se s avantgardními divadly a 

jejich produkcí 
� zkouší ochotnicky sehrát vybrané části 

divadelních her 
 
 
� pozná žánry epické, lyrické 
� zvládne základy formálního 

a obsahového rozboru básně 
� zarecituje zpaměti zvolenou báseň 
� pokusí se o vlastní tvorbu 
 
 
� zformuluje písemně i ústně dojmy  

ze své četby, návštěvy divadelního 
představení a názory na umělecké dílo 

Pořádek slov v české větě 
 
 
 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Základy literární teorie a historie 
Česká a světová próza 20. století 

 
 
 
 
 
Tvořivé činnosti s literárním textem 
České divadlo 

 
 
 
 
Literární druhy a žánry 
Poezie 20. století 
 
 
 
 
 

Způsoby interpretace literárních a jiných 
děl 
� Literárně výchovné aktivity 

CJ 
Gramatické struktury a typy 
vět 

 

ČJ 
(KSV) Písemný projev 

D Druhá světová válka 

 

VV Komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření 
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Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Anglický jazyk se vyučuje od 6. do 9. ročníku 3 hodiny týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově je na 2. stupni věnováno Anglickému jazyku 12 hodin týdně.  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která 
zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří 
k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové 
vyučování 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. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Anglický jazyk přispívá 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 a 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 Anglickém jazyce směřuje k dosažení úrovně A2. 
 
Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání a 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. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Anglický jazyk je: 

- vyhledávání, zpracovávání a používání potřebných informací v literatuře a na internetu 
- podpora samostatnosti, tvořivosti a logického myšlení 
- integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky 
- organizace práce žáků ve skupinách  
- kladení důrazu na mezipředmětové vztahy 
- kladení důrazu na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací, 

jak v písemném, tak v mluveném projevu, důraz na respekt k práci druhého. 
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Forma realizace  
Skupinová výuka: gramatické jevy, slovní zásoba 
Týmová práce: rozhovory, řešení problémů 
Výukový software: procvičování gramatických jevů, tematických okruhů 
Internet:  vyhledávání informací, e-learning 
Projekty:   v souvislosti s aktuálními tematickými okruhy 
Práce se slovníkem: vyhledávání slovní zásoby, základních gramatických jevů 
Poslechová cvičení: porozumění čtenému textu 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Anglický jazyk na 2. stupni  

Kompetence k učení  
Žák si uvědomuje svou zodpovědnost za vzdělávání a budoucnost; učí se vyhledávat, zpracovávat 
a používat nalezené informace. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák si osvojuje tvořivé myšlení, logické uvažování a uplatňuje je při řešení problémů. 
Kompetence komunikativní  
Žák se učí otevřené, všestranné a účinné komunikaci; zdůvodňuje gramatické jevy a obhajuje 
svůj postoj. 
Kompetence sociální a personální  
Žák rozvíjí schopnost spolupracovat, pracovat a podílet se na atmosféře v týmu, respektovat 
a hodnotit práci vlastní i druhých. 
Kompetence občanské  
Žák plní své povinnosti, uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých; je schopen a ochoten 
účinně pomoci v různých situacích. 
Kompetence pracovní  
Žák si vytváří pozitivní vztah k práci, používá vhodné nástroje k dosažení optimálního výsledku; 
efektivně organizuje vlastní práci.  
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – ANGLICKÝ JAZYK 
 
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
� rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 

zřetelně 
� rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 

osvojovaných témat 
 

MLUVENÍ 
� zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních 

situacích 
� mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 
� vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
� vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 
� rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 
 

PSANÍ 
� vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
� napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 
� reaguje na jednoduché písemné sdělení 
 
 

 

Učivo  
� zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, 
intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

� slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem  

� tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její 
problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie příslušných 
jazykových oblastí 

� mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka 
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� řekne informace o své škole, třídě a 

učiteli 
� popíše svou rodinu, vyjmenuje její 

členy a řekne o nich základní informace 
� vyjmenuje domácí mazlíčky 
� určí čas a datum, používá řadové 

číslovky 
� popíše dům, řekne, jaký pokoj se kde 

nachází 
� vyjmenuje druhy jídla a pití, odpoví na 

otázky – nakupování 
� vyjmenuje druhy oblečení, určí jejich 

cenu, zeptá se na velikost 
� vymyslí a prezentuje rozhovor týkající 

se nakupování 
� mluví o prázdninových činnostech 
� popíše počasí 
� dá instrukce – popis cesty 
 

 
� čte text o zahraniční škole 
� čte rozhovory odehrávající se v 

domácnosti 
 

� čte text, ve kterém je popisován dům a 
místnosti 

� přečte si pozvánku na večírek 
� čte základní informace o ČR 
� čte rozhovor týkající se nakupování 

oblečení 
 

MLUVENÍ 
� school (škola) 

 
� family (rodina) 

 
� pets (domácí mazlíčci) 
� time and date (čas a datum) 

 
� our house (náš dům) 
 
� food and drink (jídlo a pití) 

 
� clothes (oblečení) 
 
� shopping (nakupování) 
 
� holiday (prázdniny) 
� weather (počasí) 
� around town (orientace ve městě) 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
� school (škola) 
� family (rodina) 

 
 
� our house (náš dům) 

 
� food and drink (jídlo a pití) 
� the Czech Republic (ČR 
� clothes (oblečení) 
� shopping (nakupování) 

 

ČJ Mluvený projev 

 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
My Country (Geografie Velké 
Británie a porovnání s ČR) 
 

VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
The USA (základní fakta) 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
A Year in my Life (Život v Británii) 
 
 
 

VO Naše škola 

VZ Vztahy a pravidla soužití 
v rámci komunity 

F Měřené veličiny 

IKT Internet 

VO Naše vlast 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� čte dialogy odehrávající se v autobusu 

cestou na školní výlet 
� čte informace o počasí 
� čte popis cesty 
 

 
� poslouchá projev na téma rodina 
� z rozhovoru zachytí datum a čas, 

poslouchá a zapisuje letopočty 
� dle popisu dokáže zakreslit místnosti 
� z rozhovoru pozná, kdy si osoby 

domluvily schůzku a jaký budou mít 
program 

� poslouchá a doplňuje informace o ČR 
� na základě poslechu určí, co má kdo na 

sobě a co kdo rád nosí 
� z rozhovoru pozná, kdo si co koupí a 

kolik zaplatí 
� rozumí předpovědi počasí 
� rozumí otázce položené k popisu cesty 

 
 

� popíše svou třídu a svého učitele 
� popíše svou rodinu, její členy a domov, 

vyplní údaje o sobě do formuláře 
� napíše informace o své škole a 

volnočasových aktivitách 
� popíše své plány na prázdniny a způsob, 

jakým je obvykle tráví 
� napíše předpověď počasí pro konkrétní 

místo 

� school trip (školní výlet) 
 

� weather (počasí) 
� around town (orientace ve městě) 
 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
� family (rodina) 
� time and date (čas a datum) 

 
� our house (náš dům) 

 
� food and drink (jídlo a pití) 

 
� the Czech Republic (ČR) 
� clothes (oblečení) 
 
� shopping (nakupování) 
 
� weather (počasí) 
� around town (orientace ve městě) 
 

PSANÍ 
� school (škola) 
� family (rodina) 

 
� our house (náš dům) 
� our school (naše škola) 
� holiday (prázdniny) 
 
� weather (počasí) 

M Celá čísla 

  

VZ Výživa a zdraví 

D Historický čas a prostor 

ČJ Slovní zásoba a tvoření slov 

IKT Prezentace 

Z Regiony světa 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� vypráví o svých prázdninách 
� popíše svůj vztah k cestování a místo, 

které navštívil / které má rád 
� popíše způsob trávení volného času a 

povinnosti u sebe/svých kamarádů 
� popíše, které jídlo a pití je jeho 

ne/oblíbené, připraví si rozhovor na 
téma nakupování 

� popisuje vybraný sport, mluví o tom, 
jaký sport dělá /by chtěl dělat 

� používá slovní zásobu z tématu životní 
prostředí, hovoří o způsobech ochrany 
ŽP  

� tvoří věty se slovesem WILL – 
představa života v budoucnosti 

� hovoří o základních reáliích Velké 
Británie 

 
 

 
� poslouchá vyprávění v minulém čase 

 
� poslouchá domluvu k návštěvě ZOO 
� získává informace z dialogu ohledně 

pozvání na oslavu narozenin 
� z rozhovoru v obchodě získává 

informace ohledně nakupovaných 
položek a jejich cenách 
 

MLUVENÍ 
� holiday (prázdniny) 
� travelling (cestování) 

 
� free time (volný čas) 
� duties (povinnosti) 

 
� food and drink (jídlo a pití) 
 
 
� sport (sport) 

 
� environment (životní prostředí) 

 
 

� life in future (život v budoucnosti) 
 

� the United Kingdom (Velká Británie) 
 

 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

� holiday (prázdniny) 
� travelling (cestování) 
� free time (volný čas) 
� celebrations (oslavy) 

 
� food and drink (jídlo a pití) 

 

ČJ Slovní zásoba a tvoření slov 

  
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
Famous Britains (osobnosti britské 
historie) 
 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Canada (základní fakta) 
New York (turistické zajímavosti) 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
London (turistické zajímavosti) 
 

VO Zásady lidského soužití 

PŘ 
Ochrana přírody a životního 
prostředí 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� poslouchá povídání o životním prostředí 
� reaguje na pokyny, z monologu určuje 

chybějící informace 
� na základě poslechu doplňuje informace 

o reáliích 
 
 
� čte o programu prázdnin jiných osob 
� z textu získává informace o cizích 

státech a životě v nich 
� čte text o trávení volného času 
� čte pozvání na večírek a dialog s ním 

související 
� získává informace o nakupovaných 

surovinách a z nákupního seznamu 
� čte novinový článek přiměřené úrovně 

k nehodě 
� čte text o představách odborníků o 

budoucnosti 
� z textu o Velké Británii získává 

informace o reáliích 
 

 
� píše o tom, jak strávil své prázdniny 
� popisuje svůj způsob trávení volného 

času – své povinnosti 
� píše pozvánku na oslavu narozenin 
� vytváří nákupní seznam na oslavu 
� popisuje svůj oblíbený sport 
� píše text o tom, jak bude vypadat svět v 

budoucnosti 

� environment (životní prostředí) 
� life in future (život v budoucnosti) 
 
� the United Kingdom (Velká Británie) 
 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
� holiday (prázdniny) 
� travelling (cestování) 
 
� free time (volný čas) 
� celebrations (oslavy) 

 
� food and drink (jídlo a pití) 
 
� first aid (první pomoc) 
 
� life in future (život v budoucnosti) 
 
� the United Kingdom (Velká Británie) 
 
 

PSANÍ 
� holiday (prázdniny) 
� free time (volný čas) 
� duties (povinnosti) 
� celebrations (oslavy) 
� food and drink (jídlo a pití) 
� sport (sport) 
� life in future (život v budoucnosti) 

 

F Vesmír 

 

Z Světadíly – Evropa 

Z Modelové regiony světa 

VO Lidská setkávání 

VZ Bezpečné chování a 
komunikace 

D Zámořské objevy a počátky 
dobývání světa 

IKT Fotografie 

TV Význam pohybu pro zdraví 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� hovoří o pocitech lidí, kteří se ocitnou 

v novém prostředí 
� popisuje cestu v rámci školy/města 
� vyjádří svůj způsob trávení volného 

času 
� komentuje prezentaci na vybrané místo 

v Londýně 
� vyjadřuje svůj postoj k životu ve městě 

/ na vesnici 
� simuluje telefonický rozhovor na 

vybranou situaci každodenního života 
� hovoří o základních reáliích USA 
 
 
 
� poslouchá dialog, ve kterém je 

popisována cesta – na základě těchto 
informací cestu určuje (zakresluje) 

�  na základě poslechu kompletuje 
informace o způsobu trávení volného 
času různými lidmi 

� poslouchá vyprávění vrstevníků o 
sportu, doplňuje a sám zjišťuje další 
informace 

� na základě popisu určuje vynález 
� poslouchá vyprávění o reáliích 

Londýna, získané informace zpracovává 
do tabulky / mapy 
 

MLUVENÍ 
� new school (nová škola) 

 
� describing the way (popis cesty) 
� free time (volný čas) 

 
� London (Londýn) 
 
� living in a city (život ve městě) 

 
� making phone calls (telefonování) 
 
� the USA (USA) 
 
 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
� describing the way (popis cesty) 
 
 
� free time (volný čas) 
 
 
� sport (sport) 

 
 

� inventions (vynálezy) 
� London (Londýn) 

 

ČJ Mluvený projev 

  
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
Free Time (aktivity teenagerů  
ve Velké Británii) 
 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Australia (základní fakta) 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
A British Summer (Jak Britové tráví 
léto) 
 PČ Komunikace 

VO Globalizace 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� poslouchá telefonické rozhovory a 

získané informace dále zpracovává 
� na základě poslechu získává informace o 

významných oslavách 
� poslouchá základní přízvuky 

v angličtině a snaží se správně zařadit 
slova, které se řeknou jinak v americké 
a britské angličtině 

� poslouchá vyprávění o životě 
v Kalifornii v minulosti 

 
� na základě textu se snaží zorientovat 

v mapě 
� čte texty o různých způsobech trávení 

volného času 
� z textu získává informace o velkých a 

přelomových vynálezech moderní doby 
� čte text s reáliemi Londýna 
� čte text o vybraných státech USA 
 
 
 
� získává informace o rozdílech mezi 

britskou a americkou angličtinou, 
týkající se slovní zásoby 

� z textu získává informace o důležitých 
festivalech v Anglii a USA 
 

� making phone calls (telefonování) 
 
� traditions (tradice) 
� festivals (festivaly) 
� American English (americká angličtina) 

 
 

� California (Kalifornie) 
 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
� describing the way (popis cesty) 

 
� free time (volný čas) 
� sport (sport) 
� inventions (vynálezy) 
� science (věda) 
� London (Londýn) 
� the USA (USA) 
� Florida (Florida) 
� Alaska (Aljaška) 
� California (Kalifornie) 
� American English (americká angličtina) 

 
� traditions (tradice) 
� festivals (festivaly) 

 

VO Kulturní život 

  
 

HV Pěvecký a mluvní projev 

CH Prvky 

PŘ 
Základy dědičnosti a 
proměnlivosti organizmů 

D Vznik USA 

PČ Média a reklama 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� popisuje cestu ze školy na vybrané 

místo 
� píše dopis svému kamarádovi o tom, 

jakým způsobem tráví volný čas 
� popíše vybraný vynález 

 
� píše text o tom, jaké je to žít ve městě 
� popíše stručně reálie USA, resp. 

vybraných států 
� převádí text s výrazy z britské 

angličtiny na text s výrazy z americké 
angličtiny 

� popíše zvyk, který je typický pro ČR 
 

PSANÍ 
� describing the way (popis cesty) 

 
� free time (volný čas) 

 
� inventions (vynálezy) 
� science (věda) 
� living in a city (život ve městě) 
� the USA (USA) 
� Florida (Florida) 
� American English (americká angličtina) 

 
 
� traditions (tradice) 

 

PČ Komunikace 

 

TV Význam pohybu pro zdraví 

IKT Prezentační software 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� hovoří o reáliích USA 
� popisuje památky a turistické 

zajímavosti v New Yorku 
� hovoří o tom, jaké jsou rozdíly mezi 

školou v ČR a školou v USA 
� popisuje rizika spojená s užíváním 

návykových látek 
� hovoří o reáliích Velké Británie 
� diskutuje o tom, jaké předsudky jsou 

aktuální ve společnosti 
� popisuje, jaké zaměstnání by 

v budoucnu chtěl dělat a proč 
� diskutuje s ostatními o tom, jak bude 

vypadat život v daleké budoucnosti 
� popisuje úlohu rodiny ve svém životě a 

hovoří o tom, jakou má představu o své 
budoucí rodině 

 
 
 

� z poslechu doplňuje informace o reáliích 
USA a New Yorku, které dále 
zpracovává a doplňuje do mapy 

� na základě poslechu doplňuje základní 
informace o jednom ze států USA 

� poslouchá vyprávění o školním systému 
a rozdílech ve školách v USA a ČR 

� poslechem zjišťuje informace o reáliích 
Velké Británie 

� poslouchá vyprávění o předsudcích, 
které mají lidé vůči obyvatelům Anglie 

MLUVENÍ 
� the USA (USA) 
� New York (New York) 

 
� at school (ve škole) 
 
� anti-drugs campaing (kampaň proti 

drogám) 
� the Great Britain (Velká Británie) 
� prejudices (předsudky) 
 
� jobs (povolání) 
� the world of work (svět práce) 
� future life (život v budoucnu) 

 
 

� family (rodina) 
 
 
 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
� the USA (USA) 
� New York (New York) 

 
� Nebraska (Nebraska) 

 
� at school (ve škole) 

 
� the Great Britain (Velká Británie) 
� prejudices (předsudky) 

 

ČJ Mluvený projev 

  
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
The English Language (historie, vývoj 
a rozdíly mezi britskou a americkou 
angličtinou) 
 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Education in the USA (systém 
vzdělávání v USA) 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
Travelling  (cestování po anglicky 
mluvících zemích v Evropě – Velké 
Británii, Irsku, Maltě, Gibraltaru,…) 
 

Z Obyvatelstvo světa 

VO Vztahy mezi lidmi; 
Majetek a peníze 

ČJ Slovní zásoba; význam slov 

HV Hudební dílo a jeho autor 

PČ Zaměstnání 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� poslouchá pracovní pohovor a zapisuje 

zjištěné informace 
 
 

 
� čte popis vyhlídkového letu nad New 

Yorkem 
� získává informace z textu o historických 

milnících USA 
� čte o rozdílech na školách v Nebrasce a 

ČR 
� zpracovává přiměřeně obtížný text 

s informacemi o Velké Británii 
� čte si o nejčastějších předsudcích, které 

lidi mají 
� dozvídá se o tom, jaké obtíže a výhody 

přinášejí konkrétní povolání 
� dohledává a třídí reálie Austrálie 
 
 
 
� píše přiměřeně dlouhý text o New 

Yorku 
� popisuje, jakým způsobem se v ČR slaví 

Vánoce 
� přiměřeně dlouhým textem popisuje 

vzdělávací systém v ČR 
� vymýšlí a zapisuje předsudky, které se 

nejčastěji vyskytují v ČR 
� píše životopis a oficiální dopis 

k zaměstnavateli 
� popisuje svůj život v budoucnu 

� jobs (povolání) 
� the world of work (svět práce) 

 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

� New York (New York) 
 

� the USA (USA) 
 
� Nebraska (Nebraska) 
� at school (ve škole) 
� the Great Britain (Velká Británie) 

 
� prejudices (předsudky) 
 
� the world of work (svět práce) 
 
� Australia (Austrálie) 
 
 

PSANÍ 
� New York (New York) 

 
� holidays (svátky) 

 
� at school (ve škole) 

 
� prejudices (předsudky) 
� jobs (povolání) 
� the world of work (svět práce) 
� culture (kultura) 
� future life (život v budoucnu) 

 

IKT Audio, video 

  
 

PČ Trh práce 

ČJ Pořádek slov ve větě 

IKT Kancelářské balíky 

PČ Finance, provoz a údržba 
domácnosti 
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Název vyučovacího předmětu: DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NJ 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Vyučovací předmět Další cizí jazyk se vyučuje formou povinného předmětu, který je zařazen  
do rozvrhu v 7. až 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově je na druhém stupni věnováno Dalšímu cizímu jazyku 6 hodin týdně.  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Další cizí jazyk je do školního vzdělávacího programu zařazen jako druhý cizí jazyk. 
Další cizí jazyk je nabízen žákům na 2. stupni formou povinného předmětu a jedná se o Německý jazyk. 
Ve výuce Dalšího cizího jazyka jde především o praktické dovednosti. Cílem výuky je probuzení zájmu 
žáka o studium druhého cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k němu. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je na 2. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy: 
Poslech s porozuměním, Mluvení, Čtení s porozuměním a Psaní.  
 
V rámci těchto tematických okruhů se žáci učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích 
každodenního života. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba 
je volena především na základě frekvence a zájmu dětí daného věku.  
 
Při výuce se pracuje s autentickými materiály různého druhu (tištěnými i audiovizuálními),  
do výuky se zařazuje integrované používání cizího jazyka v kombinaci s PC a internetem. Prohlubuje se 
povědomí žáků o kultuře cizích (zejména evropských) zemí. V používaných formách a metodách práce je 
preferováno kooperativní vyučování. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Další cizí jazyk je: 

- kladení důrazu na základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích 
- vedení žáků k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení  
- vedení žáků k integrovanému používání cizího jazyka a výpočetní techniky  
- organizace práce žáků ve skupinách  
- kladení důrazu na mezipředmětové vztahy  
- kladení důrazu na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací, jak v 

písemném, tak v mluveném projevu, důraz na respekt k práci druhého  
- podpora jazykových soutěží a her. 

 

Forma realizace  
Skupinová výuka: jednoduché dialogy, gramatické jevy, slovní zásoba 
Systémová výuka: práce se slovníkem, poslechový materiál 
Týmová práce: rozhovory, řešení problémů 
Výukový software: testy a cvičení, procvičování gramatických jevů 
Projekty:  v souvislosti s aktuálními tematickými okruhy  

 



Základní škola Trmice, Tyršova 482 – Školní vzdělávací program „Škola pro každého“ 

 

Strana 305 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Další cizí jazyk na 2. stupni  

Kompetence k učení  
Žák si uvědomuje svou zodpovědnost za vzdělávání a budoucnost; učí se vyhledávat, zpracovávat a 
používat nalezené informace. 
Kompetence k řešení problémů 
Žák samostatně hledá různá řešení jazykových problémů; využívá simulované modelové situace, se 
kterými se může setkat v praktickém životě (psaní dopisů, vedení rozhovorů, poslech mluveného slova 
atd.). Žák zřetelně vyjadřuje své názory v rámci konverzace na různá témata. 
Kompetence komunikativní 
Žák rozvíjí dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním, tyto dovednosti jsou rozvíjeny 
formou standardních metod výuky cizího jazyka. Žák dostává příležitost ke komunikaci s německy 
mluvícími cizinci v rámci zahraničních poznávacích zájezdů. Žák přesně zachází s jazykovým materiálem, 
umí třídit informace a rozvíjí své interpretační schopnosti. 
Kompetence sociální a personální 
Žák rozvíjí své schopnosti spolupracovat formou párového a skupinového řešení úkolů;  
má možnost setkávat se a spolupracovat s různými lidmi formou zahraničních výletů a návštěv 
partnerských škol. Žák rozvíjí svou schopnost soustavně se učit a pracovat. 
Kompetence občanské 
Žák se učí v rámci konverzace vyjádřit svůj názor a zaujmout stanovisko k problémům společenským, 
sociálním i kulturním. Žák vede diskuse a debaty na aktuální témata, během nichž obhajuje své názory. 
Žák se učí pozitivně vnímat jiné kulturní, duševní a etické hodnoty při pobytech v německy mluvících 
zemích. 
Kompetence pracovní 
Žák umí využít získané vědomosti ve svém budoucím povolání. Žák zodpovědně přistupuje k plnění 
svých povinností a k dodržování stanovených pravidel. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE  
– DALŠÍ CIZÍ JAZYK  

 
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
� rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 

výslovností a reaguje na ně 
� rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  
� rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat 
 

MLUVENÍ 
� zapojí e do jednoduchých rozhovorů 
� sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 
� odpovídá na jednoduché otázky týkající se se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 

otázky pokládá 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
� rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 
� rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 
� rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá 

v něm požadovanou informaci 
 

PSANÍ 
� vyplní základní o sobě ve formuláři 
� napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 
� stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 
 
 

 

Učivo  
� zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah 

mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka  
� slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů, práce se slovníkem 
� tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, 

nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), 
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

� mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NJ 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele a reaguje na ně 
� rozumí slovům a jednoduchým větám 

týkajících se osvojovaných témat 
� rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat  

 
 
� používá jednoduché pokyny nutné pro 

vedení běžné komunikace ve třídě 
� zapojí se do jednoduchých rozhovorů  
� sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

� je schopen jednoduché konverzace 
v rámci osvojovaných témat 

 
 

� rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

� rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k osvojovaným 
tématům 

� rozumí krátkému jednoduchému textu a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

� dokáže se orientovat v autentických 
textech, globálně jim porozumí 
(odhadne téma) 

� umí pracovat se slovníkem (v digitální i 
tištěné podobě) 

POSLECH S POROZUMÉNÍM 
Poslech textů vybraných tematických 
okruhů 
 
 
 
 
 
 

MLUVENÍ  
Rozhovory na témata vybraných 
tematických okruhů 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Čtení textů vybraných témat tematických 
okruhů 

 

VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Deutschsprachige Länder 
(Základní fakta o německy mluvících 
zemích) 

 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímají 
Persönlichkeiten derd 
eutschsprachigen Länder 
(Osobnosti německy mluvících zemí) 
Bildungssystem 
(Systém vzdělávání SRN  
v porovnání s ČR) 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
Meine Familie 
Feste und Bräuche 
(Rodinný život, svátky a tradice SRN 
v porovnání s ČR) 
 
 
  

ČJ 
Slovní zásoba a tvoření 
slov 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NJ 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� vyplní o sobě základní údaje ve 

formuláři 
� napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 

� stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

 
 

 
� ovládá základní gramatická pravidla 

(postupně automatizovaná, podvědomě 
fixovaná 

PSANÍ 
Písemný projev v rámci osvojovaných 
tematických okruhů 
Seznámení s psaním německých znaků 
na PC 

 
 
 

 
MLUVNICE 

� Časování pravidelných sloves a slovesa 
sein 

� Zápor nein, nicht, kein 
� Osobní zájmena – 1. pád 
� Přivlatňovací zájmena – 1. pád 
� W-otázky 
� Zjišťovací otázky 
� Přivlastňovací vazba von 
� Člen určitý a neurčitý – rozdíl v užití 

(pouze 1. pád) 
 
 

TEMATICKÉ OKRUHY 
� Persönliche Angaben (Základní osobní 

údaje) 
� Meine Familie (Moje rodina) 
� Meine Freunde (Moji přátelé) 
� Schule (Škola) 
� Mein Hobby (Moje zájmy) 
� Mein Computer (Můj počítač) 

 

VO Zásady lidského soužití; 
Naše škola 

  

PŘ Ochrana přírody a životního 
prostředí 

Z Modelové regiony světa 

D Jan Ámos Komenský 

IKT Fotografie 

TV Význam pohybu pro zdraví 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NJ 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

  
� základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se 
osvojovaných témat  

� rozumí základním pokynům týkajících 
se orientace 

� rozumí číselným údajům (telefonní 
čísla, časový údaj) 

 
� dokáže popsat cestu a určit přesný čas 
� orientuje se v obchodě 
� sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se průběhu dne, 
bydlení a dalších osvojovaných témat 

� je schopen jednoduché konverzace 
v rámci osvojovaných témat 

 
� rozumí krátkému jednoduchému textu a 

vyhledá v něm požadovanou informaci 
(plánek města, plán cesty, pozvánka, 
program kina, jízdní řád apod.) 

� dokáže se orientovat v autentických 
textech, globálně jim porozumí 
(odhadne téma) 

� umí pracovat se slovníkem (v digitální i 
tištěné podobě) 

 

POSLECH S POROZUMÉNÍM 
Poslech textů vybraných tematických 
okruhů 
 
 
 
 
 

MLUVENÍ 
Rozhovory na témata vybraných 
tematických okruhů 
 
 
 
 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Čtení textů vybraných témat tematických 
okruhů 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Deutschsprachige Länder (Historie a 
kultura německy mluvících zemí) 

 
VMEGS  
Jsme Evropané 
Mein Zuhause 
(Rodina u nás a v Evropě) 
 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímají 
Freizeit  
(Aktivity teenagerů v německy 
mluvících zemích 
 
 

ČJ Mluvený projev 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NJ 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� napíše blahopřání, pozvání apod. 
� napíše jednoduché texty týkající se 

denního režimu, bydlení a dalších 
osvojovaných témat 

� stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

 
 
 
 

 
� ovládá základní gramatická pravidla 

(postupně automatizovaná, podvědomě 
fixovaná) 

PSANÍ 
Písemný projev v rámci osvojovaných 
tematických okruhů 
Seznámení s psaním německých znaků 
na PC 
 
 
 
 
 
 

MLUVNICE 
� Časování slovesa haben 
� 4. pád podstatných jmen s neurčitým 

členem 
� Zápor kein ve 4. pádě 
� Předložka in ve 3. pádě 
� Množné číslo podstatných jmen 
� Předložky v časových údajích 
� Určování času 
� Číslovky vyšší než 1000 

 
 

TEMATICKÉ OKRUHY 
� Jahr und Jahreszeiten (Rok a roční 

období) 
� Reisen (Cestování) 
� Wohnen (Bydlení) 
� Orientierung (Orientace, popis cesty) 
� Stadtplan (Plan města) 
� Mein Tag (Můj den) 
� Einkaufen (Nakupování) 

PČ  
Komunikace; 
Média a reklama 

  

VO Globalizace 

HV Hudební a mluvený projev 

D Doba osvícenství 
(Habsburkové) 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NJ 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

  
� rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech 
týkajících se osvojovaných témat 

� globálně porozumí autentickým 
poslechovým textům (předpověď 
počasí, vyprávění, 

� hlášení v dopravních prostředcích 
apod.)  

 
� sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se zdravotního stavu, 
počasí, cestování, školního rozvrhu a 
dalších osvojovaných témat 

� je schopen jednoduché konverzace 
v rámci osvojovaných témat 

 
 

� rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k osvojovaným 
tématům 

� rozumí krátkému jednoduchému textu a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 
(počasí, u lékaře, v dopravním 
prostředku, móda apod.) 

� dokáže se orientovat v autentických 
textech, globálně jim porozumí 
(odhadne téma) 

� umí pracovat se slovníkem (v digitální i 
tištěné podobě) 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
Poslech textů vybraných tematických 
okruhů 
 
 
 
 
 
 

MLUVENÍ 
Rozhovory na témata vybraných 
tematických okruhů 
 
 
 
 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Čtení textů vybraných témat tematických 
okruhů 
 

 

VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Wir studieren im Ausland 
(Studium v zahraničí, stipendijní 
programy) 
Bildungssystem 
(Systém vzdělávání v německy 
mluvících zemích) 
 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímají 
Städte der deutschsprachigen 
Länder 
(Města německy mluvících zemí) 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
Reisen 
(Cestování po Evropě, po světě) 
 

ČJ 
Mluvený projev; 
pořádek slov ve větě 
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Vzdělávací oblast: 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: 
DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NJ 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

  
� napíše jednoduché texty týkající se 

zdravotního stavu, módy, života ve 
městě i na venkově, svého týdenního 
plánu a dalších osvojovaných témat 

� stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

� napíše strukturovaný životopis 
 

� aktivně ovládá základní gramatická 
pravidla (postupně automatizovaná, 
podvědomě fixovaná) 

� pasivně zvládá složitější gramatické jevy 
 
 

PSANÍ 
Písemný projev v rámci osvojovaných 
tematických okruhů 
Seznámení s psaním německých znaků 
na PC 
 
 
 

MLUVNICE 
� Způsobová slovesa 
� Podmět man  
� Časové údaje 
� Sloveso tun 
� Osobní zájmena ve 3. pádě 
� Rozkazovací způsob 
� Préteritum slovesa sein a haben 
� Předložky se 3. pádem 
� Souvětí se spojkou deshalb 
� Nepravidelná slovesa 
� Perfektum pravidelných a 

nepravidelných sloves (výběr) 
� Stupňování přídavných jmen a příslovcí 
 

TEMATICKÉ OKRUHY 
� Schulplan (Školní rozvrh) 
� Mensch und sein Körper (Lidské tělo) 
� Beim Arzt  (U lékaře) 
� Verkehrsmittel (opravní prostředky) 
� In der Stadt (Ve městě) 
� Auf dem Lande (Na venkově) 
� Europäische Staaten (Evropské státy) 
� Wetter (Počasí) 
� Mode (Móda) 

VO Vztahy mezi lidmi 

  
 

IKT 
Prezentační software; 
Audio, video; 
Komunikační technologie 

PČ Trh práce; 
Strukturovaný životopis 

TV Význam pohybu pro zdraví 
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Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Matematika se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově je na 2. stupni věnováno Matematice 16 hodin týdně.  
V devátém ročníku je možnost navštěvovat kroužek matematiky, který je zaměřen na přípravu 
k přijímacím zkouškám na střední školu. 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. 
V základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro 
práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti 
a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. 
Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady 
pro další úspěšné studium. 
 
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, 
terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika a její aplikace je na 1. i 2. stupni rozdělen 
na čtyři tematické okruhy (1. stupeň – Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, 
Geometrie v rovině a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy; 2. stupeň – Číslo 
a proměnná, Závislosti, Vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru, Nestandardní 
aplikační úlohy a problémy). 
 
V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále  
ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické 
operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč  
je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit 
s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem 
a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných 
situací.  
 
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn 
a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich 
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení,  
že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny 
a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují 
a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného 
počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje 
k pochopení pojmu funkce.  
 
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary 
a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které  
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se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), 
učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), 
zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových 
a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.  
 
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, 
jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské 
matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi 
tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace 
a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět 
situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost  
je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického 
uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. 
 
Výuka matematiky probíhá většinou v kmenových třídách. Od 8. ročníku žáci využívají výpočetní 
techniku (především kalkulátory, vhodný počítačový software a specifické typy výukových 
programů).  
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Matematika je: 

- kladení důrazu na aplikace, deduktivní a induktivní postupy 
- vedení žáků k propojení mechanicky zvládnutých poznatků a postupů s postupy  

pro objevování nových cest a k odvozování a zdůvodňování nových vlastností  
- vedení žáků k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního postupu a výsledku práce  
- organizace práce žáků ve skupinách  
- kladení důrazu na mezipředmětové vztahy  
- kladení důrazu na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací,  

jak v písemném, tak v mluveném projevu, důraz na respekt k práci druhého  
- podpora matematických soutěží (Matematická olympiáda, Matematický klokan, 

korespondenční semináře).  
 

Forma realizace  
Skupinová výuka: jednoduché slovní úlohy, řešení slovních úloh 
Systémová výuka: používání a zapisování rovnic a nerovnosti 
Týmová práce: geometrie v rovině a prostoru 
Problémová výuka: zápisy příkladů matematickými znaky 
Výukový software: testy a cvičení 
Pokusy :  jednotky objemu, hmotnosti, délek 
Laboratorní práce: čtvercová síť, grafy 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Matematika na 2. stupni  
Kompetence k učení  
Žák si osvojuje základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním 
reálných jevů; vytváří si zásobu matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení 
úloh); využívá prostředků výpočetní techniky. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model; provádí rozbor problému a plánu 
řešení, odhaduje výsledky; učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných 
problémů.  
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Kompetence komunikativní  
Žák zdůvodňuje matematické postupy; vytváří hypotézy; komunikuje na odpovídající úrovni. 
Kompetence sociální a personální  
Žák spolupracuje ve skupině; podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu; učí se věcně 
argumentovat, učí se schopnosti sebekontroly. 
Kompetence občanské  
Žák respektuje názory ostatních; formuje si volní a charakterové rysy; zodpovědně se rozhoduje 
podle dané situace. 
Kompetence pracovní  
Žák si zdokonaluje grafický projev; je veden k efektivitě při organizování vlastní práce. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE – MATEMATIKA 
 
 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu (6. roč.: Dělitelnost přirozených čísel, Zlomky, Desetinná čísla;  
7. roč.: Celá čísla; 8. roč.: Mocniny, Výrazy) 

� zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor (6. roč.: 
Desetinná čísla) 

� modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel (7. roč.: Zlomky 
a racionální čísla) 

� užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část /přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem/ (6. roč.: Zlomky, Desetinná čísla;  
7. roč.: Poměr, Procenta)  

� řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů  
(7. roč.: Poměr) 

� řeší aplikační úlohy na procenta /i pro případ, že procentová část je větší než celek/ (7. roč.: 
Procenta  

� matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá 
a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním  
(8. roč.: Výrazy; 9. roč.: Lomený algebraický výraz) 

� formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav (8. roč.: Lineární rovnice;  
9. roč.: Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých) 

� analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel (6. roč.: Dělitelnost přirozených 
čísel; 7. roč.: Procenta; 8. roč.: Pythagorova věta) 

  
 

Učivo  
� dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný 

násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti  
� celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa  
� desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené 

číslo, složený zlomek  
� poměr – měřítko, úměra, trojčlenka  
� procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování  
� mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina  
� výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny  
� rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými  
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data (8. roč.: Základy statistiky; 9. roč.: Funkce) 
� porovnává soubory dat (8. roč.: Základy statistiky; 9. roč.: Funkce) 
� určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti (7. roč.: Přímá a nepřímá úměrnost, 

dvojčlenka; 9. roč.: Funkce) 
� vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem (9. roč.: Funkce, Základy finanční 

matematiky) 
� matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů (9. roč.: Funkce, 

Základy finanční matematiky) 
 

 

Učivo  
� závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, 

diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr  
� funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce  
 
 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení 

úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku  
(6. roč.: Úhel a jeho velikost, Obsah obrazce, Trojúhelníky a mnohoúhelníky; 8. roč.: 
Kruh a kružnice; 9. roč.: Podobnost) 

� charakterizuje a třídí základní rovinné útvary (6. roč.: Úhel a jeho velikost, Obsah 
obrazce; 7. roč.: Čtyřúhelníky; 8. roč.: Kruh, kružnice) 

� určuje velikost úhlu měřením a výpočtem (6. roč.: Úhel a jeho velikost; 9. roč.: 
Goniometrické funkce) 

� odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů (6. roč.: Obsah obrazce, 
Trojúhelníky a mnohoúhelníky; 7. roč.: Čtyřúhelníky; 8. roč.: Kruh, kružnice) 

� využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh (8. roč.: Konstrukční úlohy; 9. roč.: 
Podobnost) 

� načrtne a sestrojí rovinné útvary (6. roč.: Trojúhelníky, mnohoúhelníky; 7. roč.: 
Čtyřúhelníky 

� užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků (7. roč.: 
Shodnost, podobnost a středová souměrnost; 9. roč.: Podobnost) 

� načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově 
a středově souměrný útvar (6. roč.: Osová souměrnost) 

� určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti (7. roč.: 
Objem a povrch krychle, kvádru a hranolu; 9. roč.: Objem a povrch těles) 

� odhaduje a vypočítá objem a povrch těles (7. roč.: Objem a povrch krychle, kvádru 
a hranolu; 9. roč.: Objem a povrch těles) 

� načrtne a sestrojí sítě základních těles (7. roč.: Objem a povrch krychle, kvádru a hranolu; 
9. roč.: Objem a povrch těles) 

� načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině (7. roč.: Objem a povrch krychle, 
kvádru a hranolu; 9. roč.: Objem a povrch těles) 
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� analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 
(8. roč.: Pythagorova věta; 9. roč.: Podobnost, Goniometrické funkce) 

 
 

Učivo  
� rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník 

(lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině 
(typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků)  

� metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková 
nerovnost, Pythagorova věta  

� prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol  
� konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova 

kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost  
 
 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo zkoumaných situací (6.–9. roč.) 
� řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 

z různých tematických a vzdělávacích oblastí (6.–9. roč.) 
 

 

Učivo  
� číselné a logické řady  
� číselné a obrázkové analogie  
� logické a netradiční geometrické úlohy  
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� dokáže rozložit číslo na součin prvočísel 
� dokáže určit všechny dělitele čísla 

a skupiny čísel 
� umí určit a užívat násobky a dělitele 

včetně nejmenšího společného násobku 
a největšího společného dělitele 

� je schopen věty o dělitelnosti aplikovat 
při řešení slovních úloh 

 
� umí modelovat a zapisovat zlomkem 

část celku 
� je schopen porovnávat zlomky podle 

velikosti 
 
 
� vysvětlí pojem desetinné číslo, uvede 

příklady 
� přečte a zapíše dané desetinné číslo 
� znázorní desetinné číslo na ose 
� porovná desetinná čísla pomocí 

znamének nerovnosti 
� zaokrouhlí desetinné číslo s danou 

přesností 
� převede desetinná čísla na zlomky 

a obráceně 
� sečte, odečte, vynásobí desetinná čísla 

(písemně, zpaměti) 
� dělí desetinné číslo číslem přirozeným 

a číslem desetinným (až trojciferným) 
� matematizuje jednoduché slovní úlohy z 

praxe a řeší je 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
Dělitelnost přirozených čísel 
� prvočísla, čísla soudělná, nesoudělná 
� násobek, dělitel 
� znaky dělitelnosti 
� společný dělitel, největší společný 

dělitel 
� společný násobek, nejmenší společný 

násobek 
 
Zlomky 
� čtení a zápis čísla 
� zobrazení na číselné ose 
� rovnost, rozšiřování, krácení, 

porovnávání zlomků 
 
Desetinná čísla 
� čtení a zápis desetinného čísla 
� desetinný zlomek a jeho zápis 

desetinným číslem 
� porovnávání a zaokrouhlování 

desetinných čísel 
� sčítání a odčítání desetinných čísel 
� násobení a dělení desetinného čísla  

10, 100 
� převody jednotek délky a hmotnosti 
� násobení desetinných čísel 
� dělení desetinného čísla číslem 

přirozeným a desetinným 
 

ČJ 
(JV) 

Tvarosloví (číslovky) 

 
 
  

ČJ 
(JV) 

Tvarosloví (číslovky) 

F Výpočet fyzikálních veličin  

HV Hudební rytmus  

ČJ 
(JV) 

Tvarosloví (číslovky) 

F Výpočet fyzikálních veličin 

IKT Tabulkový kalkulátor 



Základní škola Trmice, Tyršova 482 – Školní vzdělávací program „Škola pro každého“ 

 

Strana 320 

Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
� popíše úhel, vysvětlí, co je velikost 

úhlu, jednotka stupeň a minuta 
� rozliší druhy úhlů 
� vyznačí a narýsuje úhel pravý, přímý, 

libovolný ostrý a tupý 
� přenese úhel, porovná jej 
� sestrojí různé velikosti úhlů 
� změří velikost daného úhlu ve stupních 
� vyjádří velikost úhlu ve stupních 

a minutách a zapíše to 
� sestrojí osu úhlu 
� rozliší dvojice vedlejších a vrcholových 

úhlů, určí jejich vlastnosti a jejich 
velikosti 

� sečte a odečte dvojici úhlů, násobí 
a dělí úhly dané velikosti dvěma 

 
 
 
� umí rozlišit podobné a shodné útvary 
� zná vlastnosti osové souměrnosti, osově 

souměrného obrazce 
� je schopen sestrojit obraz obrazce 

v osové souměrnosti 
 

GEOMETRIE V ROVINĚ 
A V PROSTORU 

Metrické vlastnosti v rovině 
Úhel a jeho velikost 
� úhel a jeho přenášení 
� druhy úhlů 
� jednotka velikosti úhlů (stupně 

a minuty); úhloměr 
� měření velikosti úhlů 
� osa úhlu – konstrukce kružítkem 
� rýsování úhlů 
� úhly vedlejší a vrcholové 
� sčítání a odčítání úhlů 
� násobení a dělení úhlů dvěma 
 
 
 
 
 
 
 
Rovinné útvary, konstrukční úlohy 
Osová souměrnost 
� shodnost geometrických útvarů 
� osová souměrnost a její vlastnosti 
� konstrukce bodu, úsečky, přímky, 

útvaru v osové souměrnosti 

Z Geografická kartografie 
a topografie 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
� rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti 

úhlů (ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý) a 
podle délek stran (rovnostranný, 
rovnoramenný, obecný) 

� určí součet úhlů v trojúhelníku 
� určí velikost vnitřního úhlu 

trojúhelníku, jsou-li dány velikosti 
dalších dvou vnitřních úhlů 
trojúhelníku 

� sestrojí trojúhelník ze tří stran 
� určí, zda trojúhelník lze sestrojit užitím 

trojúhelníkové nerovnosti 
� sestrojí výšky, těžnice trojúhelníku, 

kružnici opsanou a vepsanou 
 
 
� určí jednotky objemu 
� vzájemně převádí jednotky objemu 
� pozná a popíše tělesa – krychle, kvádr, 

hranol 
� určí objem krychle a kvádru výpočtem 

podle vzorců 
� vyřeší slovní úlohy na výpočet objemu 

těles 
� používá kalkulátor pro základní početní 

operace 
� vyhledá požadované informace 

v tabulkách 

Rovinné útvary 
Trojúhelníky a mnohoúhelníky 
� trojúhelníky – součet úhlů 

v trojúhelníku 
� druhy trojúhelníků 
� rýsování trojúhelníků ze tří stran 
� trojúhelníková nerovnost 
� pravidelný šestiúhelník – vlastnosti, 

obvod, konstrukce 
� výšky a těžnice 
� kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 
 
 
 
 
 
Prostorové útvary 
Objem krychle, kvádru a hranolu 
� jednotky objemu, převody jednotek 
� objem krychle a kvádru 
� objem a povrch hranolu 
� slovní úlohy z praxe na V, S 

 

 

  

F Fyzikální veličiny 

IKT Tabulkový kalkulátor 

VV Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (6. roč.) 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� vysvětlí vztah zlomku a desetinného 

čísla 
� převede zlomky na desetinná čísla 

a naopak 
� graficky znázorní zlomek 
� vyjádří celek pomocí zlomku – graficky 

i zápisem zlomku 
� převede smíšená čísla na zlomky 

a zlomky na smíšená čísla 
� rozšíří a zkrátí zlomek 
� provádí základní početní operace 

s racionálními čísly – sčítání, odčítání, 
násobení a dělení 

� upraví složený zlomek 
� řeší slovní úlohy z praxe, provede 

rozbor matematického problému 
 
 
� vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné 

a záporné, uvede příklady 
� znázorní celé číslo na číselné ose 
� porovná celá čísla pomocí znamének 

nerovnosti 
� určí číslo opačné 
� sečte a odečte celá čísla 
� vynásobí a vydělí celá čísla 
� uvede praktický význam absolutní 

hodnoty čísla, určí tuto absolutní 
hodnotu 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
Zlomky a racionální čísla 
� základní tvar zlomku 
� převádění zlomků na desetinné číslo 

a naopak 
� smíšené číslo 
� rozšiřování a krácení zlomků 
�  ložené zlomky 
� početní operace se zlomky (sčítání, 

odčítání, násobení a dělení) 
� složený zlomek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celá čísla 
� čísla celá – kladná, záporná, nula, 

číselná osa 
� čísla navzájem opačná 
� porovnávání a uspořádání celých čísel 
� sčítání a odčítání celých čísel 
� násobení a dělení celých čísel 
 

 

F Výpočet fyzikálních veličin  

 
 
  

HV Hudební rytmus  

F Výpočet fyzikálních veličin 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� objasní pojmy poměr a postupný poměr 
� zapíše poměr velikostí dvou veličin 
� provádí jednoduché úpravy poměru 

pomocí krácení a rozšiřování 
� vypočítá jednotlivé díly celku určené 

daným poměrem 
� pozná přímou a nepřímou úměrnost  

ve vztahu dvou veličin a rozhodnutí 
zdůvodní úvahou 

� vysvětlí pojem měřítko plánu a mapy 
� narýsuje jednoduchý plánek (mapu)  

ve vhodném měřítku 
� vyřeší slovní úlohy s využitím 

dovednosti přepočtu měřítek 
� vyřeší slovní úlohy vedoucí k využití 

přímé a nepřímé úměrnosti 
� vyřeší slovní úlohy z praxe pomocí 

poměru a trojčlenky 
 
 
� vysvětlí pojmy: procento, základ, 

procentová část, počet procent 
� vypočítá 1 procento z daného základu 
� použije algoritmus výpočtu procentové 

části, základu a počtu procent 
a vypočítá je 

� aplikuje základy jednoduchého 
úrokování na příkladě 

� použije získané znalosti při řešení 
slovních úloh z praxe 
 

Poměr  
� poměr, postupný poměr 
� měřítko plánu, mapy 
� přímá úměrnost 
� nepřímá úměrnost 
� trojčlenka 
� slovní úlohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procenta 
� procento – základ, počet procent, 

procentová část 
� výpočet procentové části 
� výpočet počtu procent 
� výpočet základu 
� jednoduché úrokování 
� slovní úlohy 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� je schopen rozlišit podobné a shodné 

útvary 
� uvede věty o shodnosti trojúhelníků 
� zná samodružný bod 
� umí sestrojit bod, přímku a obrazec  

ve středové souměrnosti 
� pozná útvary středově souměrné 
� využije osvojených vět o shodnosti 

trojúhelníků v konstrukčních úlohách – 
sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, 
usu 
 
 

� rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků, 
rovnoběžníků a lichoběžníků a popíše 
jejich vlastnosti 

� vypočítá obvod, obsah těchto útvarů 
pomocí vzorce 

� přesně a pečlivě narýsuje čtyřúhelník 
� řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu 

obvodu a obsahu čtyřúhelníků 
 
 

GEOMETRIE V ROVINĚ 
A PROSTORU 

Rovinné útvary, konstrukční úlohy 
� shodnost a podobnost rovinných útvarů 
� shodnost trojúhelníku 
� středová souměrnost 
� útvary souměrné podle středu 
 
 
 
 
 
 
 
Rovinné útvary 
Čtyřúhelníky 
� třídění čtyřúhelníků 
� rovnoběžníky a jejich vlastnosti 
� lichoběžník a jeho vlastnosti 
� rýsování čtyřúhelníků 
� obvody a obsahy čtyřúhelníků 
� slovní úlohy 
 
 

F  Odraz a lom světla 

 
 
  

F Skládání sil  
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� uvede příklady praktického použití 

druhé mocniny a druhé odmocniny 
� určí bez použití kalkulačky či tabulek 

druhou mocninu racionálních čísel 
(mocniny čísel od 1 do 10, jejich 
desetinásobky, zlomky s těmito čísly 
v čitateli i jmenovateli) 

� určí druhou mocninu a odmocninu 
pomocí tabulek a kalkulátoru 

� vypočítá výraz s mocninami 
a odmocninami, určí jeho hodnotu 

 
 
 
� vypočítá mocniny s přirozeným 

exponentem, některé zpaměti,  
těžší na kalkulačce 

� použije pravidla a algoritmy  
pro počítání s mocninami 

� provádí základní početní operace (+, – , 
· , :) s mocninami 

� umocní součin, podíl, mocninu 
� určí mocninu s exponentem nula 
 
 

 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
Mocniny a odmocniny 
� druhá mocnina racionálního čísla 
� určování druhé mocniny z tabulek 

a pomocí kalkulačky 
� druhá odmocnina 
� určování odmocniny z tabulek a pomocí 

kalkulačky 
� reálná čísla 
 
 
 
 
 
 
Mocniny s přirozeným mocnitelem 
� n-tá mocnina čísla 
� sčítání a odčítání mocnin s přirozeným 

mocnitelem 
� násobení a dělení mocnin s přirozeným 

mocnitelem 
� mocnina součinu, podílu 
� umocňování mocnin 
� zápis čísla ve tvaru a ·10n 
 
 
 

 

F Výpočet fyzikálních veličin 

 
 
  

IKT  Tabulkový kalkulátor 

F Výpočet fyzikálních veličin 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� vysvětlí pojmy výraz číselný, 

s proměnnou, jednočlen, mnohočlen, 
člen výrazu, rovnost dvou výrazů 
a uvede příklady 

� určí hodnotu daného číselného výrazu 
� zapíše slovní text pomocí výrazů 

s proměnnými 
� provádí základní operace (sčítání 

a odčítání) s mnohočleny 
� provádí násobení a dělení mnohočlenů 
� vytkne z daného výrazu vhodný výraz a 

správně zapíše rozklad výrazů 
� použije vzorce pro druhou mocninu 

součtu a rozdílu a pro rozdíl druhých 
mocnin 

� pomocí vzorců upraví daný výraz 
 

� vysvětlí pojmy rovnost dvou výrazů, 
proměnná, neznámá 

� vyřeší jednoduché lineární rovnice 
pomocí základních ekvivalentních úprav 

� používá algoritmus řešení rovnic  
ke správnému vyřešení zadaných úloh 

� matematicky správně a účelně zapíše 
postup řešení 

� provede zkoušku řešení dosazením  
do rovnice 

� řeší úlohy (i z praxe) pomocí sestavení a 
vyřešení lineární rovnice 

� vyjádří neznámou ze vzorce a vypočítá 
její hodnotu po dosazení všech daných 
veličin 

Výrazy 
� číselné obory 
� výrazy číselné, jejich hodnota 
� výraz s proměnnou, určování hodnoty 
� jednočlen, mnohočlen 
� sčítání a odčítání mnohočlenů 
� násobení mnohočlenu jednočlenem 
� násobení mnohočlenů mnohočlenem 
� druhá mocnina dvojčlenu 
� rozdíl druhých mocnin 
� užití vzorců (a ± b)2, a2 – b2 
� dělení mnohočlenu jednočlenem 
� vytýkání, rozklad vytýkáním 

 
 
 
 

Rovnice 
Lineární rovnice 
� rovnost, vlastnosti rovnosti 
� lineární rovnice s jednou neznámou, 

kořen 
� řešení jednoduchých lineárních rovnic 

pomocí ekvivalentních úprav 
� provádění zkoušky správnosti řešení 
� řešení slovních úloh vedoucích k řešení 

lineárních rovnic 
� výpočet neznámé ze vzorce 

 

 

 
 
  

F Výpočet fyzikálních veličin 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
� provádí jednoduchá statistická šetření 

a zapisuje jejich výsledky formou 
tabulky nebo do diagramu  

� dokáže „číst“ tabulky, grafy 
a interpretuje jejich výsledky  

� vysvětlí pojmy modus, medián 
a četnost znaku  

� vypočítá aritmetický průměr  
� sestrojí různé diagramy a grafy s údaji 

uvedenými v procentech  
 

 
 
 
� uvede Pythagorovu větu 
� vypočítá třetí stranu trojúhelníku 

pomocí Pythagorovy věty 
� účelně používá kalkulačku a tabulky 

k základním výpočtům 
� vyřeší praktické úlohy s využitím 

Pythagorovy věty  
 
 
� uvede rozdíl mezi kruhem a kružnicí 
� uvede rozdíl mezi průměrem 

a poloměrem (jejich vzájemný vztah) 
� určí vzájemnou polohu kružnice 

a přímky a vzájemnou polohu dvou 
kružnic 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY  
A PRÁCE S DATY 

Závislosti a data 
Základy statistiky 
� statistický soubor, statistické šetření 
� jednotka, znak, četnost 
� aritmetický průměr 
� modus, medián 
� grafy, diagramy (bodové, sloupcové, 

spojnicové, kruhové) 
� statistika v praxi 

 
 
 

GEOMETRIE V ROVINĚ 
A PROSTORU 

Metrické vlastnosti v rovině 
Pythagorova věta 
� Pythagorova věta 
� výpočet přepony 
� výpočet odvěsny 

 
 
 
 

Rovinné útvary, prostorové útvary 
Kruh, kružnice, válec 
� vzájemná poloha přímky a kružnice, 

sečna, tečna 
� vzájemná poloha dvou kružnic 
� Thaletova kružnice 
� délka kružnice 
� obvod kruhu, obsah kruhu 

Z Česká republika 

 
 
  

D 
Nové politické a hospodářské 
uspořádání Evropy (grafická 
vyjádření) 

IKT Tabulkový kalkulátor  

 

F Výpočet fyzikálních veličin 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� určí a sestrojí tečnu, sečnu a tětivu 
� objasní pojem Thaletova kružnice 
� narýsuje kružnice s daným středem 

a poloměrem 
� vypočítá obvod a obsah kruhu pomocí 

vzorců 
� sestrojí kružnici opsanou a vepsanou 

trojúhelníku 
� načrtne válec a síť válce 
� vypočítá objem a povrch válce  
� vyřeší slovní úlohy z praxe s využitím 

znalostí o kružnici či válci, ve slovní 
úloze provede náčrtek, matematizaci 
problému, jeho řešení a ověření 
reálnosti výsledku, potřebné informace 
vyhledá v tabulkách 

 
 
 
� použije při rýsování základní pravidla  
� vyřeší konstrukční úlohy pomocí 

množin bodů dané vlastnosti  
� sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě, 

tečnu ke kružnici z daného bodu 
ležícího vně kružnice  

� použije konstrukce trojúhelníků podle 
vět sss, sus, usu  

� vyřeší konstrukční úlohy na sestrojení 
trojúhelníků a čtyřúhelníků zadaných 
různými prvky  

� kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku 
� válec, jeho síť 
� objem a povrch válce 
� slovní úlohy z praxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konstrukční úlohy 
� množiny bodů dané vlastnosti 
� Thaletova kružnice 
� konstrukce trojúhelníků 
� konstrukce čtyřúhelníků 
� konstrukce kružnice s požadovanými 

vlastnostmi 
� konstrukce tečen ke kružnici 

 

 
 
  

F Výpočet fyzikálních veličin 

ČJ Skladba 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� určí podmínky, za kterých má lomený 

výraz smysl 
� zkrátí a rozšíří lomené výrazy 
� provede početní operace (+, –, · , : ) 

s lomenými výrazy 
� přehledně, stručně zapíše řešení úlohy 
 
 
 
 
� řeší jednoduché lineární rovnice 

s neznámou ve jmenovateli 
� je schopen řešit slovní úlohy vedoucí 

k jednoduchým lineárním rovnicím 
s neznámou ve jmenovateli 

 
 
� umí řešit soustavu dvou lineárních 

rovnic se dvěma neznámými dosazovací 
metodou 

� je schopen v jednoduchých případech 
řešit soustavu dvou lineárních rovnic  
se dvěma neznámými metodou sčítací 

� provádí zkoušku řešení 
� řeší graficky soustavu dvou lineárních 

rovnic se dvěma neznámými 
� řeší jednoduché slovní úlohy pomocí 

soustavy dvou lineárních rovnic  
se dvěma neznámými 
 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
Výrazy 
� lomený výraz 
� podmínky lomeného výrazu 
� rozšiřování a krácení lomených výrazů 
� sčítání a odčítání lomených výrazů 
� násobení a dělení lomených výrazů 
 
 
Rovnice 
Lineární rovnice s neznámou  
ve jmenovateli 

 
 
 
 
 
Soustavy dvou rovnic o dvou 
neznámých 
� soustavy – sčítací metoda a dosazovací 

metoda 
� slovní úlohy řešené soustavou rovnic 
 

 

 

 
 
  

F Výpočet fyzikálních veličin 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� rozezná funkci od jiných vztahů 
� umí určit definiční obor funkce 

a množinu hodnot funkce 
� umí sestrojit graf lineární funkce, 

nepřímé úměrnosti a kvadratické funkce 
� chápe pojem lineární funkce a zná  

její vlastnosti 
� používá probrané funkce při řešení  

úloh z praxe 
 
 
 

� zná základní pojmy z této oblasti – 
úrok, jistina, úroková doba, úroková 
míra, úrokovací období 

� umí vypočítat úrok z dané jistiny  
za určité období při dané úrokové míře 

� určí hledanou jistinu 
� provádí jednoduché a složené úrokování 
 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY  
A PRÁCE S DATY 

Funkce 
� definice funkce 
� lineární funkce, přímá a nepřímá 

úměrnost, kvadratická funkce 
� grafy funkcí 
 
 
 
 
 
 
Závislosti a data 
Základy finanční matematiky 
� počítání s procenty 
� úrok 
� jistina 
� jednoduché úročení 
� finanční matematika v praxi 
� převody různých měnových systémů 
 

F Výpočet fyzikálních veličin 

 
 
  

IKT Tabulkový kalkulátor 

VO Smysl společenství 

IKT Tabulkový kalkulátor 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
� vysvětlí pojmy: podobnost rovinných 

útvarů, podobnost trojúhelníků; 
matematicky je vyjádří 

� rozpozná podobné rovinné útvary, 
správně podobnost zapíše pomocí 
matematické symboliky 

� určí poměr podobnosti 
� na základě poměru podobnosti určí 

velikosti 
� použije poměru podobnosti při práci 

s plány a mapami při praktických 
cvičeních v terénu 

� sestrojí podobný útvar danému obrazu 
 
 
� zná základní pojmy z oblasti 

goniometrických funkcí 
� umí určit hodnoty těchto funkcí pomocí 

tabulek a kalkulátoru 
� je schopen používat goniometrické 

funkce ostrého úhlu při řešení úloh  
(i z praxe) 

� používá goniometrické funkce  
při výpočtech objemů a povrchů těles 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ 
A V PROSTORU 

Rovinné útvary 
Podobnost a její užití v praxi 
� podobnost útvarů, zvětšení, zmenšení 
� poměr podobnosti 
� věty o podobnosti 
� podobnost v praxi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goniometrické funkce 
� pravoúhlý trojúhelník a goniometrické 

funkce ostrých úhlů: sin α, cos α,  
tg α, cotg α 
 

� řešení úloh v trojúhelníku pomocí 
goniometrických funkcí 
 

� grafy goniometrických funkcí 
 

 

 
 
  

F Elektrické a magnetické pole 
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Vzdělávací oblast: 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: 
MATEMATIKA  

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� vysvětlí pojmy: jehlan, kužel, koule 
� uvede základní vlastnosti jehlanu, 

kužele a koule; načrtne tato tělesa 
� vypočítá povrch a objem jehlanu, kužele 

a koule s užitím vzorce  
(k základním početním operacím využije 
kalkulátor; vyhledá potřebné informace 
pro práci v tabulkách, literatuře; vhodně 
užije goniometrické funkce); vyřeší 
slovní úlohy a reálné příklady z praxe 

� pozná, načrtne a popíše komolý jehlan 
a kužel 

� podle daných vzorců vypočítá povrch 
a objem komolých těles 
 

Prostorové útvary 
Objem a povrch těles 
� jehlan 
� kužel 
� koule 
� slovní úlohy a praktické příklady 
� komolý jehlan 

 
PŘ Nerosty a horniny 
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Název vyučovacího předmětu:  
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
6. ročník – 1 hodina; 7. ročník – 1 hodina; 8. ročník – 1 hodina; 9. ročník – 1 hodina. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově jsou na 2. stupni věnovány vyučovacímu předmětu Informační a komunikační 
technologie 4 hodiny. Navíc je v 8. až 9. třídě nabízen povinně volitelný předmět Informatika, 
který prohlubuje různá témata předmětu Informační a komunikační technologie. 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávací oblasti 
Informační a komunikační technologie. Umožňuje všem žákům dosáhnout pokročilé úrovně 
informační gramotnosti – získat komplexnější dovednosti v ovládání výpočetní techniky 
a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat 
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající 
potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast 
Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání  
na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem 
uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 
A v neposlední řadě trvalým průvodcem na cestě celoživotního vzdělávání. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie je na 2. stupni 
rozdělen na 2 tematické okruhy. 
 
V tematickém okruhu Vyhledávání informací a komunikace se žáci průběžně seznamují 
s vývojovými trendy informačních a komunikačních technologií a využívají tyto nové nástroje ke 
komunikaci; ovládají s jistotou surfování po Internetu a vyhledávají informace z různých zdrojů; 
osvojují si kritéria pro hodnocení kvality informací a informačních zdrojů, respektují  
pravidla bezpečnosti pohybu na webu a netiketu.  
 
Tematický okruh Zpracování a využití informací je zaměřen na pokročilé zvládnutí práce 
v textovém, tabulkovém a grafickém editoru, zacházení s tabulkami a grafy, používání multimédií 
a prezentaci informací (počítačová grafika, prezentační programy, web) za využití ICT prostředků. 
Žáci musí znát a naučit se respektovat ochranu práv k duševnímu vlastnictví. 
 
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací 
pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv 
a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít a zpracovat 
mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně 
doplňuje standardní učební texty a pomůcky.  
 
Dovednosti získané ve vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie umožňují 
žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů 
ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje 
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rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie 
a měla by se stávat součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.  

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Informační a komunikační technologie je: 

- pochopení fungování výpočetní techniky, pochopení logiky funkčnosti programů 
a využívání principu analogie v dalších programech (i v různých jazycích) 

- vedení žáků k propojování osvojených poznatků s odvozováním možného chování 
programů  

- uvědomělá analýza chyb a práce s chybou, omylem, problémem 
- rozvoj jemné motoriky rukou, koordinace práce obou rukou a schopnost multitaskingu 
- důraz na mezipředmětové vztahy a myšlení v souvislostech 
- budování vztahu k technice 
- využívání možností Webu 2.0 k práci i zábavě 
- vedení k rozlišování „skutečné“ a „virtuální“ reality 
- respekt vůči duševnímu vlastnictví a přednostní využívání Open Source a Freeware 

programů. 
 

Forma realizace  
Skupinová výuka: seznámení s novými jevy a postupy 
Týmová práce: řešení problémů  
Individuální výuka: individuální konfrontace nad obtížně zvládnutelnými postupy  
Projektová výuka: mezipředmětová realizace projektů 
 

Výukové metody 
Preferované metody jsou celkem tři. Problémové vyučování vede na základě dosavadních 
zkušeností a dovedností l hledání řešení. Brainstorming či podobná aktivita (‚kulatý stůl‘, mind-
mapping, panelová diskuse) jsou teoretickou přípravou, analýzou východisek a možných postupů. 
Projektová výuka shrnuje poznané z nejrůznějších oborů lidské a školní činnosti do společné práce 
nad něčím novým, smysluplným a obecně přínosným. 

 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Informační a komunikační 
technologie  
 
Kompetence k učení  
Žák si uvědomuje úlohu moderních informačních a komunikačních technologií a jejich využívání; 
učí se rozumět toku informací (jejich vzniku, uložení na médium, přenos, zpracování, vyhledávání 
a praktické využití). Žák umí porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních 
informačních zdrojů (za účelem dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací); chápe 
funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a 
procesů; učí se pracovat s chybami – metodami „pokus-omyl“ a „learning  
by doing“. Prací na různých HW systémech, s různými OS, v různých aplikacích, v různých 
jazycích prokazuje schopnost aplikace dovedností i řešení problémů. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák se učí nebát se problémů – technických, ani funkčních; prakticky používá techniku v duchu 
myšlenky: „technika má sloužit nám a ne my jí“.  Učí se řešit problémy pomocí praktických 
problémových úloh a situací; osvojuje si samostatnost, tvořivost a logické myšlení; seznamuje se 
s netradičními (originálními) způsoby řešení problémů. Formuluje pracovní postupy, sestavuje 
myšlenkové mapy a využívá algoritmizace při řešení problémových situací. 
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Kompetence komunikativní  
Žák využívá při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení; osvojuje si tvořivé využívání 
softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce. Žák  
se v komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií učí správně užívat český (cizí) 
jazyk s ohledem na gramatiku a syntaxi; učí se „kulturní úrovni“ komunikace. Žák umí publikovat 
a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, prezentace a pracovní listy, 
apod.). Zároveň si osvojuje komunikaci v anglickém jazyce a porozumění anglickým textům. 
Kompetence sociální a personální  
Žák zaujímá odpovědný, etický přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu a v 
jiných médiích; umí kriticky hodnotit svoji práci. Spolupracuje s ostatními spolužáky, umí účinně 
pomoci a pracovat ve skupině; dodržuje a respektuje společně dohodnutá pravidla chování, aby 
nenarušoval atmosféru pro tvořivou práci Žák se speciálními vzdělávacími potřebami odhaluje 
výhody využívání informačních technologií. 
Kompetence občanské  
Žák se učí naslouchat, zhodnotit názor druhých a věcně diskutovat; rozpoznává informace, které 
mohou vést k sociálně patologickým jevům. Učí se sebekontrole a sebeřízení a má nárok  
na pomoc a zkušenosti odborníků. Respektuje autorská práva a duševní vlastnictví. 
Kompetence pracovní  
Žák využívá výpočetní techniku, aplikační i výukový software ke zvýšení efektivnosti učební 
činnosti a k racionálnější organizaci své práce; dodržuje zásady hygieny práce a bezpečnosti  
při práci s technikou napojenou na elektrickou síť. Umí provést základní údržbu hardwarového 
zařízení a šetrně zachází s výpočetní technikou.  
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Vzdělávací obsah a očekávané výstupy z RVP 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE – 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 
 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 

návaznost  
  

 

Učivo  
� vývojové trendy informačních technologií  
� hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování  
� internet  
 
 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 

aplikací  
� uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem  
� pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví  
� používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi 

údaji  
� zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální 

formě  
 

 

Učivo  
� počítačová grafika, rastrové a vektorové programy  
� tabulkový editor, vytváření tabulek, zpracování a porovnávání dat, jednoduché vzorce a grafy 
� prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)  
� ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika  
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
 
� rozlišuje bezpečně mezi adresou 

a vyhledáváním 
� zná základní služby a protokoly 

Internetu 
� mailuje přes webové rozhraní 

a připojuje přílohy 
 

� ověřuje porovnáváním různých zdrojů 
hodnověrnost informací 

 
 
� vytvoří vlastní blog (Blog.cz, 

Blogger.com, …) a spravuje jej  
 
 

� založí vlastní účet IM a využívá ho  
pro vlastní i školní potřebu (ve škole 
přes webové rozhraní) 

 
 

 
� přihlásí se ke svému účtu v daném 

programu 
 

� ovládá běžnou práci v textovém editoru 
� píše typograficky správné dokumenty 
� vytvoří graficky přesvědčivou tabulku 

a formátuje údaje 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 
A KOMUNIKACE 

Internet 
� adresa 
� různé způsoby vyhledávání 
� základní služby (www, e-mail) 
� základní protokoly (http, ftp) 
� e-mail přes webové rozhraní 
 
Webové encyklopedie 
� kvalita informací 
� metody ověřování kvality 
 
Blog 
� tvorba jednoduchého blogu (vázaného 

na doménu) 
 
Komunikátory 
� založení účtu na ICQ (Mirandě,…) 
 
 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ 
INFORMACÍ 

Výukové programy 
� programy se síťovým protokolem 
 
Textový editor (Writer, Word) 
� formátování a editace textu 
� typografie 
� tabulky 
 

 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita 
Fotografie 
Grafika – vektory 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Komunikace 
Komunikátory 
 
VDO 
Občanská společnost a škola 
Školní web 
 
VDO 
Občan, občanská společnost a stát 
Školní web 
 
VDO 
Forma participace občanů  
na politickém životě 
Školní web 
 
VDO 
Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 
Školní web 

D Historické prameny 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

� vytvoří pohledný dokument s využitím 
pozadí stránky, stínování, záhlaví/zápatí 
a číslování stránek  

 
 
 
 
� vkládá a edituje data (klávesnice, myš) 
� využívá adresaci buněk (absolutní, 

relativní) 
� vytváří jednoduché vzorce, jimiž řeší 

konkrétní problém 
� formátuje tabulku a edituje její obsah 
� využívá možností kompletace řad 

 
 

� vytvoří prezentaci s využitím vhodných 
šablon 

 
� edituje audio záznam 
� poznává a používá různé audioformáty 

a nástroje na jejich ukládání, otvírání 
a přehrávání 

 
� poznává specifika různých videoformátů 

a rozhoduje o jejich využití 
� zkomponuje správně scénu 
� udělá pořádek ve sbírce fotografií  

 
� provádí základní editaci foto (úprava 

expozice, zostření, odstranění červených 
očí, srovnání horizontu) 

� pozadí a motivy 
� ohraničení a stínování 
� záhlaví, zápatí 
� odrážky a číslování 
� číslování stránek 
 
Tabulkový kalkulátor (Calc, Excel) 
� buňka 
� adresa 
 
� vzorce 
 
� tabulka 
� řady 
 
Prezentace (Impress, PowerPoint) 
� šablony 
 
Audio 
� editace záznamu 
� audioformáty 
 

 
Video 
� videoformáty 
 
 
Fotografie 
� základy fotografování – kompozice 
� správa a archivace fotografií (ZPS, 

Picasa) 
� jednoduchá editace fotografií (ZPS) 

VV Smyslové účinky obrazně 
vizuálních zobrazení 

 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
Webové encyklopedie 

 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Vnímání autora mediálních sdělení 
Webové encyklopedie 
 
MeV 
Produktivní činnosti/ 

� Školní web 

F Měřené veličiny 

M 
Celá čísla; 
Objem krychle, kvádru, 
hranolu 

 

HV Záznam hudby 

 

VV Uspořádání objektů do celku 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
  
� vytváří obrázky ve vektorové grafice 
� chápe rozdíly mezi bitmapovou 

a vektorovou grafikou a jejím využitím 
 
� udržuje pořádek ve složkách 
� používá klávesové zkratky k efektivní 

práci  
� ovládá základně PC bez použití myši 
 
� rozpozná všechny součásti PC 

a připojuje různé periférie 
 

� používá a aktualizuje antivirový 
program a další ‚anti‘-programy 

� sleduje zprávy o možných hrozbách 
a předchází jim 

� bezpečně zachází s e-maily (přílohy) 
 
 
� uvědomuje si význam algoritmizace 

a postupu kroků 
� poznává pojmy jako parametr, 

proměnná, funkce a způsob jejich 
záznamu/interpretace 

 
� vstupuje na dynamický web školy 

jakožto „virtuální tržiště“ a účastní  
se dění 
 
 
 

� rozvíjí schopnost ovládání klávesnice  

Grafika – vektory  
� tvorba vektorové grafiky 
 
 
Operační systém 
� správa adresářů/složek  
� klávesové zkratky 
 
 
Hardware 
 
 
Bezpečnost PC 
� antimalwarové programy 

 
� nebezpečí zavirování prostřednictvím  

e-mailu 
 

NADSTANDARDNÍ ÚLOHY 
Základy programování 
� pokročilé programování objektů 

v programu „Baltík“, „Logo“, „Karel“ 
 
 
 
kolní web 
� registrace a přihlášení 
� vložení článku 
� vložení komentáře 
� účast v diskusním fóru 

 
Psaní všemi deseti 

 

 

F Tepelné elektrické spotřebiče 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
� vyhledává s parametry a odhaduje 

vhodné portály 
� vysvětlí svými slovy základní pojmy 
� rozlišuje úlohu protokolů 
 
� pozná národní a generické domény  
� využívá možností portálových služeb 

(mapy, katalogy, slovníky, 
encyklopedie, nastavení zpráv) 

 
� konfrontuje informace s dalšími zdroji 
 
 
� vytváří jednodušší webovou stránku 

a využívá ji k publikaci výsledků své 
práce  

� zaregistruje webhosting 
  
 
� přikládá různé typy příloh (dle možností 

webového rozhraní) 
� založí a spravuje účet v poštovním 

klientu 
 
� vybere vhodný typ připojení k Internetu 

(dle místa a fin. možností) 
 

 
� vyhledá výukové programy na webu 

a odprezentuje jejich instalaci, obsluhu 
atd. 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 
A KOMUNIKACE 

Internet 
� pokročilé vyhledávání 
� pojmy URL, doména, IP adresa, DNS 
� další protokoly (TCP/IP, SMTP, POP3, 

IMAP) 
� generické domény 
� možnosti portálů 
 
 
Wikipedie 
� validita informací 
 
Blog 
� blogy typu WordPress (nezávislé  

na doméně a vhodné jako jednodušší 
webová stránka)  

� webhosting zdarma 
 
E-mail 
� e-maily s různými typy příloh  
 
� poštovní klient 
 
Typy připojení 
 

 
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ 

INFORMACÍ 
Výukové programy 
 

 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita 
Fotografie 
Grafické editory – Zoner Callisto 
Editory audia a videa 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Komunikace 
Blog, E-mail  
 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Netiketa 
 
VDO 
Občanská společnost a škola 
Školní web 
 
VDO 
Občan, občanská společnost a stát 
Školní web 
 
VDO 
Forma participace občanů  
na politickém životě 
Školní web 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� dbá pečlivě na typografická pravidla  
� vybírá nástroje, které potřebuje 

k zefektivnění své práce 
� vytváří graficky výrazné a přesvědčivé 

dokumenty 
� pracuje se styly k formátování odstavců 
� využívá možností Hledat a Nahradit 

(včetně zkratek) a Automatických oprav 
� vkládá matematické symboly a zkratky 
 
� přemýšlí algoritmicky a rozvažuje 

správný postup a sled kroků 
� vytváří komplikovanější vzorce 

(exponent, počet, „když“,…) 
� edituje listy a propojuje je 
� vkládá správný typ grafu 
 
� vytváří graficky pohledné a funkčně 

správné prezentace 
� využívá vhodné šablony, přechody atd. 
� vkládá multimediální prvky 
 
� vyhledá, zhodnotí kvalitu, stáhne, 

instaluje a nastaví grafický program 
� poznává specifika ovládání Open Source 

editoru GIMP  
� využívá možnosti vrstev 
� zpracuje a publikuje grafický návrh 

(logo, razítko, obal CD,…) 

Textové editory 
� OooWriter 
� MS Word 
� online editory 
� píše různé typy dokumentů (viz ČJ) 

 
 

 
 
� matematické symboly  

 
Tabulkové procesory 
� OooCalc 
� MS Excel 
� online editory  

 
 
Prezentační programy 
� OooImpress 
� MS PowerPoint  
 

 
Grafické editory 
� grafické programy zdarma 

 
� GIMP/Paint.net 
 
 
� Zoner Callisto/Inkscape 

 

ČJ 
(KSV) 

Životopis; 
Výtah 

 
VDO 
Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 
Školní web 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
Wikipedie 

 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Vnímání autora mediálůních sdělení 
Wikipedie 
 
MeV 
Produktivní činnosti/ 
Tvorba mediálního sdělení 
Školní web 
 

F Pohyb tělesa – síla 

VV Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 

 

VV 
Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� vysvětlí základy exponování 
� využívá režimů priority clony/času 
� v prostředí Zoner PhotoStudio provádí 

pokročilé úpravy fotografií (křivky, 
výřezy, rámečky, úpravy barev) a retuše 

 
� vyhledá, zhodnotí kvalitu, stáhne, 

instaluje a nastaví program na editaci 
audio a video souborů 

� převede analogové zdroje do digitální 
podoby 

� nahraje audio a video soubory  
na HDD, odstraňuje šum, střihá, 
ukládá stopy atd. 

� přehraje video a audio v PC (různé 
přehrávače) 

 
� zkomprimuje a dekomprimuje soubor 
 
� seznamuje se s právními dokumenty  

na ochranu autorských práv 
a duševního vlastnictví 

 
� objevuje základní nástroje databází 
� vytvoří jednoduchou databázi vlastních 

CD nosičů, mp3 stop apod. 
 

� rozebere a složí PC (výměna zdroje, 
základní desky, paměti, procesoru, 
HDD, DVD, FDD, GK, ...) 

� zná základní milníky vývoje  

Fotografie 
� základy fotografování – expozice 
 
� Zoner PhotoStudio   
 
 
Editory audia a videa 
� programy zdarma 
� digitalizace 
 
� editace  
 
 
 
 
� filmy a hudba v počítači 
 
Komprimace dat 

 
Netiketa 
� autorský zákon 
� duševní vlastnictví 
 
Databáze 
� OooBase, MS Access 
 
 
Hardware 
� základní stavební prvky PC 
 
 
� vývoj počítačů 

VV 

Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření; 
Přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením 

 

HV Záznam hudby 

VO Stát a právo 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� rozliší typy počítačů 
� vybere vhodnou tiskárnu dle jejího 

použití  
� orientuje se v obchodních názvech 
 

 
 
� vytváří správnou algoritmizaci kroků 
� respektuje stavební prvky 

programovacího jazyka 
� proniká do základů HTML a vytváří 

vlastní jednoduché stránky v kódu 
 
� je aktérem na „virtuálním tržišti“ 

školního webu – udržuje jej a pečuje 
o něj svými příspěvky a diskusí 

 
 
 
 
 
� seznamuje se s prostředím uživatelsky 

přívětivých linuxových distribucí 
a hledá příbuznosti z navyklého 
prostředí Windows 
 

� seznamuje se s prostředím OS a jeho 
nástroji 
 

� rozvíjí schopnost ovládání klávesnice 
a jemné motoriky rukou (konkrétní 
výstupy se odvíjejí od použité metody 
výuky) 

� typy počítačů 
� tiskárny (technologie tisku) 

 
� přehled nejdůležitějších firem IT branže 
  

NADSTANDARDNÍ ÚLOHY 
Základy programování 
� pokročilé programování v programu 

„Logo“, „Karel“, 
 
� základy HTML 
 
Školní web 
� registrace a přihlášení 
� vložení článku 
� vložení komentáře 
� účast v diskusním fóru 
� vložení statické stránky 
� vložení fotogalerie 
 
Linux 
� Ubuntu 
� Mandriva 
� Suse 

 
Mac OS 

 
 

Psaní všemi deseti 

 

 

ČJ 
(JV) 

Skladba 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� poznává nové trendy  
� využívá služeb Webu 2.0 
� vytváří výstupy pomocí online editorů 

(Google D&S, MS Live,…) 
� sleduje rozhlas a TV prostřednictvím 

internetu 
 
� objevuje a přistupuje na specializované 

servery  
 
 
 

 
 
� orientuje se prakticky v proprietárním 

i otevřeném softwaru 
� srovnává nástroje balíků 
� hodnotí přednosti a nedostatky 

 
 

� vytváří typograficky korektní a graficky 
dokonalé dokumenty 

� využívá hromadnou korespondenci 
� vkládá a pracuje s poli 
� vkládá a edituje sloupce 

 
� využívá funkcí a rozšiřuje počet aktivně 

osvojených  
� vybírá vhodné grafy k prezentaci dat 
� propojuje data s databázemi  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 
A KOMUNIKACE 

Trendy v IT 
� „obsah“ webu 
� Web 2.0 
� terminálové služby (online editory)  
 
� rozhlas a televize z webu 
 
Specializované portály  
� hudba, film, vzdělání, kultura, auto-

moto, zahrada, foto, příroda, … 
 
 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ 
INFORMACÍ 

Kancelářské balíky 
� MS Office 
� OpenOffice.org 
� StarOffice (Google Pack) 
� 602Office 
 
Textový editor 
� různé slohové útvary (viz ČJ) 
 
� pokročilá práce s textovým editorem 

 
 

Tabulkový kalkulátor 
� funkce 

 
� grafy 

VO Člověk hledající společenství 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Rozvoj schopností poznávání 
Trendy v IT 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita 
Grafika 
Fotografie 
Programování webových stránek 
 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Netiketa 
 
VDO 
Občanská společnost a škola 
Školní web 
 
VDO 
Občan, občanská společnost a stát 
Školní web 
 
VDO 
Forma participace občanů  
na politickém životě 
Školní web 
 
 

 

ČJ 
(KSV) Písemný projev 

F Formy energie 

M Mocniny a odmocniny; 
Závislosti a data 

CH Směsi; 
Oxidy 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� předvede vzorovou hodinu libovolného 

předmětu s využitím prezentace 
 

� vytvoří databáze, edituje je a propojí 
mezi sebou 
 

� vytvoří pomocí mikrofonu a mixážního 
pultu zvukový záznam 

� seznámí se s profesionálními nástroji 
pro editaci audia a videa 

� edituje tagy a vytvoří si přehlednou 
sbírku audio souborů 
 

 
� pracuje s vrstvami a průhledností 
� provádí nerozpoznatelné retuše 
� vytvoří v libovolném grafickém editoru 

vlastní návrh (šaty, šperk, auto, dům, 
byt, …) 

� vymodeluje 3D objekt 
 

 
� spolupracuje na webu – přispívá vlastní 

produkcí, komentuje články a dění, 
moderuje diskusi (diskusní skupiny) 

� spolupracuje na podobě školního webu 
 
� nainstaluje nové hardwarové prvky, 

včetně ovladačů (i z webu) 
� zprovozní UPS 
� zná hlavní výrobce HW (desek, 

procesorů, pamětí, disků, …) 

Prezentační software 
� vzorová hodina  

 
Databáze  
� propojování databází 

 
Audio, video 
� nahrávací technika 
 
� profesionální nástroje  

 
� editace mp3 tagů 
� organizace souborů 

 
Grafika 
� vyspělá editace fotografií  
 
� grafický návrh 

 
 

� 3D grafika 
 

Školní web 
� registrace uživatele 
� nástroje participace 
� formy participace 
� vzhled webu (NADSTANDARD) 

 
Hardware 
� instalace nových komponent 
� UPS 
� výrobci HW 

CJ 
Písemný projev na téma CJ 
a PC jako prostředek 
komunikace 

�  
VDO 
Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 
Školní web 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
Trendy v IT 

 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Stavba mediálních sdělení 
Trendy v IT 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Vnímání autora mediálních sdělení 
Trendy v IT 
 
MeV 
Produktivní činnosti/ 
Tvorba mediálního sdělení 
Textový editor 
Školní web 

 

M Statistiky 

F Vlastnosti zvuku 

HV Záznam hudby 

VV Uplatňování subjektivity 

� V
O
Smysl společenství; 
Člověk a předpoklady soužití 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� má zhruba přehled o cenových relacích 
� sestaví z nabídek internetových 

prodejen vlastní PC 
� vyhledá recenze o produktech 
 
 
� rozumí úloze OS 
� proniká do dějin a podob OS 
 
 
 
� používá prakticky některé uživatelsky 

přívětivé distribuce 
 
 
� nahlédne do světa dalších OS 
 
 
� využívá kreativně práci s hloubkou 

ostrosti 
� vybírá vhodný typ objektivu dle 

způsobu jeho použití 
 
� vytvoří rozbor a prezentaci právních 

dokumentů (referáty) 
 
� vytváří jednodušší webové stránky 

s využitím stylů 
 
� vysvětlí svými slovy úlohu PHP 

a různých forem SQL databází pro 
dynamický web 

 
 
 

� recenze produktů 
 

Operační systém 
� význam a úloha operačních systémů 
� dějiny operačních systémů 
� druhy operačních systémů 
 
Linux 
� seznámení s Linuxem – live distribuce 
� nejrozšířenější distribuce 
 
Unix, Mac OS, Solaris, BSD 
 
Fotografie 
� základy fotografování – hloubka ostrosti 
� fotografická technika – objektivy  
 
Netiketa 
� autorský zákon  
� copyright 
 

NADSTANDARDNÍ ÚLOHY 
Programování webových stránek 
� (X)HTML + CSS 
� editory kódu (PSPad, NVU, TSW,…) 
CMS 
� principy dynamického webu –  

My/PostgreSQL a PHP, skripty 

 

 

VV Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 

VO Člověk a předpoklady soužití 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� poznává a srovnává různé CMS 
� nainstaluje a nakonfiguruje cvičný 

L/WAMP server 
 
� postihne logiku a vhodnost nasazení 

základních topologií 
� přiřadí správně adresu dle třídy 
� orientuje se v základních síťových 

protokolech 
� přepočítává mezi dvojkovou, desítkovou 

a šestnáctkovou soustavou 
� zprovozní proxy server  
� nasadí a nakonfiguruje SW firewall 

 
 
 

� rozvíjí schopnost ovládání klávesnice 
a jemné motoriky rukou (konkrétní 
výstupy se odvíjejí od použité metody 
výuky) 

� systémy pro správu obsahu 
� LAMP/WAMP 
 
Počítačové sítě 
� topologie 

 
� síťové adresy a masky 
� základní protokoly 
� binární a hexadecimální soustava 

 
 

� proxy 
� firewall 

 
 

Psaní všemi deseti 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� využívá služeb Web 2.0 ke komunikaci 

i učení 
� používá online služby k vytváření 

textových, tabulkových a grafických 
výstupů  
 

� vyhledává rychle na specializovaných 
serverech  

 
 
 

 
 
� vytváří vlastní výstupy v různých 

kancelářských balících 
 
� vytváří typograficky korektní a graficky 

přesvědčivé dokumenty 
� píše stylově správné dokumenty 
 
 
 
� pracuje s funkcemi a rozšiřuje počet 

aktivně osvojených  
� navrhuje kontingenční tabulky 
� propojuje data s databázemi 
� ovládá užívání správných grafů 
� řeší fyzikální, chemické a matematické 

úlohy pomocí funkcí a správných 
vzorců 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 
A KOMUNIKACE 

Trendy v IT 
� Web 2.0 
� terminálové služby (online editory)  
 
 
 
Specializované portály  
� hudba, film, vzdělání, kultura, auto-

moto, zahrada, foto, příroda,… 
 
 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ 
INFORMACÍ 

Kancelářské balíky 
 
 
Textový editor 
� kultura písemného projevu 

 
� různé typy dokumentů (žádosti, 

životopisy, vyplňování formulářů,…) 
 
Tabulkový kalkulátor 
� funkce 

 
 

� databáze (OooBase, MSAccess, SQL) 
� grafy 

VO 
Sociální vztahy; 
Svět a Evropa 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Rozvoj schopností poznávání 
Trendy v IT 
Specializované portály 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita 
Audio, video 
Grafika 
Fotografie 
Programování webových stránek 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Kooperace a kompetice 
Prezentační software 
 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Netiketa 

 
VDO 
Občanská společnost a škola 
Školní web 
 
VDO 
Občan, občanská společnost a stát 
Školní web 

 

CJ Tematické okruhy – 
jednoduchá sdělení 

ČJ 
(KSV) Písemný projev 

F, 
CH aktuálně probírané úlohy 

M 
Závislosti a data; 
Základy finanční matematiky 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� vytvoří prezentaci ze školních akcí  

(Den otevřených dveří, Ples školy, 
Masopust, Pálení čarodějnic,…) 

 
� vytvoří databáze, edituje je a propojí 

mezi sebou 
� instaluje MySQL, vytvoří a spravuje 

databázi (např. členů kroužků, seznam 
žáků v třídách, seznam CD či filmů 
apod.) 

 
� natáčí krátké šoty na videokameru 
� edituje audio a video 

s pomocí profesionálních nástrojů  
 

 
� realizuje úpravy prací s vrstvami 

a průhledností, retušuje kazy 
� provádí fotomontáže 
� vytvoří a nařeže si grafiku na webovou 

stránku 
� vytvoří v libovolném grafickém editoru 

vlastní návrh (šaty, šperk, auto, dům, 
byt, …) 

 
� spolupracuje na webu – přispívá vlastní 

produkcí, komentuje články a dění, 
moderuje diskusi (diskusní skupiny) 

� vytvoří si návrh a upraví vlastní úvodní 
stránku 

� spolupracuje na podobě školního webu 

Prezentační software  
� prezentace školních akcí (PROJEKT) 
 
 
Databáze  
� propojování databází (hierarchie) 
�  

� MySQL 
 

 
 
Audio, video 
� videokamera 
� profesionální nástroje 
 
  
Grafika 
� vyspělá editace fotografií (GIMP) 
 
� fotomontáž 
� grafika pro web 
 
� grafický návrh 
 
 
Školní web 
� registrace uživatele 
� nástroje participace 
� formy participace 
� vzhled webu   

 

 
VDO 
Forma participace občanů  
na politickém životě 
Školní web 
 
VDO 
Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 
Školní web 
 
EV 
Vztah člověka k prostředí 
Hardware 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 
Trendy v IT 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Fungování a vliv médií ve společnosti 
Trendy v IT 
 
MeV 
Produktivní činnosti/ 
Tvorba mediálního sdělení 
Textový editor 
Školní web 

HV Záznam hudby 

VV 

Uspořádání objektů do celku; 
Reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními 
smysly; 
Typy vizuálně obrazných 
vyjádření 

ČJ 
(KSV) 

Písemný projev 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� umí integrovat nové hardwarové prvky 
� z webu stahuje a instaluje aktualizované 

ovladače  
� sleduje situaci ve vývoji HW 
� sestaví z nabídek internetových 

prodejen vlastní PC pro různá místa 
nasazení (multimédia, kancelář, hry, 
server,…) 

� šetří energií a preferuje energeticky 
šetrné produkty 

 
 
� proniká do logiky fungování OS 

(prostředky, I/O, IRQ, DMA,…) 
� seznámí se hlouběji s dějinami a typy 

OS 
 
 
� nainstaluje linuxový systém  

(v grafickém rozhraní) 
� pracuje v Linuxu (kancelář, multimédia, 

web,…) 
 
�  respektuje různé žánry fotografie 

a  jejich specifika (krajina, portrét, 
momentka, interiér, abstrakce, makro, 
příroda,…) 

� skenuje fotomateriál (fotky, negativy, 
dia)  
 

Hardware 
� instalace nových komponent 
 
 
� vývoj techniky 

 
 
 
 

� energie a spotřeba 
 
 

Operační systémy 
� význam a úloha operačních systémů 

 
� dějiny operačních systémů 
 
 
Linux 
� seznámení s Linuxem  

 
 

 
Fotografie  
� základy fotografování – žánry  
 
 
 
� scanner a fotoscanner 

 

 

 
MeV 
Produktivní činnosti/ 
Práce v realizačním týmu 
Prezentační software 
Školní web 

VO Občan v právních 
a ekonomických vztazích 

VO Život člověka na Zemi (eko) 

 

VV Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 
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Vzdělávací oblast: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� vytváří vlastní webové stránky 

s využitím stylů 
� vytvoří jednoduchý formulář v XML 
� napíše jednoduchý skript pro použití na 

webové stránce 
 
� poznává základy programovacího jazyka  

 
 

� vysvětlí význam a použití PHP různých 
forem SQL databází při tvorbě 
dynamického webu 

� používá základní syntaxi PHP 
� rozumí existenci a možnostem skriptů 
� vysvětlí vlastními slovy princip ASP ve 

srovnání s PHP 
 

� vytvoří malou síť 
� přiřadí statické adresy 
� nasdílí prostředky  
� vytvoří proxy server a nakonfiguruje ho 

pro připojení k webu 
� zabezpečí síť a soustavně sleduje 

bezpečnostní trendy 
 
� rozumí základním principům fungování 

HW z hlediska elektrotechniky 
 
 

� rozvíjí schopnost ovládání klávesnice 
a jemné motoriky rukou  

NADSTANDARDNÍ ÚLOHY 
Programování webových stránek 
� (X)HTML + CSS 
 
� XML 
� JavaScript 
 
Programování 

� Pascal, C, C#+platforma .NET... 
 
CMS 

� principy dynamického webu –  
My/PostgreSQL a PHP, skripty 

 
� PHP 
� skripty 
� ASP 

 
Počítačové sítě 

� topologie star 
� síťové adresy a masky 
� sdílení 
� proxy, NAT 
 
� bezpečnost sítí 
 

Hardware 
� princip fungování HW 
 
 

Psaní všemi deseti 

ČJ 
(JV) 

Skladba 

 

PČ Svět práce 

 

F Elektrický obvod; 
Elektrické a magnetické pole 
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Název vyučovacího předmětu: DĚJEPIS 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Dějepis se vyučuje od šestého do devátého ročníku 2 hodiny týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově je na 2. stupni věnováno Dějepisu 8 hodin týdně, navazuje se na základy, které žáci 
získali ve Vlastivědě ve 4. a 5. ročníku. 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Dějepis spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která zahrnuje 
vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. 
 
Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním 
posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, 
především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků 
a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se  
do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny 
většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám 
evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které 
umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, 
že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením 
otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné 
budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin 
regionu i dějin místních.  
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Vzdělávací oblast Člověk a společnost, která zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova 
k občanství ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis je na 2. stupni rozdělen na tyto tematické 
okruhy – Člověk v dějinách, Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace – kořeny evropské 
kultury, Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání – počátky nové doby, Modernizace 
společnosti, Moderní doba, Rozdělený a integrující se svět.  
 
Výuka dějepisu směřuje k: 
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a 

upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře 
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné 

podmíněnosti v reálném a historickém čase 
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s dobovými či 

odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku 
- seznámení se s významnými události a osobnostmi minulosti, které mají důležitý význam i pro 

dobrou orientaci v současném životě 
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě 
- 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 
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- poznání a pochopení principů, na nichž spočívá demokratická společnost a základy jejích 
politických institucí 

- vytvoření občanského a právního vědomí v souvislosti s lidskými právy, povinnostmi a jejich 
respektováním 

- získání vlastního objektivně kritického postoje k historickému vývoji, souvislostem a vztahům 
- vytvoření pocitu hrdosti a úcty k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, k úctě 

k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům 
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním 

principům demokratického soužití, ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci 
- pochopení prvořadé potřeby života v míru.  

 
Vyučuje se v kmenových třídách. K preferovaným organizačním formám výuky patří poznávací 
vycházky, výlety a zájezdy, exkurze a praktická cvičení ve škole i v terénu. Výuka dějepisu  
by měla výrazně podporovat používaní výpočetní techniky s připojením k internetu. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Dějepis jsou vymezeny následovně: 
- výběr učiva je proveden tak, aby žáci získali celistvý a objektivní obraz historie v její 

mnohostrannosti a různorodosti 
- kladení důrazu především na hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu s evropským a 

světovým vývojem, dějin kultury (vědy, techniky, způsobu života, náboženství, umění), a 
přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti 

- výběr témat podle jejich důležitosti s přihlédnutím k zájmu žáků a k místním podmínkám 
- zaměření na výklad učiva určeného k trvalému osvojení – komplexnější pohled  

na historii 
- orientací na podstatné učivo vytvořit podmínky pro seznamování žáků s historií způsobem 

odpovídajícím jejich poznávacím schopnostem (dodržování správného poměru mezi 
konkretizací historického vývoje a jeho zobecněním, líčení historických událostí, života a díla 
významných osobností atd.), pro rozvoj jejich schopností samostatně získávat poznatky 
z různých zdrojů a pro dialog, v němž prokazují schopnost hodnotit historické události a 
obhajovat své názory a stanoviska 

- organizace práce žáků ve skupinách 
- kladení důrazu na mezipředmětové vztahy. 
 

Forma realizace  
Skupinová práce: práce s učebnicí, historickými mapami, přístupnějšími historickými 

dokumenty, odbornou literaturou 
Týmová práce: řešení přiměřených úkolů s využíváním poznatků, které žáci získali 

v jiných předmětech, z četby historické beletrie, z rozhlasových 
a televizních pořadů 

Poznávací vycházky, výlety: návštěvy historických expozic, výstav, muzeí, kulturních památek 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Dějepis na 2. stupni  
Kompetence k učení  
Žák se aktivně zajímá o poznávání historie své vlasti, Evropy, světa. Žák se učí různým metodám 
poznávání duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti. Žák se učí vyhledávat, 
zpracovávat a používat informace získané z literatury a internetu. 
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Kompetence k řešení problémů  
Žák se učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií 
a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti historických faktů. Žák se učí základům 
logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z analýzy historických faktů. 
Kompetence komunikativní  
Žák výstižně charakterizuje a vysvětluje nejdůležitější historické události a zaujímá k nim vlastní 
stanovisko. Žák umí otevřeně vyjadřovat svůj názor podpořený logickými argumenty, učí  
se kritice a sebekritice. Žák má možnost publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. 
Kompetence sociální a personální  
Žák spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, učí se respektovat 
názory ostatních, formuje si volní a charakterové rysy. Žák zaujímá odmítavé postoje ke všemu, 
co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli – netoleruje projevy rasismu, xenofobie 
a nacionalismu. Žák se podílí na formulaci a následném dodržování společně dohodnutých 
pravidel chování (i na mimoškolních akcích). 
Kompetence občanské  
Žák se aktivně zapojuje do života, projevuje zájem o veřejné záležitosti, učí se poznávat a chránit 
svá práva a respektovat práva ostatních. Žák si vytváří vztah k aktivní ochraně duchovních, 
kulturních a materiálních výtvorů minulosti, pocit zodpovědnosti za předávání duchovního, 
kulturního a materiálního bohatství dalším generacím. 
Kompetence pracovní  
Žák využívá výpočetní techniku a internet. Žák umí efektivně organizovat vlastní práci. Žák  
se různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamuje s profesemi s blízkým vztahem 
k dějepisu. Žák získává informace o podmínkách a možnostech pracovního uplatnění v rámci 
Evropské unie. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST – DĚJEPIS  
 
 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH  
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků (6. roč.: Lidé, jejich 

přítomnost a minulost) 
� uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 

shromažďovány (6. roč.: Historické prameny, instituce) 
� orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy 

v chronologickém sledu (6. roč.: Historický čas a prostor) 
  

 

Učivo  
� význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny  
� historický čas a prostor  
 
 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu (6. roč.: 

Vznik a vývoj lidského rodu) 
� objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost (6. roč.: 

Doba kamenná, bronzová, železná) 
� uvede příklady archeologických kultur na našem území (6. roč.: Stěhování národů, První 

Slované) 
  

 

Učivo  
� člověk a lidská společnost v pravěku  
 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 

civilizací (6 roč.: První velké civilizace – Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína) 
� uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví  

(6. roč.: Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz) 
� demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 

důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem (6. roč.: 
Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz) 

� porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie (6. roč.: Antické Řecko a Řím) 
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Učivo  
� nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz  
� antické Řecko a Řím  
� Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím  
 
 

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 

christianizace a vzniku států (7. roč.: Nový etnický obraz Evropy) 
� porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti  

(7. roč.: Státy ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu) 
� objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních 

útvarů v evropských souvislostech (7. roč.: První státní útvary na našem území) 
� vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou 

a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám (7. roč.: Křesťanství, 
křížové výpravy)  

� ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské 
a gotické kultury (7. roč.: Románské a gotické umění, struktura společnosti, rozvoj 
řemesel a obchodu, vznik měst) 

  
 

Učivo  
� nový etnický obraz Evropy  
� utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický 

vývoj  
� islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci)  
� Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě  
� křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy  
� struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev  
� kultura středověké společnosti – románské a gotické umění a vzdělanost  
 
 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ POČÁTKY NOVÉ DOBY  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

včetně reakce církve na tyto požadavky (7. roč.: Renesance, humanismus, náboženská 
reformace) 

� vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život (7. roč.: Husitství) 
� popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky (7. roč.: 

Zámořské objevy, dobývání světa) 
� objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských 

a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie (7. roč.: České země 
po nástupu Habsburků) 

� objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky (7. roč.: Třicetiletá 
válka) 
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� na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus (7. roč.: Hospodářské a společenské změny v Evropě – 15. a 16. 
století, absolutistické monarchie – Anglie, Francie, Rusko) 

� rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek (7. roč.: Barokní kultura a osvícenství – významní 
přestavitelé, kulturní památky) 

 

Učivo  
� renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou  
� zámořské objevy a počátky dobývání světa  
� český stát a velmoci v 15. – 18. století  
� barokní kultura a osvícenství  
 
 

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích 

a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti (8. roč.: Industrializace, průmyslová 
revoluce v Anglii) 

� objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně 
a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé (8. roč.: Osvícenský 
absolutismus, Velká francouzská revoluce) 

� porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů (8. roč.: České národní obrození) 

� charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky 
formulované ve vybraných evropských revolucích (8. roč.: Revoluce 1848/1849) 

� na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy (8. roč.: Politické proudy; 
Revoluce 1848/1849) 

� vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje 
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií (8. roč.: Vznik USA; Počátky 
britského impéria; Habsburská monarchie – reformy Marie Terezie; Konflikty mezi 
velmocemi; Kolonialismus) 

  
 

Učivo  
� Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svět; vznik USA  
� industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka  
� národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého českého národa  
� revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů  
� politické proudy (konzervatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus), ústava, politické 

strany, občanská práva  
� kulturní rozrůzněnost doby  
� konflikty mezi velmocemi, kolonialismus  
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MODERNÍ DOBA  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky  

(8.–9. roč.: První a druhá světová válka – politické, sociální a kulturní důsledky. Bitvy) 
� rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů (9. roč.: Vznik ČSR; Versailleský 

systém) 
� charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických 

a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu 
totalitarismu a vypjatého nacionalismu (9. roč.: Mezinárodně-politická a hospodářská 
situace 20. a 30. let – totalitní systémy) 

� na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 
(9. roč.: Druhá světová válka; Holocaust) 

� zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí (9. roč.: Vznik ČSR; Kultura a věda v první 
republice; Protektorát Čechy a Morava; Domácí a zahraniční odboj; Poválečná ČSR) 

  
 

Učivo  
� první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky  
� nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě; vznik Československa, jeho 

hospodářsko- politický vývoj, sociální a národnostní problémy  
� mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy –

komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro Československo a svět  
� druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj; politické, 

mocenské a ekonomické důsledky války  
 
 

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků  

(9. roč.: Změny v Evropě – přelom 50. a 60. let; Rozdělení světa do vojenských bloků) 
� vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské 

a vojenské spolupráce (9. roč.: Struktura a funkce mezinárodních a nevládních 
organizací) 

� posoudí postavení rozvojových zemí (9. roč.: Rozpad koloniálního systému – 
mimoevropský svět) 

� prokáže základní orientaci v problémech současného světa (9. roč.: Problémy současnosti; 
Technika, věda a kultura ve 2. polovině 20. století; Evropská integrace, globalizace) 

 
 

Učivo  
� studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi; 

politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření  
� vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných příkladech srovnání 

s charakteristikou západních zemí)  
� vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky  
� rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět  
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� problémy současnosti  
� věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� chápe význam dějin pro jedince 

i současnou společnost, dokáže uvést 
konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti historických znalostí 
a dovedností 

� zaznamená správně časový údaj  
na časovou přímku, orientuje se 
v dějepisné mapě (ukáže, přečte 
z mapy) 

� orientuje se v historickém čase 
a prostoru – chápe historickou 
periodizaci 

 
� pracuje s různými typy textů, záznamů, 

obrazových materiálů 
� zná hlavní poslání archivů, muzeí, 

knihoven, archeologie 
 
� rozliší a seřadí vývojové typy pravěkého 

člověka 
� popíše způsob života v rodové 

společnosti 
� objasní vznik náboženství 
� chápe podmínky a důsledky přechodu 

k zemědělství, objasní význam 
zemědělství, dobytkářství a zpracování 
kovů pro lidskou společnost 

� uvede některá významná archeologická 
naleziště na našem území a v Evropě 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 
Historický čas a prostor 
� význam dějin pro jedince i současnou 

společnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historické prameny, dějepisná mapa 
� instituce – archivy, muzea, knihovny, 

poslání archeologie 
 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 
Člověk a lidská společnost v pravěku 
� vznik a vývoj lidského rodu, způsob 

života, projevy duchovního života 
� starší doba kamenná (paleolit) – lovci, 

rybáři, sběrači 
� střední doba kamenná (mezolit) 
� mladší doba kamenná (neolit) – první 

zemědělci 
� pozdní doba kamenná (neolit) – oradlo, 

měď, vůz 
� doba bronzová – bronz, řemeslníci 

a obchodníci 
� doba železná – železo, knížata a 

bojovníci – Keltové 
� stěhování národů, první Slované 

IKT Webové encyklopedie 

 
 

Z Komunikační geografický 
a kartografický jazyk 

VV 
Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
� vysvětlí souvislost mezi přírodními 

podmínkami a vznikem (vývojem) 
prvních velkých zemědělských civilizací  

� chápe podstatu společenského 
uspořádání ve státě, porovná formy 
vlády a postavení společenských skupin 
v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

� charakterizuje kulturní přínos 
starověkých civilizací pro evropskou 
kulturu (počátky, písma, věd, první 
zákony, umění, počátky křesťanství 
a jeho souvislost s judaismem) 
 

� uvede osobnosti antiky důležité pro 
evropskou civilizaci a nejvýznamnější 
typy památek, které se staly součástí 
světového kulturního dědictví, projevuje 
pozitivní postoj k uměleckým dílům 

� chápe příčiny rozdílné úrovně vývoje 
společnosti na našem území  
ve srovnání s antickou civilizací, uvede 
nejvýznamnější památky tohoto období 
na našem území 
 

 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE, KOŘENY 
EVROPSKÉ KULTURY 

Nejstarší starověké civilizace a jejich 
kulturní odkaz 
� Mezopotámie, Asýrie, Babylónie – 

přírodní podmínky, zemědělství, 
obchod, kultura a vzdělanost 

� Egypt – přírodní podmínky, 
zemědělství, řemeslo, historický vývoj, 
kultura a vzdělanost 

� Indie – přírodní podmínky 
a zemědělství, státní útvary, kultura 
a vzdělanost 

� Čína – přírodní podmínky, zemědělství, 
řemeslo, obchod, kultura a vzdělanost 
 
 

Antické Řecko a Řím 
� Řecko – přírodní podmínky, 

zemědělství, obchod, homérské, 
archaické, klasické období, kultura 
a vzdělanost 

� Řím – přírodní podmínky, osídlení, 
zemědělství a obchod, Etruskové, doba 
královská, raná římská republika, krize a 
zánik republiky, Řím za principátu, 
pozdní říše římská, kultura, umění 
a věda 

� střední Evropa a její styky s antickým 
Středomořím 

 
 

VV Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 

 

Z Země jako vesmírné těleso 

ČJ Mýty, báje, pověsti  

F Měřené veličiny  

TV Historie a současnost sportu  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� objasní, co je stěhování národů, 

vysvětlí situaci související s příchodem 
nových etnik, christianizací, vznikem 
nových států – doloží z mapek 
v dějepisném atlase 

 
 
� porovná západoevropskou, byzantsko-

slovanskou a islámskou kulturní oblast 
 
 

� rozliší základní pojmy islámu, uvede 
příklady arabské kultury v raném 
středověku 

 
� na příkladech dokáže výlučnost kultury 

Velké Moravy a důležitost 
cyrilometodějské mise 

 
� popíše vnitřní vývoj českého státu 

a formování prvních státních útvarů 
v Evropě 

 
� zhodnotí úlohu křesťanství v raném 

středověku – konflikty mezi světskou 
a církevní mocí, kacířství a jiné 
věrouky, křížové výpravy 

 
 
� vede příklady románské kultury 

 

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ 
EVROPA 

Nový etnický obraz Evropy 
 
 
 
 
 
Státy ve východoevropském 
a západoevropském kulturním okruhu  
� Byzantská říše 
� Francká říše                
 
Islám, islámské říše – Arabové, Turci 

 
 
 

První státní útvary na našem území 
� Sámova říše 
� Velká Morava 
 
Počátky českého státu  
� život v přemyslovských Čechách, první 

přemyslovští králové 
 

Křížové výpravy, křesťanství 
� slovanské státy 
� středověká Anglie, Francie 
� boj mezi mocí světskou a církevní 
� křížové výpravy, křesťanství 
 
Románská kultura 

 

 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
Vrcholný středověk (návštěva Prahy) 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
Vrcholný středověk (návštěva Prahy) 
 
MuV 
Kulturní diference 
Vrcholný středověk 

VO Stát 

ČJ Staré příběhy 

CJ 
Poslech na téma svátky, 
tradice, zvyky a odlišnosti 
(konverzace rodilých mluvčí) 

VV 
Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� vysvětlí změny v zemědělské výrobě, 

popíše život ve středověkém městě, 
uvede příklady řemesel  

 
� pomocí mapy a dějepisného atlasu 

doloží rozvoj českého státu v období 
vlády Karla IV. 

� popíše život Karla IV., zhodnotí 
význam jeho vlády, uvede příklady 
jeho péče o vzdělanost, kulturu, stát 

� posoudí události stoleté války, zhodnotí 
osobnost Jany z Arku, vyhledá 
souvislosti s naší historií 

 
� rozliší základní prvky gotického slohu, 

uvede příklady významných památek  
(i regionálně) 

 
� na konkrétních příkladech zhodnotí 

život společnosti v období husitských 
válek, zhodnotí úlohu reformátora – 
osobnost Jana Husa, popíše způsob 
boje husitů, zdůvodní výsledek 
husitského hnutí 

� zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad 
� vysvětlí, jak vznikla a působila jednota 

bratrská 
� objasní základní pojmy a shrne 

okolnosti související se vznikem 
jagellonského státu 

� uvede hlavní znaky a příklady památek 
kultury v době pozdního středověku 

Struktura středověké společnosti  
� rozvoj řemesel a obchodu, zemědělství, 

vznik měst a jejich význam 
 

Český stát a velmoci v 15.–18. stol. 
� český stát za vlády posledních 

Přemyslovců 
� Lucemburkové na českém trůně – vláda 

Karla IV. 
� kritika poměrů v církvi – husitské války 
� konflikt mezi Anglií a Francií – stoletá 

válka 
 
 
Gotická kultura 
 
 
 
Husitství, reformace 
� doba poděbradská, jednota bratrská 
� jagellonský stát, stavovská monarchie 
� hospodářský a technický rozvoj v našich 

zemích a v západní Evropě 
� kultura v době pozdního středověku 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

HV Hudební styly a žánry 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
� na mapě ukáže cesty mořeplavců, shrne 

význam objevných plaveb a jejich 
důsledků 

 
 
� objasní pojem absolutistická monarchie 
� sestaví přehled absolutistických států 

v Evropě a provede jejich srovnání 
 
� vysvětlí pojmy renesance, humanismus, 

vybere hlavní znaky, uvede příklady 
památek 

 
� vysvětlí pojem reformace, sestaví 

přehled hlavních reformátorů a míst 
jejích působení 
 

� uvede významné osobnosti rudolfínské 
doby 

� popíše průběh stavovského povstání, 
vysvětlí úlohu českých stavů 

� popíše průběh třicetileté války, objasní 
zapojení jednotlivých států 

 
 
 
 
 

 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ,  
POČÁTKY NOVÉ DOBY 

Zámořské objevy a počátky dobývání 
světa 
� objevné cesty a jejich důsledky  

pro Evropu 
 
Hospodářské a společenské změny 
v Evropě 15. až 18. století 
� počátky absolutistické monarchie – 

Anglie, Francie, Rusko 
 
 
Renesance a humanismus 
 
 
 
Náboženská reformace 
 
 
 
České země po nástupu Habsburků 
� protihabsburský odboj 
� vláda Rudolfa II. 
� náboženské poměry a kultura v českém 

státě v době předbělohorské 
� české stavovské povstání 
� třicetiletá válka 
� vývoj habsburské monarchie  

po třicetileté válce, české země  
po třicetileté válce 

� české země za vlády Marie Terezie 
a Josefa II. 

Z 
Světadíly, makroregiony 
světa 

 

VV 
Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 

HV Hudební styly a žánry 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� zhodnotí vliv osvícenských myšlenek na 

osobnost panovníka 
 
 

 
 
 
� stanoví příčiny, popíše průběh revoluce 

a zhodnotí význam 
� vysvětlí pojem konstituční monarchie 
� posoudí osobnost Napoleona I. 
 
� popíše boj za nezávislost a vysvětlí 

vznik občanské společnosti 
 
� chápe vliv nerovnoměrného vývoje 

států na jejich vzájemné vztahy 
� chápe vliv rozvoje průmyslu na změny 

ve společnosti, na modernizaci 
společnosti 

 
� rozliší politické programy a cíle, určí 

příčiny neúspěchu 
� charakterizuje významné sociální 

skupiny, na vybraných příkladech 
demonstruje základní politické proudy 

� vysvětlí rozdíl mezi národním hnutím 
a nacionalismem 

� objasní procesy sjednocování 
v Německu a Itálii 
 

Barokní kultura a osvícenství 
� baroko, česká barokní kultura 
 
 
 

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 
Velká francouzská revoluce – 
napoleonské období 
� napoleonské války a jejich důsledky, 

ponapoleonská Evropa – Vídeňský 
kongres a období restaurace 

 
Vznik USA 
 
 
Průmyslová revoluce  
� modernizace společnosti, změna sociální 

struktury 
 
 
 
Revoluce 19. století 
� národní a osvobozenecké hnutí 

v Evropě 
� revoluční rok 1848 v Evropě 

a v Čechách 
� politické proudy (konservativismus, 

liberalismus, demokratismus, 
socialismus), ústava, politické strany, 
občanská práva – kulturní rozrůzněnost 
doby 

� procesy sjednocování v Německu 
v Itálii 

HV Hudební styly a žánry 
 

VV Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 

 

F Formy energie (teplo) 

VO Člověk a předpoklady soužití 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
� vysvětlí touhu národů po samostatnosti, 

nutnosti vlastního jazyka pro zvýšení 
národního sebevědomí, porovná 
jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa 

� charakterizuje postavení českých zemí 
v druhé polovině 19. století, základní 
rysy české politiky, jmenuje 
nejvýznamnější osobnosti 

 
 
� stanoví příčiny a popíše průběh 

občanské války v USA, určí důsledky 
pro další vývoj USA 

 
 
 
� popíše průběh první světové války, 

posoudí výsledek, důsledky,  
na příkladech demonstruje zneužití 
vojenské techniky 

� vysvětlí boj o samostatnost, uvede 
formy odboje a hlavní představitele 
 
 

� posoudí mezinárodní vztahy a systém 
uspořádání Evropy 

� rozliší politické proudy, opatření, 
reformy, zhodnotí úroveň země 
a mezinárodní postavení 
 

Postavení českých zemí v habsburské 
monarchii ve II. polovině 19. století 
�  základní rysy české politiky,  

její představitelé  
 
 
 
 
 
 
 
 
Konflikty mezi velmocemi, 
kolonialismus 
� občanská válka v USA 
 
 
 

MODERNÍ DOBA 
První světová válka 
� první světová válka – příčiny, průběh, 

politické, sociální a kulturní důsledky 
 
 
 
 
Politické a hospodářské uspořádání 
Evropy 
� situace v Rusku, ruská revoluce 
� mezinárodně politická a hospodářská 

situace v Evropě – 20. a 30. léta 
� světová hospodářská krize a její 

důsledky 

ČJ Literární druhy a žánry 

 

Z Austrálie 

VO Člověk a předpoklady soužití 

VV Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření  

M Závislosti a data 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� vysvětlí okolnosti vzniku samostatného 

Československa a dalších nástupnických 
států Rakouska-Uherska, 
zhodnotí vnitřní a zahraniční situaci 
ČSR, uvede příklady národnostních, 
ekonomických a politických problémů 
v novém státě 
 
 

� na příkladech analyzuje vliv 
nerovnoměrného vývoje států na jejich 
vzájemné vztahy, objasní příčiny 
konfliktů mezi nimi 

� objasní vznik komunismu, příčiny jeho 
nastolení v Rusku v širších 
ekonomických a politických 
souvislostech a důsledek jeho existence 
pro svět, rozpozná ničivé síly 
totalitarismu 
 
 

� popíše kulturní prostředí 

Vznik ČSR 
 
 
 
 
 
 
 

Totalitní systémy – fašismus, nacismus, 
komunismus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura, věda, technika mezi válkami 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Z ČR 

 

VO Člověk a předpoklady soužití 

HV Hudební styly a žánry 

VV Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� rozliší postoje velmocí – rozpozná 

souvislost našich a světových dějin 
� uvede důsledky Mnichova pro nás 

a svět 
� vysvětlí souvislost politického 

a hospodářského vývoje 
� na základě vlastní četby zdokumentuje 

život za protektorátu 
� uvede sled hlavních událostí, hlavní 

etapy, rozhodující bitvy, postup 
spojenců, zhodnotí výsledek a důsledky 
druhé světové války 

� uvede příklady projevů odporu, 
organizovaného odboje  

� zhodnotí význam a činy našich vojáků, 
letců 

� charakterizuje příčiny, průběh a 
důsledky 2. světové války, porovná 
vývoj s vývojem událostí 1. světové 
války,  
na příkladech demonstruje zneužití 
techniky ve světových válkách a jeho 
důsledky pro lidstvo 

� objasní situaci v poválečném 
Československu ve všech oblastech  
(od hospodářství až po kulturu) 

� objasní politický převrat a jeho důsledky 
 

MODERNÍ DOBA 
Druhá světová válka 
� cesta k Mnichovu, mnichovská dohoda 

a její důsledky 
� Protektorát Čechy a Morava 
� domácí i zahraniční odboj 
� druhá světová válka – průběh – bitva 

o Anglii, napadení SSSR 
� holocaust 
� politické, mocenské a ekonomické 

důsledky války 
� ukončení války – poválečné uspořádání 

světa 
� osvobození Československa 
� únorový převrat 1948 

ČJ Základy literární teorie 
a historie 

 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Mezilidské vztahy 
Moderní doba (exkurze – návštěva 
Terezína) 
 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
Moderní doba (exkurze – návštěva 
Terezína) 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
Moderní doba (exkurze – návštěva 
Terezína) 
 
MuV 
Kulturní diference 
Moderní doba (exkurze – návštěva 
Terezína) 
 
MuV 
Lidské vztahy 
Moderní doba (exkurze – návštěva 
Terezína) 
 
MuV 
Etnický původ 
Moderní doba (exkurze – návštěva 
Terezína) 
 
 

F Formy energie, přeměny 
skupenství 

Z 
Regionální, společenské, 
politické a hospodářské 
útvary 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� posoudí závislost ČSR na SSSR 
� na příkladech rozliší systém totalitní 

a demokratický 
� vysvětlí pojem: studená válka, uvede 

příklady, vyhledá spojitost světových 
a národních dějin, určí zařazení do 
vojenských bloků 
 

� pomocí mapy uvede změny související 
s rozpadem koloniálního systému 

�  
� objasní příčiny a důsledky vzniku 

bipolárního světa; uvede příklady 
střetávání obou bloků 

� objasní a na příkladech doloží mocenské 
a politické důvody euroatlantické 
hospodářské a vojenské spolupráce 

� objasní strukturu a funkci 
mezinárodních a nevládních organizací, 
jejich vliv na řešení problémů v oblasti 
humanitární, politické, sociální, 
ekonomické, kulturní a dodržování 
lidských práv; zaujímá aktivní postoj 
v obhajování a dodržování lidských 
práv 

� objasní spojitost našich národů v historii 
i důvody rozdělení v r. 1993 

� posoudí vnitřní i mezinárodní postavení 
ČR v současnosti 

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE 
SVĚT 

Studená válka 
� rozdělení světa do vojenských bloků – 

supervelmoce 
� politické, hospodářské, sociální 

a ideologické soupeření mezi 
supervelmocemi 

 
 
Rozpad koloniálního systému 
�  mimoevropský svět 
 
Země východního bloku 
� vnitřní situace 
� Československo od r. 1948 do r. 1989, 

vznik ČR 1993 
� Česká republika na přelomu tisíciletí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VO Svět a Evropa  

 
MuV 
Multikulturalita 
Moderní doba (exkurze – návštěva 
Terezína) 
 
MuV 
Princip sociálního smíru a solidarity 
Moderní doba (exkurze – návštěva 
Terezína) 
 

VV  
Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření  

HV Hudební styly a žánry 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
DĚJEPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
� prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa 
� srovnává projevy kultury v evropském 

a globálním kontextu, hodnotí společné 
znaky a odlišnosti v širších 
souvislostech, projevuje pozitivní postoj 
k jinakosti a kulturní rozmanitosti 
a k tradičním evropským hodnotám 

� sleduje tisk, vyhledává informace, 
sestaví přehled nejvýznamnějších 
objevů, vynálezů, výtvorů a děl a jejich 
autorů 

Technika, věda, kultura ve 2. polovině 
20. století 
� evropská integrace, globalizace 

VV Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření  

 

HV Hudební styly a žánry 
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Název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Výchova k občanství se vyučuje od 6. do 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově jsou na 2. stupni Výchově k občanství věnovány 4 hodiny týdně.  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která se zaměřuje 
na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním  
do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání 
osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých 
životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským 
životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických 
institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do 
občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského 
soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí 
občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní a občanskou odpovědnost 
a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Výchova k občanství je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně ZŠ v 6. až 9. 
ročníku. Navazuje na základy (dovednosti, vědomosti), které žáci získali v Prvouce, Vlastivědě 
a Přírodovědě v 1. až 5. ročníku.  
Výuka předmětu Výchova k občanství směřuje k:  

- utváření vědomí vlastní identity a identity jiných lidí, k rozvíjení realistického 
sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí 

- vnímání pocitu sounáležitosti s vlastní rodinou, společenstvím v nejbližším okolí i s lidmi, 
se kterými se žáci náhodně setkávají 

- úctě k sobě, svému partnerovi, své rodině, vlastnímu národu i k jiným národů a etnikům, 
k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenstvím 

- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, 
k rozpoznání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v 
politickém životě, vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti  

- k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti 
- uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových 

i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu 
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě 
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických 

právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života 
- k poznání a posouzení každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších 

souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních 
- rozpoznání 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 
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- přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí Evropské 
sounáležitosti) 

- přípravě žáka na život v současném světě 
- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) 

rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci 
- aktivnímu využívání cizího jazyka a různých informačních a komunikačních technologií 

při vyhledávání, výběru a zpracování informací. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Výchova k občanství jsou vymezeny následovně: 

- žáky vedeme k samostatnému, tvořivému a logickému uvažování, žáci si volí nejvhodnější 
metody a formy pro získání námi požadovaných vědomostí 

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické uvažování 
- při řešení problémů vedeme vedle samostatnosti i k týmové spolupráci, používání 

netradičních prostředků, metod a forem 
- snažíme se odbourat veškeré projevy vulgárního, agresivního a nepřátelského chování  

ve škole a jejím okolí 
- učíme žáky skupinové práci a kooperativního vyučování, omezujeme frontální metodu 

výuky 
- část výuky probíhá v kmenových třídách, část výuky formou exkurze – Městský úřad. 

 

Forma realizace  
Skupinová výuka:   situační hry, řešení společného úkolu pro danou skupinu 
Kooperativní a problémová výuka: soutěže, úkoly a cvičení 
Hromadná výuka:   diskuse a zápisy do sešitu, písemné opakování 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Výchova k občanství  
na 2. stupni  
Kompetence k učení  
Žák vhodně využívá naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek 
a jiných technik. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a snaží se jej vhodným způsobem řešit. 
Kompetence komunikativní  
Žák je schopen s učitelem vést dialog, vyjadřuje své názory a postoje a umí je vhodným způsobem 
obhájit. 
Kompetence sociální a personální  
Žák spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry, respektuje pravidla práce 
v týmu. 
Kompetence občanské  
Žák respektuje společenské normy a pravidla soužití, ovládá své chování a jednání. 
Kompetence pracovní  
Žák si utváří pozitivní vztah k práci, je schopen pracovat jak samostatně, tak i ve skupinách. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ  
 
 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání (7. roč.: Státní 

symboly) 
� rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu (6. roč.: Obec, region, Země) 
� zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje (8. roč.: 
Člověk a předpoklady soužití) 

� zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají (7. roč.: 
Kultura a její rozvíjení)  

� kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy 
a reklamy na veřejné mínění a chování lidí (9. roč.: Výchova k demokracii) 

� zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích 
ohrožení a obrany státu (8. roč.: Člověk hledající společenství) 

� uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem (6. roč.: Domov a rodina) 

� objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, 
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám (9. roč.: 
Občanská společnost) 

� rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti (8. roč.: Člověk a 
předpoklady soužití) 

� posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 
a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci (6. roč.: Naše škola; 7. roč.: Rodina, 
národ, vlast) 

  
 

Učivo  
� naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, 

společná pravidla a normy; vklad vzdělání pro život  
� naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, 

místní tradice; ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku  
� naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, významné 

osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné dny  
� kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní 

instituce; masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia  
� lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení 

mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti  
� vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty 

v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti  
� zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla 

chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí  
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ČLOVĚK JAKO JEDINEC  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 

ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života (8. roč.: Člověk hledající 
svůj svět) 

� posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek (8. roč.: Člověk hledající svůj 
svět) 

� rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky 
hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání (8. roč.: Člověk hledající společenství) 

� popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru (8. roč.: Člověk 
hledající sám sebe) 

 
 

Učivo  
� podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní 

vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál  
� vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých 

lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých lidí  
� osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, 

sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji  
 
 

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich 

ochrany, uvede příklady (7. roč.: Majetek a bohatství) 
� sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 

jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření 
domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu, dodržuje 
zásady hospodárnosti, a vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi (7. roč.: Majetek 
a bohatství) 

� na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 
placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení 

� vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít (7. roč.: 
Majetek a bohatství) 

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

� na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv 
nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet 
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz (9. roč.: Občan 
v ekonomických a sociálních vztazích) 

� rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané  
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� rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané (9. roč.: 
Občan v ekonomických a sociálních vztazích) 

� rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti  
(9. roč.: Občan v ekonomických a sociálních vztazích) 
 

 

Učivo  
� majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; 

hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví  
� peníze – funkce a podoby peněz, formy placení; rozpočet rodiny, státu; význam daní  
� hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; 

rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní 
� banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu 

pro investování a pro získávání prostředků  
� výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost  
� principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; podstata fungování trhu; nejčastější 

právní formy podnikání  
 
 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky (7. roč.: Stát 

a právo) 
� rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, 

uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu (7. roč.: Stát 
a právo) 

� objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů (9. roč.: 
Výchova demokratického občana) 

� vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů (7. roč.: Stát a právo; 9. roč.: Výchova 
demokratického občana) 

� přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem 
občana při zajišťování obrany státu (7. roč.: Stát a právo; 9. roč.: Výchova 
demokratického občana) 

� objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství  
(7. roč.: Stát a právo) 

� provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci  
(7. roč.: Stát a právo) 

� dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 
(7. roč.: Stát a právo)  

� rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti 
a spolupráce při postihování trestných činů (7. roč.: Stát a právo) 

� rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady (7. roč.: 
Stát a právo) 

� diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 
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Učivo  
� právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky 

státní moci, jejich orgány a instituce, obrana státu  
� státní správa a samospráva – orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly  
� principy demokracie – znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; politický 

pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a formy voleb do zastupitelstev  
� lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a práv 

dětí v dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace  
� právní řád České republiky – význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, 

soustava soudů; právní norma, předpis, publikování právních předpisů  
� protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní 

postižitelnost; porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu 
vlastnictví  

� právo v každodenním životě – význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky 
z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady  

 
 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 

ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování (9. roč.: Svět a Evropa) 
� uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 

posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně 
zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích (9. roč.: Svět a Evropa)  

� uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory (9. roč.: Svět 
a Evropa) 

� uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich 
hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva (7. roč.: Přírodní bohatství a jeho 
ochrana; 9. roč.: Život člověka na planetě Zemi) 

� objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů 
a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu (7. roč.: Přírodní 
bohatství a jeho ochrana; 9. roč.: Život člověka na planetě Zemi) 

� uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského 
charakteru (7. roč.: Přírodní bohatství a jeho ochrana; 9. roč.: Život člověka na planetě 
Zemi) 

  
 

Učivo  
� evropská integrace – podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR  
� mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její 

výhody; významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.)  
� globalizace – projevy, klady a zápory; významné globální problémy včetně válek a terorismu, 

možnosti jejich řešení  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� Zná a respektuje svá práva a povinnosti 
 
 
 
� Zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu vystupuje 
 
 

� Rozlišuje projevy vlastenectví od 
projevů nacionalismu 

� Objasní účel důležitých symbolů 
našeho státu a způsoby jejich používání 

 
� Zhodnotí nabídku kulturních institucí a 

cíleně z ní vybírá akce, které ho 
zajímají 

� Zhodnotí a na příkladech doloží 
význam vzájemné solidarity mezi lidmi 

� Vyjádří své možnosti, jak může 
v případě potřeby pomáhat lidem 
v nouzi a jak pomoci v situacích 
ohrožení a obrany státu 

 
� Přistupuje kriticky k mediálním 

informacím 
� Vyjádří svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí 
 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 
Naše škola 
� Život ve škole 
� Práva a povinnosti žáků 
� Vklad vzdělání pro život 

 
Naše obec, region, kraj 
� Zajímavá a památná místa 
� Místní tradice 

 
Naše vlast 
� Zajímavá a památná místa 
� Významné osobnosti 
� Státní symboly 

 
Kulturní život 
� Kulturní tradice 

 
Lidská setkání 
� Rovnost a nerovnost 
� Pomoc lidem v nouzi 
 
 
 

 
Vztahy mezi lidmi 
� Mezilidská komunikace 
 
 

 

KSV Dopis 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rok v jeho proměnách a slavnostech 
 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Domov a rodina 
 
VDO 
Občanská společnost a škola 
Naše škola 
 
VDO 
Forma participace občanů 
v politickém životě 
Občanská společnost, sdružování 
občanů, obec, stát  
 
MuV 
Etnický původ 
Obec, region, země 

Z Komunikační geografický a 
kartografický jazyk 

AJ 
DCJ 

Samostatný proev na téma 
Škola 

VV Smyslové účinky vizuálně 
obrazových vyjádření 
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Vzdělávací oblast: 
Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

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

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

� Rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy 
v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti  

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

 
� Objasní, jak může realističtější poznání 

a hodnocení vlastní osobnosti a 
potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 

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

� Rozpozná projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí, kritiky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a jednání 

Zásady lidského soužití 
� Pravidla chování 
� Výhody spolupráce lidí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 
Podobnost a odlišnost lidí 
� Dovednosti a schopnosti 
� Vrozené předpoklady 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru 

 
� Sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti: 
- uvede hlavní příjmy a výdaje,  
- rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a 
výdaje,  
- zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti,  
- objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu 
domácnosti,  
- dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá 
se rizikům při hospodaření s penězi 
 
 
� Rozlišuje a porovnává úkoly 

jednotlivých složek státní moci ČR i 
jejich orgánů a institucí, uvede příklady 
institucí a orgánů, které se podílejí na 
správě obcí, krajů a státu 

� Objasní výhody demokratického 
způsobu řízení státu pro každodenní 
život občanů 
 

 
 
 
 
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

Hospodaření 
� Rozpočet domácnosti 
� Úspory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 
Právní základy státu 
� Ústava ČR 
� Složky státní moci, jejich orgány a 

instituce 
 
Lidská práva 
� Základní lidská práva 
� Práva dítěte a jejich ochrana 
 
Protiprávní jednání 
� Porušování předpisů v silničním 

provozu 
 

 

 
 
 
 

ČLOVĚK, STÁT A  
Hospodaření 
� Rozpočet domácnosti 
� Úspory 
 

ČJ Zpráva, oznámení: Příběhy 
ze života dětí, zvířat 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Rozlišuje projevy vlastenectví od 

projevů nacionalismu 
 
� Zhodnotí nabídku kulturní institucí a 

cíleně z ní vybírá akce, které ho 
zajímají 

� Zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje 

 
� Zhodnotí a na příkladech doloží 

význam vzájemné solidarity mezi lidmi, 
vyjádří své možnosti, a jak může 
v případě potřeby pomáhat lidem 
v nouzi a jak pomoci v situacích 
ohrožení a obrany státu 
 
 
 

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

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
Naše škola 
� Význam a činnost žákovské samosprávy 
 
Naše obec, region, kraj 
� Významní rodáci 
 
Naše vlast 
� Co nás proslavilo 
 
Kulturní život 
� Kulturní instituce 
� Prostředky masové komunikace 
 
 
 
Lidská setkání 
� Lidská solidarita 
� Potřební lidé ve společnosti 
 
 
 
Vztahy mezi lidmi 
� Osobní a neosobní vztahy 
 
Zásady lidského soužití 
� Dělba práce a činností 
 
  

D Počátky českého státu 

 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Majetek a bohatství 
 
VDO 
Občan, občanská společnost a stát 
Stát a právo 
 
VDO 
Forma participace občanů 
v politickém životě 
Obec, region, země 
 
MuV 
Kulturní diference 
Kultura a její rozvíjení 
 
MuV 
Lidské vztahy 
Smysl společenství 
Sociální vztahy 
 
EV 
Vztah člověka k prostředí 
Přírodní bohatství a jeho ochrana  

AJ Samostatný projev na téma 
Škola 

IKT Netiketa 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� Objasní, jak může realističtější poznání 

a hodnocení vlastní osobnosti a 
potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 

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

� Rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního 
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, 
uvede příklady 

 
� Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky a 
způsoby krytí deficitu 

 
 
 
 
� Na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu fungování 
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky 
na tvorbu ceny a její změny, na 
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet 
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv 
inflace na hodnotu peněz 

 
 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 
Podobnost a odlišnost lidí 
� Projevy chování 
� Charakter 
 
 
 

 
 
 
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 
Majetek a vlastnictví 
� Formy vlastnictví 
� Hmotné a duševní vlastnictví, jejich 

ochrana 
 
Hospodaření 
� Rozpočet státu 
� Typy rozpočtu a jejich odlišnosti 
 
Výroba, obchod, služby 
� Jejich funkce a návaznost 
 
Principy tržního hospodářství 
� Nabídka, poptávka, trh 
� Tvorba ceny 
� Inflace 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 

příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směřuje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 

� Rozlišuje a porovnává úlohu výrobky, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 

 
 
 
 
 
� Objasní výhody demokratického 

způsobu řízení státu pro každodenní 
život občanů 

� Vyloží smysl voleb do zastupitelstva 
v demokratických státech a uvede 
příklady, jak mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní život občanů 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 
Právní základy státu 
� Státní občanství ČR 
 
Principy demokracie 
� Znaky demokratického způsobu 

rozhodování a řízení státu 
 

� Význam a formy voleb do zastupitelstev  
 
 
 
Lidská práva 
� Poškozování lidských práv 
� Šikana 
� Diskriminace  
 
Protiprávní jednání 
� Porušování práv k duševnímu 

vlastnictví  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zhodnotí nabídku kulturních institucí a 

cíleně z ní vybírá akce, které ho 
zajímají 
 
 

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

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

� Rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy 
v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

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

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 
Naše obec, region, kraj 
� Důležité instituce 
 
Naše vlast 
� Státní svátky 
� Významné dny 
 
Kulturní život 
� Rozmanitost kulturních projevů 
� Kulturní hodnoty 
 
Lidská setkání 
� Rovné postavení mužů a žen 
 
Vztahy mezi lidmi 
� Problémy lidské nesnášenlivosti 
 
Zásady lidského soužití 
� Svoboda a vzájemná závislost 

 

D 
Totalitní systémy; 
Konflikty mezi velmocemi, 
kolonialismus, rasismus 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Rozvoj schopnosti poznávání 
Člověk a dospívání 
 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Sebepoznání a sebepojetí 
Člověk hledající sám sebe 
 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Seberegulace a sebeorganizace 
Člověk hledající svůj svět 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Poznávání lidí 
Člověk hledající společenství 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Mezilidské vztahy 
Stát a právo 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Komunikace 
Rodina, národ, vlast 
 
 

IKT Školní web; 
Netiketa 

AJ 
DCJ 

Poslech na téma Svátky, 
tradice, zvyky a odlišné 
konvence rodilých mluvčích 

VV Proměny komunikačního 
obsahu 



Základní škola Trmice, Tyršova 482 – Školní vzdělávací program „Škola pro každého“ 

Strana 384 

Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� Objasní, jak může realističtější poznání 

a hodnocení vlastní osobnosti a 
potencionálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 

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

 
 

� Rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního, a 
způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

 
� Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky a 
způsoby krytí deficitu 
 
 

� Na příkladu chování kupujících a 
prodávajících  
- vyloží podstatu fungování trhu,  
- objasní vliv nabídky a poptávky na 
tvorbu ceny a její změny,  
- ukáže na příkladu tvorbu ceny jako 
součet nákladů, zisku a DPH,  
- popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 
Podobnost a odlišnost lidí 
� Osobní vlastnosti 
� Osobní potenciál 
 
Vnitřní svět člověka 
� Systém osobních hodnot 
� Sebehodnocení  
 
Osobní rozvoj 
� Význam motivace, aktivity, vůle a 

osobní kázně při seberozvoji 
 
 
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

Majetek a vlastnictví 
� Hospodaření s penězi, majetkem a 

různými formami vlastnictví 
 
Peníze 
� Funkce a pohyb peněz 
 
Hospodaření 
� Význam daní 
Principy tržního hospodářství 
� Tvorba ceny a inflace 

 

PŘ 
Fylogeneze a ontogeneze 
člověka 

 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Člověk a dospívání 
 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Člověk a předpoklady zapojení  
do lidské spolupráce 
 
VDO 
Forma participace občanů 
v politickém životě 
Smysl společenství 
 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
Člověk a předpoklady soužití 
 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Člověk a předpoklady soužití 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
Člověk a předpoklady soužití 

AJ 
DCJ Popis osoby 

ČJ Čtení a naslouchání; 
Písemný projev 

AJ 
DCJ 

Brigády, Inzeráty, Moje 
budoucnost 

M Závislosti a data (základy 
finanční matematiky) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� Rozlišuje nejčastější typy a formy států 

a na příkladech porovnává jejich znaky 
 
� Rozlišuje a porovnává úkoly 

jednotlivých složek státní moci ČR i 
jejich orgánů a institucí, uvede příklady 
institucí a orgánů, které se podílejí na 
správě obcí, krajů a státu 

� Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 
práv spotřebitele a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při 
zajišťování obrany státu 

 
 
 
 
 
 
� Objasní význam právní úpravy 

důležitých vztahů – vlastnictví, 
pracovní poměr, manželství  

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

� Rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich 
příklady 

� Diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání  

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 
Právní základy státu 
� Znaky státu, typy a formy státu 
 
Principy demokracie 
� Znaky demokratického způsobu 

rozhodování a řízení státu 
 
 
Právní řád České republiky 
� Význam a funkce právního řádu 
� Orgány právní ochrany občanů 
� Soustava soudů 
 
 
 
Protiprávní jednání 
� Druhy a postihy protiprávního jednání 

včetně korupce 
� Trestní postižitelnost 
 
Právo v každodenním životě 
� Význam právních vztahů 
� Důležité právní vztahy a závazky z nich 

vyplývající 
 

 

 

IKT Software; 
Netiketa 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� Popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede 
příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobu jejich uplatňování 

� Uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má 
vztah ČR, posoudí jejich význam ve 
světovém dění a popíše výhody 
spolupráce mezi státy, včetně 
zajišťování obrany státu a účastni 
v zahraničních misích 

� Uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a 
zápory 

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

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, 
GLOBÁLNÍ SVĚT 

Evropská integrace 
� Podstata, význam, výhody 
 
 
Mezinárodní spolupráce 
� Významné mezinárodní organizace 

(Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 
 
 
 
 
Globalizace 
� Projevy, klady a zápory  
 
 
 
 
 

 

Z 
Globalizační společenské, 
politické a hospodářské 
procesy 

 

ČJ Písemný projev 

D Totalitní systémy 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� Zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu vystupuje 
 
 
 
 
 
� Rozlišuje projevy vlastenectví od 

projevů nacionalismu 
 

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

 
� Uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních 
situacích, případné neshody či konflikty 
s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem 

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

� Rozpozná netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy 
v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOTI 
Naše škola 
� Společná pravidla a normy 
 
Naše obec, region, kraj 
� Společná pravidla a normy 
� Ochrana kulturních památek, přírodních 

objektů a majetku 
 
Naše vlast 
� Pojem vlasti a vlastenectví 
 
Kulturní život 
� Masová kultura 
� Masmédia  
 
 
Lidská setkání 
� Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 
Vztahy mezi lidmi 
� Konflikty v mezilidských vztazích 
 
 
Zásady lidského soužití 
� Morálka a mravnost 

 

VV Proměny komunikačního 
obsahu 

 
VDO 
Občan, občanská společnost a stát 
Občanská společnost, sdružení 
 
VDO 
Občan, občanská společnost a stát 
Diskuse  
 
VDO 
Forma participace občanů 
v politickém životě 
Stát a právo 
 
VDO 
Princip demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 
Výchova k demokracii 
 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
Svět a Evropa 
 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Svět a Evropa 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
Svět a Evropa 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� Objasní, jak může realističtější poznání 

a hodnocení vlastní osobnosti a 
potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 

� Posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i 
společenských cílů, objasní význam 
vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 
 

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

 
 
 
 
� Rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního 
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, 
uvede příklady 

 
� Na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, 
vysvětlí jejich omezení 

 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 
Podobnost a odlišnost lidí 
� Rozdíly v prožívání, myšlení a jednání 
 
Vnitřní svět člověka 
� Vnímání 
� Prožívání 
� Poznávání a posuzování skutečnosti, 

sebe i druhých lidí 
� Stereotypy v posuzování druhých lidí 
 
 
Osobní rozvoj 
� Životní cíle a plány 
� Životní perspektiva 
� Adaptace na životní změny 
� Sebezměna  
 
 
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

Majetek a peníze 
� Hmotné a duševní vlastnictví, jejich 

ochrana 
 
 
Peníze 
� Formy placení 
 
Hospodaření 
� Investice, úvěry, splátkový prodej, 

leasing 

Z 
Krajina; Vztah přírody a 
společnosti 

 
MuV 
Etnický původ 
Občanská společnost, sdružování 
občanů, obec, stát 
 
MuV 
Princip sociálního smíru a solidarity 
Smysl společenství 
Sociální vztahy 
 
EV 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Život člověka na planetě Zemi 

AJ 
DCJ Životní prostředí 

PŘ 
Ochrana přírody a životního 
prostředí 

PČ Svět práce (podnikání) 

M Závislosti a data (základy 
finanční matematiky) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 

služby občanům nabízejí, vysvětlí 
význam úroku placeného a přijatého, 
uvede nejčastější durhy pojištění a 
navrhne, kdy je využít 

 
 
� Na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu fungování 
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky 
na tvorbu ceny a její změny, na 
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet 
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv 
inflace na hodnotu peněz 

� Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 

 
 
� Rozlišuje a porovnává úkoly 

jednotlivých složek státní moci ČR i 
jejich orgánů a institucí 

� Uvede příklady institucí a orgánů, které 
se podílejí na správě obcí, krajů a státu 

 
 
� Objasní výhody demokratického 

způsobu řízení státu pro každodenní 
život občanů 

 

Banky a jejich služby 
� Aktivní a pasivní operace 
� Úročení, pojištění 
� Produkty finančního trhu pro 

investování a pro získávání prostředků 
 
 
Principy tržního hospodářství 
� Podstata fungování trhu 
� Nejčastější právní formy podnikání 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 
Právní základy státu 
� Obrana státu 
 
Státní správa a samospráva 
� Orgány a instituce státní správy a 

samosprávy, jejich úkoly 
 
Principy demokracie 
� Politický pluralismus 
� Sociální dialog a jejich význam 

 

 

 

IKT Trendy v IT 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 

práv spotřebitele a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí 

� Posoudí význam ochrany lidských práv 
a svobod, rozumí povinnostem občana 
při zajišťování obrany státu 

� Provádí jednoduché právní úkony a 
chápe jejich důsledky 

� Uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – 
osobní přeprava, koupě, oprava či 
pronájem věci 

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

� Rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich 
příklady 

 
 
� Popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede 
příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich uplatnění 

� Uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má 
vztah ČR 

� Posoudí jejich význam ve světovém 
dění a popíše výhody spolupráce mezi 
státy, včetně zajišťování obrany státu a 
účasti v zahraničních misích 

Právní řád České republiky 
� Právní norma, předpis 
� Publikování právních předpisů 
 
 
 
Právo v každodenním životě 
� Základní práva spotřebitele 
� Styk s úřady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEZINÁRODNÍ VTAHY, GLOBÁLNÍ 

SVĚT 
Evropská integrace 
� Evropská unie a ČR 
 
 
Mezinárodní spolupráce 
� Ekonomická, politická a bezpečnostní 

spolupráce mezi státy, její výhody 
 
 
 
 

 

 

 

D Rozdělený a integrující se 
svět 

Z Světové hospodářství 
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Název vyučovacího předmětu: FYZIKA 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Fyzika se vyučuje od 6. do 9. ročníku 2 hodiny týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově je na 2. stupni věnováno Fyzice 8 hodin týdně.  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda, 
která žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní 
rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém 
životě. 
 
Při výuce Fyziky mají žáci získat představu o zákonitostech a podstatě přírodních jevů. 
Charakteristickým rysem předmětu jsou jeho významné souvislosti se všemi přírodovědnými 
předměty. Předmět rozvíjí dovednosti žáků objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit, 
experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně 
interpretovat. 
 
Vzdělávání v předmětu Fyzika: 
� směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 
� vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a 

procesy 
� vede k vytváření a ověřování hypotéz 
� směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 
� podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Fyzika je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně ZŠ v 6. až 9. ročníku. 
 
Obsahem vyučovacího předmětu Fyzika je zkoumání převážně přírodních jevů v závislosti  
se změnami probíhajícími v prostoru a čase – jako je pohyb těles, elektromagnetické a světelné 
jevy, účinky síly a silových polí, rozpoznávání různých druhů energií a možnosti jejich využití, 
utváření uceleného pohledu na vesmír a jeho vývoj.  
 
Vzdělávací obsah předmětu směřuje k tomu, aby si žáci uvědomili souvislosti mezi jevy 
probíhajícími v přírodě i možnost pozitivního ovlivňování, které by vedlo k optimálnímu soužití 
člověka s přírodou.  
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika je rozdělen pro druhý stupeň na tematické 
okruhy: Látky a tělesa, Pohyb těles a síla, Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, Energie, 
Zvukové děje, Elektromagnetické a světelné jevy, Vesmír. 
 
Vyučovací předmět Fyzika je zpravidla vyučován v kmenových třídách, při laboratorních pracích 
a pokusech je využívána odborná učebna fyziky. Výuka fyziky ve vhodných případech může 
probíhat i v jiných prostorách školy a mimo budovu školy. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  
Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Fyzika jsou vymezeny následovně: 
- využití různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých 

metod racionálního uvažování při zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí  
- kladení si otázek o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky 

formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi  
- podpora způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních 

faktech více nezávislými způsoby  
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat  

pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů  
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu 

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

co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody 
a biomasy  

- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně  
či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí 

- žák je veden k tomu, aby zejména chápal, že přírodní jevy mají fyzikální příčiny; rozuměl 
různým typům fyzikálních dějů a uměl tyto znalosti aplikovat; využíval matematický aparát 
pro odvození jednoduchých fyzikálních vztahů; aplikoval své znalosti při provádění praktických 
měření. 

 

Forma realizace  
Skupinová výuka: řešení složitějších fyzikálních úloh 
Pokusy:  motivační, sloužící k lepšímu pochopení nové látky 
Laboratorní práce: prohloubení učiva 
Výukový software: výukové CD (model vesmíru)  
Problémová výuka: zápisy příkladů matematickými znaky 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Fyzika na 2. stupni  
Kompetence k učení  
Žák umí vyhledat, třídit a propojovat informace, používat odbornou terminologii, samostatně 
měřit, experimentovat a porovnávat získané informace a nalézat souvislosti mezi získanými daty. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák se na vhodně zvolených úlohách učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení 
problému, jeho formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat. 
Kompetence komunikativní  
Žák se učí komunikovat při práci ve skupinách, respektovat názor druhých a diskutovat;  
učí se formulovat své myšlenky v písemné i mluvené formě. 
Kompetence sociální a personální  
Žák si osvojuje formy spolupráce při skupinovém řešení problémů; v navozených situacích získává 
sebedůvěru, učí se zodpovědnosti a vzájemné pomoci. 
Kompetence občanské  
Žák se učí šetrnému využívání elektrické energie, posuzování efektivity jednotlivých energetických 
zdrojů; preferuje využití obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě  
(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb). 
Kompetence pracovní  
Žák dodržuje pravidla bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

ČLOVĚK A PŘÍRODA – FYZIKA  
 
 

LÁTKY A TĚLESA 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky 

a tělesa (6. roč.: Vlastnosti těles a látek, Fyzikální veličiny) 
� uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně 

na sebe působí (6. roč.: Složení látek) 
� předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty (6. roč.: Fyzikální 

veličiny – teplota) 
� využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických 

problémů (6. roč.: Fyzikální veličiny) 
  

 

Učivo  
� měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas  
� skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou; difúze  
 
 

POHYB TĚLES SÍLY  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu (7. roč.: Pohyb tělesa) 
� využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 

u rovnoměrného pohybu těles (7. roč.: Pohyb tělesa) 
� změří velikost působící síly (6. roč.: Síla; 7. roč.: Síla a její měření) 
� určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry 

a výslednici (6. roč.: Elektrické vlastnosti látek; 7. roč.: Skládání sil, Účinky síly  
na těleso) 

� využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení 
stálé výsledné síly v jednoduchých situacích (7. roč.: Účinky síly na těleso – pohybové 
zákony) 

� aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů (7. roč.: Účinky 
síly na těleso) 

 
 

Učivo  
� pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb přímočarý a křivočarý  
� gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa  
� tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí  
� třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi  
� výslednice dvou sil stejných a opačných směrů  
� Newtonovy zákony – první, druhý (kvalitativně), třetí  
� rovnováha na páce a pevné kladce  
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MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních 

praktických problémů (7. roč.: Mechanické vlastnosti kapalin) 
� předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní  

(7. roč.: Mechanické vlastnosti kapalin) 
 

 

Učivo  
� Pascalův zákon – hydraulická zařízení  
� hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou 

a hustotou kapaliny; souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v atmosféře  
� Archimédův zákon – vztlaková síla; potápění, vznášení se a plování těles v klidných 

tekutinách  
 
 

ENERGIE  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa  

(8. roč.: Práce, Energie) 
� využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (8. roč.: Práce, 

Energie) 
� využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při 

řešení konkrétních problémů a úloh (8. roč.: Práce, Energie)  
� určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem (8. roč.: Vnitřní energie 

– teplo) 
� zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu  

na životní prostředí (9. roč.: Energie a její přeměny) 
 

 

Učivo  
� formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní energie; elektrická energie a výkon; 

výroba a přenos elektrické energie; jaderná energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná 
elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním zářením  

� přeměny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypařování a kapalnění; hlavní 
faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny  

� obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie  
 
 

ZVUKOVÉ DĚJE  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí  

pro šíření zvuku (8. roč.: Zvukové jevy) 
� posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí (8. roč.: 

Zvukové jevy)  
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Učivo  
� vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost šíření zvuku 

v různých prostředích; odraz zvuku na překážce, ozvěna; pohlcování zvuku; výška zvukového 
tónu  

 
 

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného 

obvodu (6. roč.: Elektrický proud v kovech, Rozvětvený elektrický obvod)  
� rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí (8. roč.: 

Elektrický proud v obvodech) 
� rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností (6. roč.: Elektrický 

proud v kovech) 
� využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů (8. roč.: Elektrický 

proud v obvodech) 
� využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem  

a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní  
(6. roč.: Magnetické vlastnosti látek, Magnetické pole elektrického proudu) 

� zapojí správně polovodičovou diodu (9. roč.: Vedení proudu v polovodičích) 
� využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona 

odrazu světla při řešení problémů a úloh (7. roč.: Přímočaré šíření světla, Odraz světla  
na rozhraní dvou prostředí) 

� rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat  
ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami  
(7. roč.: Lom světla na rozhraní dvou optických prostředí) 

 
 

Učivo  
� elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač  
� elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická síla; elektrický náboj; tepelné účinky 

elektrického proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor; transformátor; bezpečné 
chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními  

� vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích; stín, zatmění 
Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle (kvalitativně); 
zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně); rozklad bílého světla hranolem  

 
 

VESMÍR 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce 

a měsíců planet kolem planet (7. roč.: Přímočaré šíření světla)  
� odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností (9. roč.: Vesmír) 
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Učivo  
� sluneční soustava – její hlavní složky; měsíční fáze  
� hvězdy – jejich složení  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
FYZIKA 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� rozliší na příkladech těleso a látku 
� určí, zda daná látka (těleso) patří mezi 

látky (tělesa) plynná, kapalná či pevná 
� porovná vlastnosti pevných, plynných 

a kapalných látek (křehkost, pružnost, 
tvárnost, pevnost, tekutost, stlačitelnost, 
rozpínavost) 

 
 
� rozliší částice látky (atomy, molekuly), 

určí, z čeho se skládá atom, molekula 
� objasní rozdíl mezi atomem, molekulou, 

prvkem a sloučeninou  
� vysvětlí a pokusně dokáže jev – difúzi 
� charakterizuje pojem: neustálý pohyb 

částic  
� charakterizuje hlavní rozdíly v 

částicovém složení plynů, kapalin 
a pevných látek 

� porovná částicovou stavbu pevných, 
kapalných a plynných látek, vzájemné 
silové působení mezi částicemi  
a na tomto základě zdůvodní jejich 
různé vlastnosti – tekutost, rozpínavost, 
tvrdost 
 

LÁTKY A TĚLESA 
Skupenství látek 
Vlastnosti těles a látek 
� těleso 
� látka 
 
 
 
 
 
 
Složení látek 
� částicová stavba látek 
� atomy a molekuly 
� difúze 
� Brownův pohyb 
� částicové složení pevných krystalických 

látek 
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� uvede hlavní jednotku délky, její díly 

a násobky 
� změří danou délku délkovým měřidlem 

a zapíše výsledek (s určením odchylky 
měření) číselnou hodnotou a jednotkou 

� určí aritmetický průměr z naměřených 
hodnot dané veličiny 

� vyjádří délku při dané jednotce jinou 
jednotkou délky 

 
� uvede hlavní jednotku objemu, její díly 

a násobky 
� změří objem (kapalného, pevného 

tělesa) při použití odměrného válce 
a zapíše výsledek (s určením odchylky 
měření) 

� vyjádří výsledek měření veličiny 
číselnou hodnotou a jednotkou 

� určí aritmetický průměr z naměřených 
hodnot dané veličiny 

� vyjádří objem při dané jednotce jinou 
jednotkou objemu 
 
 

Měřené veličiny 
� Délka  
- porovnávání a měření 
- jednotky délky 
- délková měřidla 
- opakované měření délky 
 
 
 
 
 
� Objem   
- jednotky objemu 
- měření objemu kapalného tělesa 
- měření objemu pevného tělesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D Nejstarší starověké civilizace 
a jejich kulturní odkaz 

  

Z Geografická kartografie 
a topografie 

IKT Tabulkový kalkulátor  

M 

Dělitelnost přirozených čísel; 
Desetinná čísla; 
Zlomky 
Objem krychle, kvádru 
a hranolu 

VV Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (6. roč.) 
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� uvede hlavní jednotku hmotnosti, její 

díly a násobky 
� zváží dané těleso na rovnoramenných 

vahách a hmotnost zapíše (s určením 
odchylky měření) 

� vyjádří výsledek vážení číselnou 
hodnotou a jednotkou 

� určí aritmetický průměr z naměřených 
hodnot dané veličiny 

� vyjádří hmotnost při dané jednotce 
jinou jednotku hmotnosti 

 
� uvede jednotku hustoty a vyjádří 

hustotu při dané jednotce jinou 
jednotkou hustoty 

� experimentálně určí hustotu látky  
ze změřené hmotnosti a objemu  

� vyhledává hustotu v tabulkách 

� k výpočtům používá vztah: ρ
V

m=   

(a jeho úpravy) 
 

� uvede hlavní jednotku času, její díly 
a násobky 

� změří čas a zapíše výsledek (s určením 
odchylky měření) 

� vyjádří výsledek měření veličiny 
číselnou hodnotou a jednotkou 

� určí aritmetický průměr z naměřených 
hodnot dané veličiny 

� vyjádří čas při dané jednotce jinou 
jednotkou času 

� Hmotnost  
- hmotnost tělesa 
- porovnávání hmotností těles  
- jednotky hmotnosti 
- rovnoramenné váhy 
- měření hmotnosti pevného a kapalného 
tělesa 
 
 
 
 
 
� Hustota  
- hustota látky 
- výpočet hustoty látky 
- výpočet hmotnosti látky 
 
 
 

 
 

 
� Čas  
- jednotka času 
- měření času 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

TV Měření výkonu a posuzování 
pohybových dovedností  

VO Rok v jeho proměnách 
a slavnostech 

VZ Režim dne 
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� posoudí, zda se objem tělesa při dané 

změně teploty zvětší či zmenší 
� posoudí, zda se délka kovové tyče  

při dané změně teploty zvětší či zmenší 
� popíše princip teploměru, uvede některé 

typy teploměrů 
� uvede jednotky teploty 
� změří teplotu i rozdíl teplot teploměrem 

a zapíše výsledek 
� objasní pojem: termograf 
 
 
 

 
� posoudí v konkrétní situaci, která dvě 

tělesa na sebe působí 
� rozliší, zda působením síly došlo ke 

změně tvaru či pohybu tělesa 
� charakterizuje gravitační sílu, jako 

působení gravitačního pole, které je 
kolem každého tělesa 

� objasní pojem gravitační pole Země, 
určí směr gravitační síly 

� porovná velikost gravitační síly působící 
na dvě různá tělesa, na těleso v různé 
vzdálenosti od země 

� uvede přibližnou charakteristiku hlavní 
jednotky: Newton (síla, kterou země 
přitahuje těleso přibližně o hmotnosti 
0,1 kg, uvede násobky a díly této 
jednotky) 

� změří danou sílu siloměrem a zapíše 
výsledek 

� Teplota  
- změna objemu kapalného a plynného 
tělesa při zahřívání a ochlazování 
- změna délky kovové tyče při zahřívání 
a ochlazování 
- teploměr 
- jednotky teploty 
- měření teploty tělesa 
- měření teploty vzduchu 
 
 
 

POHYB TĚLES, SÍLY 
Tlaková síla a tlak 
� vzájemné působení těles 
� síla 
� gravitační síla – gravitační pole 
� měření síly 

 
 

Z Krajinná sféra 
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� popíše složení atomu 
� uvede, čím se liší atomy různých prvků 
� uvede druh elektrického náboje protonu, 

elektronu a neutronu 
� určí (na základě znalosti počtu 

elektronů a protonů), zda jde o kladný, 
záporný iont nebo o neutrální atom 

� umí elektrovat těleso třením, dotykem 
a tento jev vysvětlit 

� určí (na základě znalostí druhu náboje), 
zda se dvě tělesa budou přitahovat, 
odpuzovat, či zda na sebe nebudou 
elektricky působit 

 
 
� stanoví rozdíl mezi magnety přírodními 

a umělými 
� popíše póly magnetu a stanoví, jaké 

póly magnetu se vzájemně přitahují 
a jaké se odpuzují 

� vysvětlí pojem magnetické pole a určí, 
jak se projevuje 

� vysvětlí pojem: indukční čáry 
� objasní pojem: magnetizace látky 
� rozlišuje magneticky tvrdou, měkkou 

ocel 
� stanoví umístění severního a jižního 

magnetického pólu Země 
� objasní princip kompasu 
 

ELEKTROMAGNETICKÉ 
A SVĚTELNÉ DĚJE 

Elektrické a magnetické pole 
� model atomu 
� atomy různých chemických prvků, ionty 
� elektrování těles při vzájemném dotyku 
� elektrického pole 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Magnetické vlastnosti látek 
� magnety přírodní a umělé 
� póly magnetu 
� magnetické pole 
� indukční čáry magnetického pole 
� magnetizace látky 
� magnetické pole Země 
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� podle schématu sestaví elektrický obvod 
� rozlišuje mezi pojmy: uzavřený 

a otevřený elektrický obvod 
� obecně charakterizuje elektrický proud 
� stanoví, jaký proud bude procházet 

obvodem při vyšším napětí 
� uvede hlavní jednotku elektrického 

proudu, některé její díly a násobky 
� uvede hlavní jednotku napětí, některé 

její díly a násobky 
� uvede zdroj napětí 
� rozliší izolant a vodič 
� vymezí rozdíl mezi rozvětveným 

a nerozvětveným elektrickým obvodem  
 
 
 
 
 
� uvede, že při průchodu elektrického 

proudu se vodič zahřívá a určí,  
zda se zahřívá více nebo méně  
při průchodu většího proudu 

� uvede příklady tepelných spotřebičů 
� vysvětlí pojem zkrat, objasní princip 

pojistky, uvede schematickou značku 
pojistky 

� prokáže znalost zásad správného použití 
elektrického spotřebiče 

 

Elektrický obvod 
� sestavení elektrického obvodu 
� elektrický proud a napětí 
� vodiče elektrického proudu a elektrické 

izolanty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elektrické a magnetické pole, Elektrický 
obvod 
Tepelné elektrické spotřebiče 
� zahřívání elektrického vodiče  

při průchodu elektrického proudu 
� tepelné elektrické spotřebiče 
� pojistka 
� zásady správného použití elektrického 

spotřebiče 
 

 

  

PČ Kuchyně (vybavení 
a provoz) 

IKT Hardware 
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� uvede, že kolem elektrického vodiče  

je magnetické pole 
� popíše cívku, schéma cívky 
� znázorní průběh magnetického pole 

v okolí cívky indukčními čarami, označí 
severní a jižní pól cívky 

� popíše princip galvanometru, uvede 
schematickou značku galvanometru 

� určí, jaké bude magnetické pole při 
větším proudu 

� uvede příklady využití elektromagnetu 
v praxi 

� objasní princip elektrického zvonku 
 
 
 
� podle schématu sestaví elektrický obvod 
� vymezí rozdíl mezi rozvětveným 

a nerozvětveným elektrickým obvodem 
a popíše velikost proudu 

 

Magnetické pole elektrického proudu 
� magnetické pole cívky 
� galvanometr 
� elektromagnet 
� elektrický zvonek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvětvený elektrický obvod 
� rozvětvený a nerozvětvený elektrický 

obvod  
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� objasní klid a pohyb tělesa jako stálost 

jeho polohy vzhledem k jinému tělesu 
� na konkrétním příkladu pozná, zda je 

těleso v klidu či v pohybu vzhledem 
k jinému tělesu 

� objasní pojem: trajektorie; vysvětlí 
rozdíl mezi trajektorií a dráhou 

� uvede, jak značíme dráhu a v jakých 
jednotkách ji udáváme 

� podle tvaru trajektorie rozezná, zda jde 
o pohyb přímočarý či křivočarý 

� popíše pohyb posuvný a otáčivý 
� rozezná (na základě znalosti dráhy 

a času), zda se jedná o pohyb 
rovnoměrný či nerovnoměrný 

� změří uraženou dráhu tělesa a zapíše 
výsledek 

� používá s porozuměním vztah: 
t

s
v =  

při výpočtu rychlosti pohybu tělesa 
� experimentálně určí rychlost 

rovnoměrného pohybu a průměrnou 
rychlost nerovnoměrného pohybu 

� vyjádří rychlost při dané jednotce jinou 
jednotkou rychlosti 

� vyjádří grafem závislost dráhy na čase 
při rovnoměrném pohybu a vyčte z něj 
hodnoty času a rychlosti 

 

POHYB TĚLES, SÍLY 
Pohyby těles 
� klid a pohyb tělesa 
� trajektorie a dráha 
� druhy pohybu 
� rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 
� rychlost rovnoměrného pohybu 
� dráha při rovnoměrném pohybu tělesa 
� průměrná rychlost nerovnoměrného 

pohybu 
 

 

VV 
Uspořádání objektů do celku 
v ploše, prostoru a časovém 
průběhu 

  

IKT Tabulkové kalkulátory  
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� znázorní orientovanou úsečkou sílu 

o známé velikosti, směru, působišti 
� používá vztah mezi gravitační silou 

a hmotností:  Fg = m · g 
� pracuje s veličinou g a její jednotkou

kg

N
 

� určí pomocí olovnice svislý směr, změří 
danou sílu siloměrem a zapíše výsledek 

� uvede přibližnou charakteristiku hlavní 
jednotky Newton 

 
 
� určí graficky i výpočtem výslednici 

dvou sil stejného, opačného směru 
� vysvětlí, kdy dochází k rovnováze sil 

a  určí jakou velikost má v tomto 
případě výslednice, určí graficky 
výslednici dvou a více sil různého 
směru 

� charakterizuje těžiště tělesa jako 
působiště gravitační síly působící  
na těleso 

� experimentálně určí polohu těžiště 
� při řešení praktických úloh využívá 

poznatek, že poloha těžiště závisí  
na rozložení látky v tělese 

� stanoví rozdíl mezi tíhou a gravitační 
silou tělesa 

Tlaková síla a tlak 
Síla a její měření 
� síla a její znázornění 
� jednotky síly 
� gravitační síla a hmotnost tělesa 
� měření síly 
� siloměr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skládání sil 
� skládání dvou sil stejného směru 
� skládání dvou sil opačného směru 
� skládání dvou a více sil různého směru 
� rozdíl mezi tíhou a gravitační silou 

tělesa 
� těžiště 

 

  

TV Gymnastika  

M Čtyřúhelníky 
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� vysvětlí, na čem jsou závislé posuvné 

účinky síly 
� objasní podstatu prvního pohybového 

zákona 
� objasní podstatu druhého pohybového 

zákona 
� objasní podstatu třetího pohybového 

zákona 
� použije znalosti pohybových zákonů  

při objasňování běžných situací 
� vysvětlí, na čem jsou závislé otáčivé 

účinky síly 
� určí rameno síly, je-li dáno působiště 

síly a osa otáčení 
� používá vztah pro moment síly: 

 M = F · r 
� vyjádří rovnováhu na páce a kladce 

pomocí momentu sil 
� objasní funkci páky a kladky v praxi 
� objasní princip vážení na 

rovnoramenných vahách 
� porovná kladku (pevnou, volnou) 

a kladkostroj 
� vysvětlí, na čem jsou závislé 

deformační účinky síly 
� charakterizuje tlakovou sílu, používá 

vztah pro výpočet tlaku p = 
S

F  

� na praktických příkladech uvede, jak lze 
zvětšit (zmenšit) tlak, uvede hlavní 
jednotku tlaku její dílky a násobky 

� při výpočtech používá vztah  
pro výpočet síly: F = S · p 

Výslednice dvou sil stejných a opačných 
směrů, Newtonovy zákony 
Účinky síly na těleso, pohybové 
zákony 
� posuvné účinky síly 
� zákon síly  
� zákon setrvačnosti 
� zákon akce a reakce 
� otáčivé účinky síly 
� páka 
� rovnovážná poloha páky 
� užití páky 
� rovnoramenné váhy 
� pevná kladka 
� nakloněná rovina 
� deformační účinky síly 
� tlaková síla 
� tlak 
� tlak v praxi 
� třecí síla 
� měření třecí síly 
� tření v praxi 

 

TV Gymnastika 
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� používá a využívá poznatek, že třecí síla 

je přímo úměrná tlakové síle, souvisí s 
materiálem a drsností stykových ploch 

� měří velikost třecí síly a zapíše jednotky 
� na konkrétních příkladech objasní,  

jak můžeme třecí sílu zvětšit (zmenšit) 
 

 
 
 
 
� objasní podstatu Pascalova zákona 
� charakterizuje hydrostatický tlak 
� objasní využití Pascalova zákona 

v hydraulickém zařízení 
� popíše účinky gravitační síly  

na kapalinu 
� objasní vznik vztlakové síly  

při ponoření tělesa do kapaliny 
� objasní podstatu Archimédova zákona, 

vyvodí (z porovnání vztlakové 
a gravitační síly), zda se těleso potopí, 
bude vznášet, bude plovat 
 

� charakterizuje atmosférický tlak 
� určí (porovnáním tlaku v uzavřené 

nádobě a tlaku atmosférického), zda 
bude v nádobě přetlak či podtlak 

� objasní princip rtuťového tlakoměru, 
aneroidu 

� uvede, jak se mění atmosférický tlak 
s nadmořskou výškou, určí  
tzv. normální tlak 

 
 
 
 
 
 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
TEKUTIN 

Pascalův zákon, hydrostatický 
a atmosférický tlak, Archimédův zákon 
Mechanické vlastnosti kapalin 
� přenos tlaku v kapalinách: Pascalův 

zákon 
� hydraulická zařízení 
� účinky gravitační síly Země  

na kapalinu 
� hydrostatický tlak 
� vztlaková síla působící na těleso 

v kapalině 
� Archimédův zákon 
� potápění, plování a vznášení 

stejnorodého tělesa v kapalině 
 
Mechanické vlastnosti plynů 
� atmosférický tlak 
� měření a změny atmosférického tlaku 
� vztlaková síla působící na těleso 

v atmosféře Země 
� tlak plynu v uzavřené nádobě 
� manometr 
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� objasní pojem: vztlaková síla 

v atmosféře; uvede příklady praktického 
využití vztlakové síly 

� uvede, k čemu se používá manometr, 
popíše, jak tento přístroj funguje 

 
 
� charakterizuje zdroj světla jako těleso, 

jež samo vysílá světlo 
� rozliší zdroj světla od tělesa, které světlo 

odráží 
� charakterizuje bodový a plošný zdroj 

světla 
� na konkrétních příkladech rozliší různá 

optická prostředí (průhledné, průsvitné, 
neprůhledné) 

� objasní vznik stínů za tělesem 
� objasní vznik zatmění Slunce a Měsíce 
� uvede vlastnosti rychlosti světla 
 
� vysvětlí zákon odrazu světla (odražený a 

dopadající paprsek leží v jedné rovině a 
úhel odrazu se rovná úhlu dopadu), 
aplikuje tento zákon při objasňování 
principu zobrazení předmětu rovinným 
zrcadlem 

� rozpozná duté a kulové zrcadlo, objasní 
pojmy: ohnisko, ohnisková vzdálenost 
(dutého a kulového zrcadla) 

� popíše, jak se chovají paprsky 
význačného směru na kulovém zrcadle, 
a aplikuje znalost při objasnění principu 
zobrazení předmětu kulovým zrcadlem 

 
 
 
 
 

VESMÍR 
Vlastnosti světla 
� světelné zdroje, optické prostředí 
� světelný paprsek, stín, měsíční fáze 
� zatmění Slunce a Měsíce 
� rychlost světla 
 
 
 
 
 
 

ELEKTROMAGNETICKÉ 
A SVĚTELNÉ DĚJE 

Vlastnosti světla 
Odraz světla na rozhraní dvou 
prostředí 
� zobrazení zrcadlem 
� odraz světla na rovinném rozhraní dvou 

prostředí 
� zobrazení předmětu rovinným zrcadlem 
� kulová zrcadla 
� odraz paprsků význačného směru  

na kulovém zrcadle 
� zobrazení předmětu kulovým zrcadlem 

 

 

  

M Shodnost, podobnost 
a středová souměrnost 

VV 
Uspořádání objektů do celku 
v ploše, objemu, prostoru 
a časovém průběhu  
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� určí (ze znalostí úhlu dopadu a úhlu 

lomu paprsku na rozhraní dvou 
prostředí nebo ze znalosti rychlosti 
světla v těchto prostředích), zda nastává 
lom od kolmice či ke kolmici 

� charakterizuje pojem mezní úhel, uvede, 
co nastane při jeho překročení 

� rozpozná spojku a rozptylku, objasní 
pojmy: ohnisko, ohnisková vzdálenost 
(spojky a rozptylky) 

� popíše, jak se chovají paprsky 
význačného směru na tenké spojce 
a rozptylce a aplikuje tuto znalost při 
objasnění principu zobrazení tenkou 
čočkou 

� objasní princip zobrazení lupou a oční 
čočkou 

� objasní krátkozrakost a dalekozrakost 
oka a podstatu jejich korekce 

� objasní lom světla na optickém hranolu 
a rozklad bílého světla optickým 
hranolem 

 

Lom světla na rozhraní dvou optických 
prostředí 
� zobrazení tenkou čočkou 
� lom světla na rovinném rozhraní dvou 

optických prostředí 
� úplný odraz světla 
� čočky 
� průchod paprsků význačného směru 
� zobrazení předmětu tenkou čočkou 
� optické vlastnosti oka 
� optické přístroje 
� rozklad světla optickým hranolem 

 

M Shodnost, podobnost 
a středová souměrnost  
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� uvede hlavní jednotku práce (Joule) 

a výkonu (Watt), uvede některé jejich 
díly a násobky 

� vyjádří práci, resp. výkon při dané 
jednotce jinou jednotkou, při řešení 
problémů a úloh používá vztahy:  

W = F . s, 
t

W
P =  

� objasní souvislost mezi konáním práce a 
pohybovou, resp. polohovou energii 
tělesa 

� při řešení problémů a úloh užívá vztah 
pro výpočet polohové gravitační energie 
tělesa: Ep = m . g . h 

� při řešení problémů a úloh užívá vztah 
pro výpočet pohybové energie tělesa: Ek

2

2

1
vm=   

� v konkrétních příkladech "na pohyb 
tělesa v gravitačním poli Země" určí, 
kdy dojde k poklesu (vzrůstu) polohové 
(pohybové) energie tělesa 

� objasní, která ze sil koná práci  
na nakloněné rovině nebo kladce  
při zvedání tělesa 

 

ENERGIE 
Formy energie 
� mechanická práce, výkon 
� mechanická práce při zvedání tělesa  

na pevné kladce  
� pohybová energie tělesa 
� polohová energie tělesa 
� přeměna pohybové a polohové energie 

tělesa (zákon zachování energie) 
 

CH 

Chemické reakce, klasifikace 
chemických reakcí, faktory 
ovlivňující rychlost 
chemických reakcí  

  

IKT Tabulkový kalkulátor 
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� charakterizuje vnitřní energii tělesa jako 

celkovou polohovou a pohybovou 
energii jeho částic 

� v konkrétních problémových úlohách 
určí, jak se mění vnitřní energie tělesa 
při konání práce a při tepelné výměně 

� rozpozná v přírodě i v praktickém 
životě některé formy tepelné výměny 
(prouděním, vedením, tepelným 
zářením) 

� určí množství přijatého či odevzdaného 
tepla tělesem (při stálém skupenství)  
ze znalosti hmotnosti a změny teploty 
tělesa a měrné tepelné kapacity 

� vyhledá v tabulkách měrné tepelné 
kapacity vybraných látek 

 
 
� rozpozná základní skupenské poměry 

(tání, tuhnutí, zkapalnění, vypařování, 
sublimace, desublimace, var) ve svém 
okolí i v přírodě 

� určí skupenské teplo tání tělesa 
� vymezí hlavní faktory, na nichž závisí 

rychlost vypařování kapaliny a teplota 
varu kapaliny a využívá tyto poznatky k 
řešení problémů a úloh 

� vymezí podmínky, za nichž nastává 
zkapalnění vodní páry ve vzduchu 
a využívá tyto poznatky k řešení 
problémů a úloh 

� uvede vlastnosti, kterými se voda liší od 
ostatních kapalin 

Vnitřní energie – teplo 
� vnitřní energie tělesa 
� změna vnitřní energie tělesa při konání 

práce a při tepelné výměně 
� měrná tepelná kapacita 
� teplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přeměny skupenství 
Teplo. Změna skupenství 
� teplo, teplota 
� tání a tuhnutí 
� vypařování a zkapalnění 
� var 
� sublimace a desublimace 
� var za sníženého a zvýšeného tlaku 
� anomálie vody 

 

CH Vlastnosti látek 

  

D Průmyslová revoluce 

CH Vlastnosti látek; 
Směsi 
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� uvede příklady periodických dějů 

z praxe a přírody a správně k nim určí 
periodu 

� vysvětlí pojmy: frekvence, perioda 
� rozliší tón a hluk 
� v konkrétních úlohách aplikuje 

poznatek, že výška tónu je tím větší, 
čím větší je jeho kmitočet 

� uvede některé možnosti zmenšování 
škodlivých vlivů nadměrně hlasitého 
zvuku na člověka 

� uvede zdroje zvuku ve svém okolí, 
odůvodní, proč je přítomnost látkového 
prostředí, nezbytnou podmínkou  
pro šíření zvuku 

� objasní odraz zvuku, jako odraz 
zvukového rozruchu od překážky 
a vysvětlí vznik ozvěny 

� v konkrétních problémových úlohách 
využije poznatek, že rychlost zvuku 
závisí na prostředí, v němž se zvuk šíří 

 

ZVUKOVÉ DĚJE 
Zvukové jevy 
� periodické děje, kmitavý pohyb 
� závislost periody a frekvence kmitání 

tělesa na tuhosti pružiny a na hmotnosti 
� zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku 
� tón, výška a kmitočet, hlasitost zvuku 
� odraz zvuku IKT Audio, video 
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� uvede hlavní jednotku elektrického 

náboje, některé její díly, vyjádří náboj 
při dané jednotce jinou jednotku 
elektrického náboje 

� rozhodne (na základě znalostí druhu 
náboje), zda se budou dvě tělesa 
elektricky přitahovat či odpuzovat 

� rozhodne (ze znalosti počtu protonů 
a elektronů v částici), kdy se jedná 
o kladný, záporný iont a kdy 
o elektroneutrální atom 

� ověří, zda na těleso působí elektrická 
síla a zda v daném místě existuje 
elektrické pole 

� rozliší pokusem vodič a izolant 
� objasní podstatu elektrostatické indukce 
� uvede, ve kterých případech hovoříme 

o polarizaci izolantu 
� popíše elektrické pole pomocí siločar 
� charakterizuje stejnosměrné elektrické 

pole 
� uvede hlavní jednotku napětí, některé 

její díly a násobky, vyjadřuje napětí při 
dané jednotce jinou jednotkou napětí 

� změří stejnosměrné napětí elektrického 
obvodu 

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 
A SVĚTELNÉ DĚJE 

Elektrický náboj 
� elementární elektrický náboj 
� zelektrování tělesa 
� elektrické pole zelektrovaného tělesa 
� elektroskop 
� vodiče a izolanty 
� elektrostatická indukce 
� polarizace izolantu 
� siločáry elektrického pole 
� stejnosměrné elektrické pole 
� polohová energie částice s elektrickým 

nábojem ve stejnosměrném elektrickém 
poli 

� elektrické napětí 
 CH 

Částicové složení látek; 
Chemické reakce, klasifikace 
chemických reakcí, faktory 
ovlivňující rychlost 
chemických reakcí 
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� uvede hlavní jednotku elektrického 
proudu, některé její díly a násobky, 
vyjádří proud při dané jednotce jinou 
jednotkou proudu 

� změří elektrický proud ampérmetrem, 
zapíše číselnou hodnotu a jednotku 

� uvede příklady zdrojů elektrického 
napětí, určí směr elektrického proudu 
v elektrickém obvodu 

� objasní Ohmův zákon 
� uvede hlavní jednotku elektrického 

odporu, některé její násobky, vyjádří 
odpor při dané jednotce jinou jednotkou 
odporu 

� při řešení konkrétních úloh použije 

vztah: 
I

U
R =  

� při řešení konkrétních problémových 
úloh použije poznatek, že odpor vodiče 
se zvětšuje se zvětšující se délkou 
a teplotou vodiče, zmenšuje  
se zvětšujícím se obsahem jeho průřezu 
a souvisí s druhem materiálu vodiče 

� porovná celkový odpor při paralelním, 
sériovém zapojení odporů 

� objasní princip rezistoru s plynule 
proměnným odporem 

� vysvětlí funkci pojistky v el. obvodu 
� při řešení konkrétních úloh použije 

vztahy pro elektrickou práci a výkon:  
P = U · I, W = U · I · t 

� ověří tepelné účinky elektr. proudu 

Elektrický proud v obvodech 
� zdroje elektrického napětí 
� směr elektrického proudu v elektrickém 

obvodu 
� měření elektrického proudu 
� Ohmův zákon 
� elektrický odpor vodiče 
� sériové a paralelní zapojení elektrických 

obvodů 
� rezistor s plynule proměnným odporem 
� tepelné účinky elektrického proudu 
� elektrická práce 
� elektrický výkon a příkon 
 

 

CH 

Chemické reakce, klasifikace 
chemických reakcí, faktory 
ovlivňující rychlost 
chemických reakcí 

  



Základní škola Trmice, Tyršova 482 – Školní vzdělávací program „Škola pro každého“ 
 

Strana 415 

Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
FYZIKA 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� vysvětlí pojem radioaktivita 
� odliší vlastnosti jednotlivých záření 
� objasní pojmy: jaderná síla, jaderná 

energie 
� určí, co udává protonové číslo, 

nukleonové číslo 
� uvede příklady přirozených 

radionuklidů a umělých radionuklidů  
� vysvětlí pojem: řetězová reakce 
� vysvětlí princip jaderného reaktoru 
 
 

 
 
 
 
� ověří, zda je v okolí cívky magnetické 

pole a znázorní grafický průběh 
indukčních čar 

� určí, jak se mění magnetické pole, 
prochází-li obvodem větší proud 

� uvede konkrétní příklad z praxe 
o využití otáčivého účinku stejnorodého 
magnetického pole na cívku 
s elektrickým proudem (např. 
stejnosměrný elektromotor apod.) 

� objasní pojmy: elektromagnetická 
indukce, indukovaný proud, indukované 
napětí 

ENERGIE 
Formy energie, přeměny skupenství 
Energie a její přeměny 
� radioaktivita 
� využití jaderného záření 
� druhy energií 
� jaderná energie 
� jaderná síla 
� přirozené radionuklidy 
� štěpení jader uranu 
� řetězová reakce 
� jaderný reaktor 
� jaderná elektrárna 

 
 

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 
A SVĚTELNÉ DĚJE 

Elektrické a magnetické pole 
Elektromagnetické jevy 
� magnetické pole cívky s elektrickým 

proudem 
� otáčivý účinek stejnorodého 

magnetického pole na cívku 
s elektrickým proudem 

� stejnosměrný elektromotor 
� elektromagnetická indukce 

 

CH 
 

Klasifikace chemických 
reakcí; 
Energie a chemické reakce, 
paliva  

  

D 2. světová válka 

IKT Hardware 
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� popíše princip vzniku střídavého proudu 

(napětí) 
� charakterizuje střídavé napětí pomocí 

periody a kmitočtu 
� rozliší stejnosměrný proud  

od střídavého na základě jejich 
časového průběhu 

� určí periodu střídavého proudu (napětí) 
z jeho kmitočtu a naopak 

� objasní činnost transformátoru 
 
 
 
� objasní vedení elektrického proudu  

ve vodném roztoku a v plynu 
� uvede příklady elektrického proudu  

ve vzduchu a vysvětlí jejich vznik 
� rozlišuje pojmy: blesk, hrom 
 
 
 
� zapojí diodu v propustném směru 

a jednoduše vysvětlí princip 
tranzistorového jevu 

� používá s porozuměním transformační 
vztah 

� uvede příklady použití transformátoru 
v praxi 

 

Střídavý proud 
� vznik střídavého proudu 
� veličiny střídavého proudu a střídavého 

napětí 
� transformátor 
� transformační poměr 
 
 
 
 
 
 
 
Proud v kapalinách a plynech 
� vedení elektrického proudu ve vodném 

roztoku a v plynu 
� blesk a ochrana před ním 
 
 
 
 
Vedení proudu v polovodičích 
� polovodičové materiály 
� dioda 
� tranzistor 

 

M Rovinné útvary 
(goniometrické funkce)  

  

 

IKT Hardware 
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� vymezí sluneční soustavu jako soustavu 

tvořenou Sluncem a jeho planetami  
� objasní (kvalitativně) střídání dne 

a noci otáčením Země kolem své osy 
a střídaní ročních období obíháním 
Země kolem Slunce  

� charakterizuje sluneční soustavu (jako 
soustavu vesmírných těles tvořenou 
Sluncem, jeho planetami, měsíci planet, 
planetkami a kometami, ve které 
planety a planetky obíhají kolem Slunce 
pod vlivem jeho gravitačního pole a 
měsíce planet obíhají kolem planet pod 
vlivem jejich gravitačních polí) 

� objasní (kvalitativně) vznik měsíčních 
fází 

� uvede základní rozdíly mezi hvězdou 
a planetou 

� použije mapu hvězdné oblohy 
k vyhledání a pozorování blízkých 
vesmírných těles, o svém pozorování 
pořídí záznam 

 
 

VESMÍR 
Sluneční soustava, hvězdy 
� sluneční soustava 
� pohyby těles sluneční soustavy 
� Slunce, Země, Měsíc 
� orientace na obloze 
� hvězdy 

 

PŘ Vznik a stavba Země  
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Název vyučovacího předmětu: CHEMIE 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Chemie se na 2. stupni vyučuje v 8. a 9. ročníku v této hodinové dotaci: 8. ročník – 1 hodina 
týdně, 9. ročník – 2 hodiny týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově jsou na 2. stupni věnovány Chemii  3 hodiny týdně.  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Chemie je jedním z vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk 
a příroda. Tato oblast v sobě zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. 
Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich 
zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných 
technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.  
 
V rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém, 
jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je 
založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně 
člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného 
alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. 
 
V rámci výuky Chemie je žákům umožněno hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, 
a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. 
Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i 
důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě 
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných 
přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí 
zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást  
si otázky a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo 
praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání  
či ovlivňování. 
 
Charakteristickým rysem předmětu Chemie je poznávací proces, během kterého se žáci seznamují 
se složitostí a mnohotvárností skutečnosti, podstatnými souvislostmi mezi stavem přírody a lidskou 
činností, a především pak se závislostí člověka na přírodních zdrojích a vlivem lidské činnosti na 
stav životního prostředí a na lidské zdraví. Žáci se učí zkoumat změny probíhající v přírodě, 
odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a 
uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů 
udržitelného rozvoje.  
 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Chemie: 

- umožňuje žákům lépe porozumět dějům, které jsou součástí okolní přírody i jejich 
každodenního života 

- nabízí žákům seznámení s chemickými látkami, z nichž mnohé jsou jimi běžně používány 
- ukazuje žákům mnohostranné využití chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti 

(zdravotnictví, průmysl, zemědělství atd.) a její vazbu na každodenní život člověka 
- seznamuje žáky se zásadami bezpečné práce s chemikáliemi, žáci se učí ochraně vlastního 

zdraví a schopnosti poskytnout první pomoc při úrazech způsobených těmito látkami 
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- učí žáky hledat příčinné souvislosti a řešit problémy související s poznáváním přírody 
a praktickým životem 

- učí žáky poznávat nezbytnost a nezastupitelnost chemie v každé oblasti lidského života, 
ale také nezbytnost uvědomování si rizik s ní spjatých a nutnost ochrany životního 
prostředí.  

 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Chemie je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně v 8. a 9. ročníku. Obsah 
vyučovacího předmětu Chemie je zaměřen na: 

- podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na 
příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických 
pokusů 

- řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích 
- vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry 

a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 
- získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi 

a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami. 
 

Vyučovacímu předmětu Chemie je zpravidla vyučováno v kmenových třídách, při laboratorních 
pracích a pokusech je využívána učebna fyziky a chemie. Výuka Chemie ve vhodných případech 
může probíhat i v jiných prostorách školy případně mimo budovu školy. 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie je na druhém stupni rozdělen na tematické 
okruhy: 

- pozorování, pokus a bezpečnost práce 
- směsi 
- částicové složení látek a chemické prvky 
- chemické reakce 
- anorganické sloučeniny 
- organické sloučeniny 
- chemie a společnost 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání ve vyučovacím předmětu Chemie je utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí tím, že žáka vedeme k:  

- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování  

- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto 
otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi  

- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech 
více nezávislými způsoby  

- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat  
pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů  

- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému 
zdraví i zdraví ostatních lidí  

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

včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, 
větru, vody a biomasy  

- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně  
či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí. 
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Důležitou součástí výchovně vzdělávací strategie ve vyučovacím předmětu Chemie je rovněž 
důraz na mezipředmětové vztahy, podpora žákovských chemických soutěží (chemická olympiáda) 
a organizace exkurzí (chemické laboratoře a provozy).  
 

Forma realizace  
Skupinová výuka: řešení složitějších chemických úloh  
Pokusy:  motivační, sloužící k lepšímu pochopení učiva 
Laboratorní práce: prohloubení učiva, samostatnost žáků 
Výukový software: výukové CD (modely atomů a chemických sloučenin)  
Problémová výuka: zápisy chemických reakcí a chemických rovnic 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Chemie na 2. stupni  

Kompetence k učení 
Žák poznává různými metodami přírodní objekty, procesy, vlastnosti a jevy; vyhledává a třídí 
informace, samostatně pozoruje a experimentuje. 
Kompetence k řešení problémů 
Žák analyzuje problém, určuje postup k jeho řešení a vyhledává k tomu potřebné informace;  
učí se logickému vyvozování a předvídání specifických závěrů pomocí aplikace přírodních 
a fyzikálních zákonů. 
Kompetence komunikativní 
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně se vyjadřuje, 
naslouchá druhým a adekvátně reaguje na jejich názory; obhajuje svůj názor a vhodným 
způsobem argumentuje.  
Kompetence sociální a personální 
Žák spolupracuje ve skupině, přispívá k diskuzi a respektuje názry druhých; učí se schopnosti 
sebekontroly. 
Kompetence občanské 
Žák chápe základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy; respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí; rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale 
udržitelného rozvoje společnosti.  
Kompetence pracovní 
Žák efektivně organizuje svoji vlastní práci, dodržuje vymezená pravidla, plní své povinnosti 
a závazky.  
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – CHEMIE 
 
 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 
  
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň  
� určí společné a rozdílné vlastnosti látek  
� pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 

rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat 
nesmí  

� objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných 
látek 

  
 

Učivo  
� vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry  

na vlastnosti a stav látek.  
� zásady bezpečné práce – ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě  
� nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-věty, varovné značky a jejich význam  
� mimořádné události – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek  
 
 

SMĚSI  
 
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� rozlišuje směsi a chemické látky  
� vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení  
� vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek  
�  navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede 

příklady oddělování složek v praxi  
�  rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití  
� uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 

nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění  
 

 

Učivo  
� směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; 

koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a plošného 
obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí 
(usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace)  

� voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody  
� vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva  
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ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY  
 
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech  
� rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech  
� orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy 

a usuzuje na jejich možné vlastnosti  
 

 

Učivo  
� částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový 

obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony  
� prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické 

soustavě chemických prvků; protonové číslo  
� chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických 

a organických sloučenin  
 
 

CHEMICKÉ REAKCE  
 
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 

chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání  
� přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí 

látky nebo produktu  
� aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při 

předcházení jejich nebezpečnému průběhu  
 

 

Učivo 

� chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární 
hmotnost  

� klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní  
� faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu výchozích 

látek, katalýza  
� chemie a elektřina – výroba elektrického proudu chemickou cestou  
 
 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY  
 
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a 

solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí  
� vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, 

kterými jim lze předcházet  
� orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem 

a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi  
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Učivo  
� oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů  
� kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití 

vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů  
� soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, 

vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů  
 
 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 
  
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití  
� zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 

produktů průmyslového zpracování ropy  
� rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití  
� orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů 

biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů.  
� určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu  
� uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů  
  

 

Učivo  
� uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami 

a aromatických uhlovodíků  
� paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva  
� deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin  
� přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

v lidském těle  
 
 

CHEMIE A SPOLEČNOST 
  
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje  

na Zemi  
� aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe  
� orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí 

a zdraví člověka  
 

 

Učivo 

� chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace 
surovin, koroze  

� průmyslová hnojiva  
� tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika  
� plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace  
� detergenty a pesticidy, insekticidy  
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� hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti  
� léčiva a návykové látky  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
CHEMIE 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� zařadí chemii mezi přírodní vědy; 

uvede, čím se chemie zabývá; rozliší 
fyzikální tělesa a látky; uvede příklady 
chemického děje; rozpozná u běžně 
známých dějů, zda dochází 
k přeměnám látek 

� uvede příklady chemické výroby  
ve svém okolí a zhodnotí význam 
i případná rizika pro společnost a pro 
obyvatele v okolí chemických závodů 
 

� uvede základní fyzikální a chemické 
vlastnosti látek (barva, zápach, hustota, 
teplota tání, teplota varu, kujnost, 
tepelná a elektrická vodivost, 
rozpustnost ve vodě) 

� rozliší známé látky podle jejich různých 
vlastností (barva, zápach, rozpustnost ve 
vodě) 

� navrhne a provede jednoduché 
chemické pokusy a zaznamená jejich 
výsledek 

� popíše společné a rozdílné vlastnosti 
vybraných látek 

� rozpozná skupenství látek a jejich 
změny (tání, tuhnutí, vypařování, 
zkapalnění, sublimace) 

� vyhledá v tabulkách hodnoty hustoty, 
teploty tání, teploty varu a orientuje se 
v jejich hodnotách 

POZOROVÁNÍ, POKUS 
A BEZPEČNOST PRÁCE 

Úvod do učiva chemie 
� vymezení předmětu chemie 
� látky a tělesa 
� chemické děje 
� chemická výroba 
 

 
 
 
 
 
Vlastnosti látek 
� barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, 

kujnost, tepelná a elektrická vodivost, 
hustota 

 

M Rovinné útvary, prostorové 
útvary 

  

F 
Formy energie; 
Přeměny skupenství 
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� uvede zásady bezpečné práce 

v chemické laboratoři; poskytne 
a přivolá první pomoc při úrazu 

� uvede příklady nebezpečných 
chemických látek a zásady bezpečné 
práce s nimi 
 
 

� rozliší různorodé a stejnorodé směsi; 
rozliší různé druhy různorodých směsí 
(suspenze, emulze, pěna, dým, mlha), 
uvede příklady z běžného života 

� uvede příklad pevné, kapalné a plynné 
stejnorodé směsi; správně 
(v souvislostech) použije pojmy: složky 
roztoku, rozpouštěná látka, 
rozpouštědlo, rozpustnost, 
koncentrovanější, zředěnější, nasycený 
a nenasycený roztok 

� aplikuje poznatky o vlivu teploty, 
míchání a plošného obsahu povrchu 
rozpouštěné látky na rychlost jejího 
rozpouštění při vysvětlení známých 
situací z běžného života 

� s pomocí vzorce spočítá příklady  
na výpočet složení roztoků (hmotnostní 
zlomek, hmotnost roztoku, hmotnost 

� rozpouštěné látky) a připraví roztok 
o požadované procentualitě 

Zásady bezpečné práce, nebezpečné 
látky a přípravky, mimořádné události 
� zásady bezpečné práce v laboratoři 
� první pomoc při úrazu v laboratoři 
 
 
 
 

SMĚSI 
Směsi 
� různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) 
� složky směsi 
� složení roztoků 
� hmotnostní zlomek 
� křížové pravidlo pro ředění roztoků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VZ  

  

TV 
Hygiena a bezpečnost 
při pohybových činnostech  

F Přeměny skupenství 

IKT Tabulkový kalkulátor 
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� s pomocí křížového pravidla spočítá 
příklad na ředění roztoku a připraví 
z koncentrovanějšího roztoku 
požadovaný zředěnější roztok 

� vysvětlí pojem nasycený a nenasycený 
roztok 
 

� sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a 
provede filtraci 

� popíše jednoduchou destilační aparaturu 
a vysvětlí princip destilace 

� navrhne postup oddělování složek směsí 
v běžném životě 

� vysvětlí princip usazování a krystalizace 
� uvede příklad chemické výroby založené 

na oddělování složek směsi 
 
 
� rozezná a pojmenuje různá skupenství 

vody v přírodě; na příkladech uvede 
význam vody pro existenci života 

� uvede základní vlastnosti vody a její 
využití v praxi; rozliší vodu 
destilovanou, pitnou (včetně stolní), 
užitkovou, odpadní, uvede příklady 
jejich výskytu a využití; vysvětlí pojem 
měkká, tvrdá a minerální voda 

� popíše oběh vody v přírodě, vysvětlí 
jeho princip 

� napíše chemický vzorec vody 
� prokáže znalost složení vzduchu (dusík a 

kyslík – kvantitativně v %) 
  

 
 
 
 
 
 
 
� oddělování složek směsí 
� usazování, filtrace, destilace 
� krystalizace 
 
 
 
 
 
 

 
Voda a vzduch 
� voda destilovaná, pitná, odpadní 
� výroba destilované vody 
� čistota vody 
� složení vzduchu 
� čistota ovzduší 
� ozónová vrstva 
 

 

  

Z Česká republika 
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� označí kyslík jako nezbytnou složku 
pro hoření látek ve vzduchu 

� vysvětlí princip hašení, uvede 
telefonní číslo hasičů; popíše, jak 
poskytne první pomoc při 
popáleninách, uvede telefonní číslo 
rychlé zdravotnické pomoci 

� popíše, co je teplotní inverze a smog, 
a uvede příklady zdrojů informací 
o čistotě ovzduší 

� vysvětlí pojem skleníkový efekt, uvede 
jeho příčinu a důsledky 

� uvede příklady znečišťování vody 
a vzduchu v přírodě i v domácnosti 

� uvede příklady, jak lze v nejbližším 
okolí omezovat znečišťování vody 
a vzduchu 

� uvede význam vzduchu a vody  
pro chemickou výrobu 

 
 
 
� doloží na příkladech (z praxe), že  

se látky skládají z pohybujících se 
částic 

� používá pojmy atom, molekula  
ve správných souvislostech 

� slovně popíše složení atomu a vznik 
kationu a anionu z neutrálních atomů 

� uvede příklady využití znalostí 
o částicovém složení látek člověkem 
 

� používá značky a názvy nejznámějších 
chemických prvků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 
A CHEMICKÉ PRVKY 

Částicové složení látek 
� molekuly, atomy, protony, neutrony, 

atomové jádro, elektrony, elektronový 
obal, valenční elektrony, ionty 

 
 
 
 
 
 
Prvky 
� chemické prvky; protonové číslo 

 

  

F Elektrické a magnetické pole 
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� vysvětlí, co udává protonové číslo 
� vyhledá v tabulkách názvy prvků ke 

známým (daným) protonovým číslům 
a naopak., zapíše správně ke značce 
prvku protonové číslo 
 

� používá pojmy chemické látky, 
chemický prvek, chemická sloučenina 
a chemická vazba ve správných 
souvislostech 

� rozliší chemickou značku prvku 
a chemický vzorec sloučeniny 

� ze vzorce (a z modelu molekuly) 
chemické sloučeniny odvodí 
kvalitativní i kvantitativní složení 
chemické látky (počet prvků a jejich 
název, počet atomů jednotlivých 
prvků v molekule) 

� uvede příklady praktického využití 
kovů (Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au) 

� uvede základní složky slitin kovů 
(mosaz, bronz, dural) a příklady 
využití těchto slitin 

� uvede příklady praktického využití 
nekovů (H, O, N, Cl, S, C) 

� popíše hlavní rozdíly mezi kovy 
a nekovy a jednoduchými pokusy 
ověří jejich vlastnosti 

� rozliší periody a skupiny v periodické 
soustavě chemických prvků, vyhledá 
prvky s podobnými vlastnostmi 

 
 
 
 
 

Chemické sloučeniny 
� chemická vazba 
� názvosloví jednoduchých 

anorganických a organických 
sloučenin 

� chemické prvky a periodická soustava 
chemických prvků 

� kovy a nekovy (vlastnosti a využití) 
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� rozliší výchozí látky a produkty 

chemické reakce a určí je správně 
v konkrétních příkladech 

� provede jednoduché chemické reakce 
(včetně jednoduché přípravy plynů 
a jejich jímání); uvede příklady 
chemických reakcí probíhajících 
v přírodě a chemických reakcí 
používaných při chemické výrobě 

� uvede zákon zachování hmotnosti  
pro chemické reakce a využije ho  
při řešení úloh 

� zapíše jednoduchými chemickými 
rovnicemi vybrané chemické reakce 

� přečte chemické rovnice (včetně 
použití látkového množství) 

� provede jednoduché výpočty 
z chemických rovnic, s využitím 
vztahů pro n, M, m, V, c 

� posoudí význam zákona zachování 
hmotnosti pro chemickou výrobu 
 
 

� určí oxidační číslo atomů prvků 
v oxidech – zapíše z názvů vzorce 
oxidů a naopak ze vzorců jejich názvy 

� popíše vlastnosti a použití vybraných 
oxidů a posoudí vliv těchto látek  
na životní prostředí 

CHEMICKÉ REAKCE 
Chemické reakce, klasifikace 
chemických reakcí, faktory ovlivňující 
rychlost chemických reakcí 
� výchozí látky a produkty 
� chemický děj 
� chemie a elektřina 

 
 
 
 
 
 
� zákon zachování hmotnosti 
� chemické rovnice 
� látkové množství 
� molární hmotnost 
� úpravy (vyčíslení) chemických rovnic 

 
 
 
 
 
 
 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 
Oxidy 
� názvosloví 
� vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných oxidů (siřičitý, 
sírový, uhličitý, uhelnatý, vápenatý, 
dusnatý, dusičitý, křemičitý) 
 

F Elektrické a magnetické pole; 
Elektrický obvod 

  

IKT Tabulkový kalkulátor 
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� určí oxidační číslo atomů prvků 

v sulfidech; zapíše z názvů vzorce 
sulfidů a naopak ze vzorců jejich 
názvy 
 

� určí oxidační číslo atomů prvků 
v halogenidech; zapíše z názvů vzorce 
halogenidů a naopak ze vzorců jejich 
názvy 

� popíše vlastnosti, použití a význam 
chloridu sodného 
 

� rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí 
indikátorů pH; orientuje se na stupnici 
pH a změří pH roztoku univerzálním 
indikátorovým papírkem 

� bezpečně rozpouští hydroxidy, 
poskytne první pomoc při zasažení 
těmito látkami 

� zapíše z názvů vzorce hydroxidů 
a naopak ze vzorců jejich názvy 

� popíše vlastnosti a použití vybraných 
hydroxidů 

� bezpečně ředí roztoky kyselin, 
poskytne první pomoc při zasažení 
těmito látkami 

� zapíše z názvů vzorce kyslíkatých 
kyselin a naopak ze vzorců jejich 
názvy 

� zapíše z názvů vzorce vybraných 
bezkyslíkatých kyselin (HCl, HF, 
HBr, HI, HCN, H2S) a naopak ze 
vzorců jejich názvy 

Sulfidy 
� sulfid olovnatý, zinečnatý 

 
 

Halogenidy 
� fluoridy 
� chloridy 
� bromidy 
� jodidy 

 
 
 

Kyseliny a hydroxidy 
� kyselost a zásaditost roztoků 

 
 
 
� hydroxidy – sodný, draselný, 

vápenatý, amonný 
 
 
 

 
 
� kyseliny – sírová, chlorovodíková, 

dusičná 
 

� bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny 
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� popíše vlastnosti a použití vybraných 
kyselin 

� vysvětlí, jak vznikají kyselé deště a jak 
jim lze předcházet 

� bezpečně provede neutralizaci 
zředěných roztoků známých kyselin 
a hydroxidů; uvede názvy a vzorce 
výchozích látek a produktů a zapíše  
je chemickými rovnicemi 

� uvede příklady uplatnění neutralizace 
v praxi 
 
 

� rozliší, které látky patří mezi soli; 
provede jednoduché přípravy solí 

� uvede význam průmyslových hnojiv 
� popíše složení, vlastnosti a použití 

nejznámějších stavebních pojiv 
(vápenná malta, sádra, beton) 

� vysvětlí pojem keramika, uvede 
příklady využití keramiky 

 

 
 
 
 
� neutralizace 

 
 
 
 
 
 
 
Soli, kyslíkaté a nekyslíkaté 
� soli, průmyslová hnojiva, stavební 

pojiva 
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� vysvětlí pojmy: oxidace, redukce 
� určí, které ze známých reakcí patří 

mezi redoxní reakce 
� popíše výrobu surového železa a oceli 
� vysvětlí pojem: koroze; uvede příklady 

činitelů ovlivňujících rychlost koroze; 
uvede způsoby ochrany ocelových 
výrobků před korozí; experimentálně 
ověří vliv různých činitelů na průběh 
koroze 

� objasní, co je podstatou galvanického 
článku a uvede příklady praktického 
využití 

� objasní, co je podstatou elektrolýzy 
a uvede příklady praktického využití 

 
� rozliší, které ze známých reakcí jsou 

exotermické a které endotermické 
� uvede příklady fosilních a průmyslově 

vyráběných paliv a popíše jejich 
vlastnosti a použití 

� posoudí vliv spalování různých paliv 
(včetně pohonných látek pro 
automobily) na životní prostředí 

� rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie 

� používá bezpečně spotřebiče na topné 
plyny v domácnosti a plynové kahany 
při školních experimentech 

� rozpozná označení hořlavých látek, 
uvede zásady bezpečné manipulace 
s těmito látkami 

CHEMICKÉ REAKCE 
Klasifikace chemických reakcí 
Redoxní reakce 
� oxidace a redukce 
� výroba železa a oceli 
� koroze 
� galvanický článek 
� elektrolýza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energie a chemické reakce, paliva 
� exotermické a endotermické reakce 
� obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie 
� fosilní a průmyslově vyráběná paliva 

 

F Formy energie, přeměny 
skupenství 
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� uvede, jak postupovat při vzniku 
požáru, zná telefonní číslo pro 
přivolání hasičů, poskytne první 
pomoc při popálení 
 

� rozliší anorganické a organické 
sloučeniny 

� rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich vzorce, vlastnosti a použití 

� uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy a 
zemního plynu 
 

� rozliší pojmy: uhlovodíky, deriváty 
uhlovodíků; na příkladech vzorců 
známých derivátů uhlovodíků rozliší 
uhlovodíkový zbytek a funkční 
(charakteristickou) skupinu 

� rozliší a zapíše vzorce methanolu, 
ethanolu, fenolu, kyseliny mravenčí 
a octové, formaldehydu a acetonu 

� uvede vlastnosti a příklady použití 
těchto látek 

� uvede výchozí látky a produkty 
esterifikace a rozliší esterifikaci mezi 
ostatními typy chemických reakcí 
 

� uvede výchozí látky, produkty 
a podmínky fotosyntézy 

� rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy 
a vitaminy, uvede příklady zdrojů 
těchto látek pro člověka a posoudí 
hodnotu různých potravin 

 
 
 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 
Uhlovodíky 
� alkany, alkeny, alkiny, areny (methan, 

ethan, propan, butan, ethylen, 
propylen, acetylen, benzen, naftalen – 
a jejich zdroje) 

 
 
 
Deriváty uhlovodíků 
� halogenové deriváty 
� alkoholy a fenoly 
� aldehydy a ketony 
� karboxylové kyseliny 
� estery, esterifikace, ethylester kyseliny 

octové 
 
 
 
 
 
 
 
Přírodní látky 
� sacharidy 
� tuky 
� bílkoviny 
� vitaminy 
� fotosyntéza 

 

 

  

PŘ Vznik a stavba Země 

 

F Formy energie, přeměny 
skupenství 
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� rozpozná plasty od dalších látek, uvede 

příklady názvů, vlastností a použití 
� posoudí vliv používání plastů  

na životní prostředí 
� rozpozná názvy přírodních 

a syntetických vláken a uvede jejich 
výhody i nevýhody při jejich 
používání 
 

� doloží na příkladech význam 
chemických výrob pro naše 
hospodářství a pro člověka 

� uvede příklady prvotních a druhotných 
surovin pro chemické výroby 
 
 
 

� vysvětlí pojem: biotechnologie; uvede 
příklady biotechnologií 

� na konkrétních příkladech doloží, 
jak dochází ke znečišťování životního 
prostředí a jak tomu předcházet 

� vyjmenuje nejznámější chemické 
podniky v okolí, uvede příklady jejich 
výroby a posoudí možná nebezpečí  
při vzniku havárií 

� na modelových příkladech uvede 
zásady chování za mimořádných 
situací ohrožujících zdraví a život 
člověka během přírodních a 
průmyslových havárií v blízkosti 
bydliště (školy) 

CHEMIE A SPOLEČNOST 
Plasty a syntetická vlákna 
� polyethylen, polypropylen, polystyren, 

polvinylchlorid, polyamidová 
a polystyrenová vlákna 

 
 
 
 
 
Chemický průmysl v ČR 
� výrobky, rizika v souvislosti s životním 

prostředím 
� recyklace surovin 

 
 
 
Průmyslová hnojiva 
Detergenty a pesticidy, insekticidy 

 

PŘ 
Ochrana přírody a životního 
prostředí 

  

VO Život člověka na planetě 
Zemi 

Z Vztah příroda a společnost 

PČ Pěstitelství (využití v praxi) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
CHEMIE 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

� uvede příklady chování při 
nadměrném znečištění ovzduší 

� bezpečně zachází s běžnými mycími 
a čisticími prostředky používanými 
v domácnosti 
 

� rozpozná označení hořlavých 
a výbušných látek, uvede zásady 
bezpečné práce s běžně prodávanými 
hořlavinami a výbušninami 

� uvede příklady otravných látek 
a způsoby ochrany proti nim 
 

� uvede příklady volně i nezákonně 
prodávaných drog a popíše příklady 
následků, kterým se vystavuje jejich 
konzument 

 

 
 
 
 
 
Hořlaviny 
� význam tříd nebezpečnosti 

 
 
 
 
 

Léčiva a návykové látky 
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Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOPIS 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Přírodopis se vyučuje od 6. do 9. ročníku 2 hodiny týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově je Přírodopisu na 2. stupni věnováno 8 hodin týdně. 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Přírodopis je jedním z předmětů, které patří do vzdělávací oblasti Člověk 
a příroda. Umožňuje poznávání přírody jako celku, v němž je nutno udržovat rovnováhu. 
Uvědomovat si důležitost přírodovědných poznatků a jejich využití v běžném životě. Rozvíjení 
dovednosti porovnávání, srovnávání, provádění vlastních pokusů, vyvozování závěrů a ty ústně 
i písemně interpretovat. Učí žáky chápat a zkoumat podstatu přírodních dějů, souvislostí a vztahy 
mezi i v praktické rovině. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Přírodopis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně ZŠ v 6. až 9. ročníku. 
Obsahem vyučovacího předmětu Přírodopis je postupné poznávání souvislostí mezi stavem 
přírody a lidskou činností, závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav 
životního prostředí a na lidské zdraví. Vzdělávací obsah předmětu směřuje k tomu, aby si žáci 
uvědomovali, jaké změny probíhají v přírodě, co je jejich příčinou a jaké jsou následky 
ovlivňování ekosystémů. 
 
Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis je pro druhý stupeň rozdělen na tematické okruhy: Obecná 
biologie a genetika, Biologie hub, Biologie rostlin, Biologie živočichů, Biologie člověka, Neživá 
příroda, Základy ekologie, Praktické porovnávání přírodnin.  
 
Vyučovací předmět Přírodopis je zpravidla vyučován v kmenových učebnách. Výuka přírodopisu 
může ve vhodných případech probíhat v jiných prostorách školy a mimo budovu školy. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Přírodopis je zkoumání přírodních věd: 
� zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání 

(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování 
� posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat  

pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů 
� zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví 

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

co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody 
a biomasy 

� utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potencionálně či 
aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí 

� podpora přírodovědných soutěží (Biologická olympiáda). 
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Forma realizace  
Skupinová výuka: práce s odbornou literaturou a přírodninami 
Systémová výuka: členění taxonomických jednotek (kmen, třída, řád...) 
Problémová výuka: dědičnost 
Týmová práce: projekty (ochrana životního prostředí...) 
Výukový software: testy 
Pokusy :  senný nálev, fotosyntéza 
Laboratorní práce: stavba těla organizmů  
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Přírodopis na 2. stupni  
Kompetence k učení 
Žák objevuje různé metody poznávání přírodních procesů, vlastností a jevů; vyhledává 
a zpracovává potřebné informace v literatuře a na internetu; získané vědomosti využívá k dalšímu 
učení. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák rozvíjí samostatnost, tvořivost a logické myšlení; učí se některým problémům předcházet; 
rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. 
Kompetence komunikativní  
Žák se dokáže přesně a logicky vyjadřovat; umí přehledně zdokumentovat výsledky svých 
pozorování a experimentů; prezentuje své názory a myšlenky.  
Kompetence sociální a personální  
Žák se zapojuje do skupinové práce; respektuje a hodnotí práci vlastní i druhých. 
Kompetence občanské  
Žák respektuje názory ostatních; rozvíjí své charakterové rysy; vytváří si odmítavý postoj k drogám, 
alkoholu, kouření; netoleruje agresivní, hrubé a vulgární projevy. 
Kompetence pracovní  
Žák si formuje pozitivní vztah k práci; využívá moderní technologie, postupů, pomůcek a techniky; 
dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

ČLOVĚK A PŘÍRODA – PŘÍRODOPIS  
 
 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

(6. roč. – Základní struktura života; 7. roč. – Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života 
a jeho význam; Základní struktura života) 

� popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních 
organel (6.–7. roč.: Základní struktura života; 7.–8. roč.: Viry a bakterie) 

� rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů (6.–7. roč.: Základní struktura života)  

� třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek (6. 
roč.: Vývoj, vývin a systém živočichů; 7. roč.: Význam a zásady třídění živočichů)   

� vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska 
dědičnosti (6. roč.: Stavba těla a funkce jednotlivých částí, Organismy a prostředí; 
7. roč.: Vznik a vývoj života, Dědičnost a proměnlivost organismu, Organismy 
a prostředí) 

� uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření 
organismů (6.–7. roč. Organismy a prostředí) 

� uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka (8. roč.: 
Viry a bakterie) 

 
 

Učivo  
� vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam – výživa, dýchání, růst, 

rozmnožování, vývin, reakce na podněty; názory na vznik života  
� základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy 

jednobuněčné a mnohobuněčné  
� význam a zásady třídění organismů  
� dědičnost a proměnlivost organismů – podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, 

gen, křížení  
� viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití  
 
 

BIOLOGIE HUB 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle 

charakteristických znaků (7. roč.: Vyšší houby s plodnicemi) 
� vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních 

řetězcích (7. roč.: Houby bez plodnic, Vyšší houby s plodnicemi) 
� objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků (7. roč.: Lišejníky) 
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Učivo  
� houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na člověka a živé 

organismy  
� houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc při 

otravě houbami  
� lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam  
 
 

BIOLOGIE ROSTLIN  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva  

až k jednotlivým orgánům (7. roč.: Základní struktura života) 
� porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí 

a vztahů v rostlině jako celku (7. roč.: Anatomie a morfologie rostlin) 
� vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 

rostlin (7. roč.: Fyziologie rostlin) 
� rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 

a atlasů (7. roč.: Systém rostlin) 
� odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 

prostředí (7. roč.: Organizmy a prostředí) 
 

 

Učivo  
� anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, 

stonek, list, květ, semeno, plod)  
� fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování  
� systém rostlin – poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 

kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky významných zástupců  

� význam rostlin a jejich ochrana  
 
 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 

orgánů (6. roč.: Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla) 
� rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje  

je do hlavních taxonomických skupin (6. roč.: Vývoj, vývin a systém živočichů) 
� odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 

objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí (6. roč.: Ochrana přírody, 
Organizmy a prostředí) 

� zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování  
ve styku se živočichy (6. roč.: Rozšíření a význam živočichů, Nemoci a kontakt 
s živočichy, Projevy chování živočichů)  
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Učivo  
� stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – živočišná buňka, tkáně, orgány, 

orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, rozmnožování  
� vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – prvoci, 

bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)  

� rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, 
péče o vybrané domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná společenstva  

� projevy chování živočichů  
 
 

BIOLOGIE ČLOVĚKA  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí 

jejich vztahy (8. roč.: Anatomie a fyziologie člověka) 
� orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka (8. roč.: Fylogeneze 

a ontogeneze člověka) 
� objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří (8. roč.: Fylogeneze a ontogeneze 

člověka) 
� rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence 

a léčby, objasní význam zdravého způsobu života (8. roč.: Nemoci, úrazy, prevence) 
� aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla (8. roč.: Nemoci, úrazy, prevence) 
  

 

Učivo  
� fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování člověka  
� anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové 

soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší 
nervová činnost, hygiena duševní činnosti  

� nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných 
nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie  

� životní styl – pozitivní a negativní dopad prostředí  a životního stylu na zdraví člověka  
 
 

NEŽIVÁ PŘÍRODA  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života (6.-9. roč.: Země – vznik 

a stavba) 
� rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 

pomůcek (9. roč.: Stavba zemské kůry) 
� rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 

i oběhu vody (9. roč.: Geologické děje vnější, Geologické děje vnitřní) 
� porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní 

druhy v naší přírodě (9. roč.: Geologické děje vnější) 
� rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků (9. roč.: Dějiny Země) 
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� uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné 
jevy a možné dopady před nimi (9. roč.: Základy ekologie – podnebí a počasí) 

Učivo  
� Země – vznik a stavba Země  
� nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití zástupců, 

určování jejich vzorků; principy krystalografie  
� vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a důsledky  
� půdy – složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam  

pro společnost, nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace  
� vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické změny, vznik života, výskyt typických 

organismů a jejich přizpůsobování prostředí  
� geologický vývoj a stavba území ČR – Český masiv, Karpaty  
� podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a 

využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného 
prostředí a klimatických změn naživé organismy a na člověka 

� mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku mimořádných událostí 
přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné 
bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi  

 
 

ZÁKLADY EKOLOGIE  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi (6.–7. roč.: 

Organizmy a prostředí) 
� rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy a objasní 

na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému (6. roč.: 
Organizmy a prostředí) 

� vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam (6.–7. roč.: Organizmy a prostředí) 

� uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému (8. roč.: Vztahy člověka k životnímu prostředí) 

  
 

Učivo  
� organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; 

populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha 
v ekosystému  

� ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy a jejich řešení, chráněná území  
 
 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň  
� aplikuje praktické metody poznávání přírody (6.–9. roč.: Praktické metody poznávání 

přírodnin, Laboratorní práce, Práce s odbornou literaturou) 
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� dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody 
(6.–9. roč.) 

  

 

 

Učivo 

� praktické metody poznávání přírody – pozorování lupou a mikroskopem (případně 
dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky odchytu 
některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů  

� významní biologové a jejich objevy  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 

� objasní vznik Sluneční soustavy,  
rozliší sféry Země 

 
 

 
 
 
� vysvětlí základní projevy života  

na konkrétních příkladech 
� definuje základní projevy života 
� vysvětlí podmínky nutné pro život 

rostlin 
� rozliší rozdíl mezi pohlavním 

a nepohlavním rozmnožováním 
� orientuje se v nejdůležitějších názorech 

na vznik a vývoj života 
� vysvětlí základní fyziologické procesy 

organismů 
 
� uvádí příklady vzájemných vztahů mezi 

organismy v určitém životním prostředí 
� vysvětlí význam rostlin v potravním 

řetězci 
 

 
� srovná stavbu živočišné a rostlinné 

buňky 
� chápe význam jednotlivých organel 

a jejich význam v buňce 
� vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčným 

a mnohobuněčným organismem 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 
Země vznik a stavba 
� vznik vesmíru, vznik Země, stavba 

Země 
� význam jednotlivých vrstev pro život 
 
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy 
života a jeho význam 
� výživa, vylučování 
� dýchání  
� růst a vývoj 
� rozmnožování a dědičnost 
� reakce na podněty 
� podmínky a rozmanitost života 
 
 
 
 

ZÁKLADY EKOLOGIE 
Organismy a prostředí 
� vztahy organismů a prostředí 
� význam prostředí pro život 
� potravní řetězce 
 
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

Základní struktura života 
� buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové 

soustavy, jednobuněčné 
a mnohobuněčné organismy 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

 
� provádí jednoduchá pozorování pomocí 

lupy a mikroskopu 
� dokáže samostatně pracovat s odbornou 

literaturou 
 

 
� uvede na příkladech z běžného života 

významu virů a bakterií v přírodě 
� uvede způsoby prevence onemocnění 
� rozliší škodlivé a užitečné bakterie – 

význam 
 

 
 
 
� vysvětlí různé způsoby výživy hub, 

jejich význam v ekosystému 
a potravním řetězci 

� posoudí pozitivní a negativní vliv  
na další organismy 

� ovládá zásady sběru, zpracování 
a konzumace hub 

� poskytne první pomoc při otravě 
houbami 

� rozpozná naše nejznámější jedlé 
a jedovaté houby podle 
charakteristických znaků 

 
� popíše složení stélky 
� vysvětlí funkci a význam soužití dvou 

organismů ve stélce lišejníků 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
Praktické metody poznávání přírody 
� práce s lupou a mikroskopem 
� práce s určovacími klíči a atlasy 

živočichů 
 
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

Viry, bakterie, sinice 
� nebuněčné organismy 
� viry - stavba, funkce, výskyt, význam 
� bakterie - stavba, funkce, výskyt, 

význam, praktické využití v rostlinné 
říši 

� sinice - stavba, výskyt, význam 
 

BIOLOGIE HUB 
Houby bez plodnic 
� kvasinky – charakteristika, význam 
Vyšší houby s plodnicemi 
� stavba, výskyt, význam, rozmnožování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lišejníky 
� stavba těla, symbióza 
� výskyt, význam 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy  

 
� vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčným 

a mnohobuněčným organismem 
� posoudí význam řas v ekosystému 
 

 
 
� objasní pojmy predátor, vnější 

a vnitřní cizopasník 
 

� provádí pozorování vnější i vnitřní 
stavby těla 

� pozoruje základní projevy života 
� určí vybrané druhy živočichů 
� popíše základní rozšíření, adaptaci, 

význam a ochranu 
 
 
 
 
 

BIOLOGIE ROSTLIN 
� řasy 
 
 
 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
Prvoci 
� jednobuněční živočichové 
 
Bezobratlí: 
� žahavci 
� ploštěnci 
� hlísti 
� měkkýši 
� kroužkovci 
� členovci 
� ostnokožci 
 
 

ZÁKLADY EKOLOGIE 
� základy ekologie 
� vztahy člověka k životnímu prostředí 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

 
� provádí pozorování vnější i vnitřní 

stavby těla 
� určí vybrané druhy živočichů 
� popíše základní rozšíření, adaptaci, 

význam a ochranu 
� zařadí vybrané organismy do říší 

a nižších taxonomických jednotek 
� vysvětlí příčiny chování vybraných 

živočichů a význam pro přežití v přírodě 
 
 
� orientuje se a poznává vybrané druhy 

chráněných živočichů 
� uvědomuje si nutnost ochrany životního 

prostředí 
� rozpozná některé příčiny porušování 

rovnováhy v přírodě 
� chápe význam chovu domestikovaných 

živočichů a péče o ně 
� uplatňuje zásady bezpečného chování ve 

styku se zvířaty 
� uvede příklady živočichů, které člověk 

chová pro užitek 
 
� rozliší základní rostliny a správně  

je zařadí 
� rozliší podle morfologických znaků 

vybrané druhy rostlin a zařadí  
do taxonomických jednotek 

� rozliší podle znaků systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
Strunatci: 
� kruhoústí 
� paryby 
� ryby  
� obojživelníci 
� plazi 
� ptáci 
 
 
 
Ochrana živočichů, Rozšíření a význam 
živočichů, Projevy chování živočichů 
� vliv životního prostředí na organizmy 

(znečištění ovzduší, klimatické změny) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIOLOGIE ROSTLIN 

Systém rostlin 
� mechorosty – játrovky, mechy 
� kapraďorosty – plavuně, přesličky, 

kapradiny 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� objasní vnitřní a vnější stavbu těla 

rostlin, popíše jeho uspořádání  
od buňky k jednotlivým orgánům 

� uvede praktické příklady funkcí 
jednotlivých orgánů 

� vysvětlí jejich vztahy v rostlině  
jako celku 

� objasní rozdíl mezi bylinami 
a dřevinami 

 
� rozliší základní rostliny a správně  

je zařadí 
� rozliší podle morfologických znaků 

vybrané druhy rostlin a zařadí  
do taxonomických jednotek 

� rozezná chráněné, okrasné a významné 
rostliny 

� rozliší podle znaků systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce 

� určuje nejznámější kulturní a plané 
rostliny, běžné plevele, některé keře 
a stromy, jedovaté a léčivé rostliny 

 
� uvede příklady vztahů mezi zástupci 

v rostlinné a živočišné říši v souvislosti 
s potravním řetězcem 

� rozpozná některé příčiny porušování 
rovnováhy v přírodě 

� vysvětlí význam lesa pro člověka  
(i další živočichy) 

� uvede příklady rostlin, které člověk 
pěstuje  

Anatomie a morfologie rostlin 
� stavba a význam jednotlivých částí těla 

vyšších rostlin 
� kořen, stonek, listy, květy, plody, 

semena 
 

 
 
 
 
Systém rostlin 
� poznávání a zařazování daných zástupců 

běžných druhů: řas, mechorostů, 
kapraďorostů, nahosemenných a 
krytosemenných rostlin 

� rostliny nahosemenné 
� rostliny krytosemenné – jednoděložné, 

dvouděložné 
 
 
 
 
 
Význam rostlin a jejich ochrana 
� význam pro živočichy, člověka 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy  
 
� vysvětlí podstatu fotosyntézy a dýchání 
� vysvětlí rozdíl mezi pohlavním 

a nepohlavním rozmnožováním 
 

 
 

� uvádí příklady vzájemných vztahů mezi 
organismy v určitém životním prostředí 

� vysvětlí význam rostlin v potravním 
řetězci 

� uvádí příklady možnosti narušení 
rovnováhy v ekosystému 

� uvádí příklady pozitivního i negativního 
vlivu člověka v ekosystému 

 
 
� provádí samostatné pozorování lupou, 

mikroskopem 
� vyhledává informace v odborné 

literatuře (atlasy, klíče) i na internetu 
� vytvoří vlastní preparát, herbář 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fyziologie rostlin 
� základní principy: 
� fotosyntézy, dýchání, růstu, 

rozmnožování 
 

ZÁKLADY EKOLOGIE 
Organismy a prostředí 
� vztahy organismů a prostředí (význam 

prostředí pro organizmy) 
 

� ekosystémy (ochrana a využití 
přírodních zdrojů) 

� rovnováha v ekosystému a její narušení 
(mimořádné události) 

 
 
Ochrana přírody a životního prostředí 
� globální problémy a jejich řešení 
� chráněná území 
 
 

 
 
PRAKTICKÁ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
Praktické metody poznávání přírody 
� práce s mikroskopem a odbornou 

literaturou 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
� provádí pozorování vnější i vnitřní 

stavby těla 
� určí vybrané druhy živočichů 
� popíše základní rozšíření, adaptaci, 

význam a ochranu 
� vysvětlí příčiny chování vybraných 

živočichů a význam pro přežití v přírodě 
� uvádí příklady živočichů žijících 

v určitém ekosystému 
 
 
 
� orientuje se a poznává vybrané druhy 

chráněných živočichů 
� uvědomuje si nutnost ochrany životního 

prostředí 
� chápe význam chovu domestikovaných 

živočichů a péče o ně 
 
 
� objasní rozdílnost charakteristických 

znaků současného člověka a lidoopa 
� zdůvodní rovnocennost všech ras a 

vysvětlí základní stavbu a funkci 
jednotlivých orgánových soustav 
člověka a jejich vzájemné vztahy 

 
 
 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
Strunatci: 
� savci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana živočichů, Rozšíření a význam 
živočichů, Projevy chování živočichů 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 
� vývoj člověka, lidské rasy 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
� objasní podstatu řízení lidského 

organismu 
� objasní vzájemné vztahy organismu 

a prostředí 
� na modelových příkladech předvede 

různé způsoby poskytnutí předlékařské 
první pomoci 

� zakreslí a popíše schéma podmíněného 
reflexu, uvede, co reflexy umožňují 

� zhodnotí význam zdraví a nutnost  
jeho ochrany 

� uvede základní poznatky a imunitnímu 
systému 

� zhodnotí nebezpečí drog a dalších 
návykových látek 

� objasní význam zdravého životního 
stylu 

 
� zhodnotí význam zdraví a nutnost  

jeho ochrany 
� uvede základní poznatky a imunitnímu 

systému 
� zhodnotí nebezpečí drog a dalších 

návykových látek 
 
 
 
� popíše rozmnožování člověka a uvede 

různé způsoby ochrany před 
pohlavními chorobami 

 

Orgánové soustavy člověka, jejich 
stavba a funkce 
� opěrná a pohybová soustava 
� oběhová soustava 
� dýchací soustava 
� trávicí soustava 
� vylučovací soustava 
� kožní soustava 
� smyslové orgány 
� řídící orgány 
� nervová soustava 
� smyslová soustava 
� vyšší nervová činnost: myšlení, paměť, 

řeč 
� vzájemné vztahy jednotlivých orgánů, 

vlivy prostředí na jejich funkci 
 

� zdravý životní styl 
 

Nemoci, úrazy, prevence 
� ochrana zdraví, zásady první pomoci 
� styk člověka s prostředím, zpětná vazba 
� hygiena, vlivy kouření, alkoholu, drog, 

zneužívání léků 
� zdraví a nemoc 
� vnější a vnitřní faktory ovlivňující život 

(prostředí, dědičnost) 
 

Fylogeneze a ontogeneze člověka 
� rozmnožování, vývin jedince, 

rodičovství, funkce rodiny 
� nebezpečí pohlavních chorob, AIDS, 

hlavní období lidského života, druhotné 
pohlavní znaky 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy  

 
� zhodnotí svůj vztah k prostředí, 

zdůvodní nezbytnost komplexní péče 
o zdraví  

 
 
 
 
 
 
 
 
� zhodnotí význam dědičnosti 

a proměnlivosti organismů 
� vysvětlí souvislost mezi dědičností 

a proměnlivostí 
� popíše buňku a uvede její základní 

funkce, vysvětlí její složitosti 
 

 
 

ZÁKLADY EKOLOGIE 
� základy ekologie 
� vztahy člověka k životnímu prostředí  

- význam a ochrana životních zdrojů 
- vliv znečištěného ovzduší a 
klimatických změn na život člověka a 
živých organismů 

 
 
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

Základy dědičnosti a proměnlivost 
organismů 
� podstata dědičnosti 
� přenos dědičných informací 
� gen, křížení, Mendelovy zákony 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

 
� objasní vznik Sluneční soustavy 
� rozliší sféry Země, objasní jejich 

význam pro život a vliv na živé 
organismy 

 
 
 

� orientuje se v nejdůležitějších názorech 
na vznik života 

� objasní podmínky, vývoj a význam 
života na Zemi 

 
� rozliší minerál a horninu 
� objasní vznik krystalu 
� orientuje se v krystalových soustavách 
� určí vybrané nerosty a jejich fyzikální 

a chemické vlastnosti 
� zvládá jednoduché postupy práce  

při manipulaci s přírodninami 
� pracuje s odbornou literaturou 
 
� uvede příklady vnitřních geologických 

dějů, příčiny a důsledky 
� pozná podle charakteristických znaků 

vybrané druhy hornin 
 
 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 
Vznik a stavba Země 
� vznik vesmíru, sluneční soustavy a 

Země 
� stavba zemského tělesa 
� přírodní sféry Země 
 
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

Vznik a vývoj života 
� vznik života, vědecké i nevědecké teorie 
� vývoj přírodních sfér Země 
 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 
Stavba zemské kůry 
� horniny, nerosty 
� vnější a vnitřní stavba krystalů 
� fyzikální a chemické vlastnosti minerálů 
� systém minerálů 
 
 
 
 
Geologické děje vnitřní 
� sopečná činnost 
� složení magmatu 
� vyvřelé horniny 
� zemětřesení 
� horotvorné děje 
� pohyb kontinentů 
� příčiny vzniku mimořádných událostí 

způsobených přírodními vlivy a ochrana 
před nimi 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� porozumí důsledkům vlivů vnějších 

geologických činitelů na zemskou kůru 
� uvede příklady vnějších geologických 

jevů 
� pozná podle charakteristických znaků 

vybrané horniny 
� objasní význam půdotvorných činitelů 
� rozliší hlavní typy půd 
 
 
 

 
 
 

 
� pozná podle charakteristických znaků 

vybrané horniny a minerály 
� vyhledá informace v odborné literatuře 

 
 

 
� orientuje se v geologické stavbě 

a geologickém vývoji v ČR a regionu 
 
 
 
 
� objasní jednotlivá geologická období 

z hlediska probíhajících geologických 
změn 

� rozdělí je do útvarů podle 
charakteristických znaků 

Geologické děje – vnější 
� eroze 
� vliv vody 
� vlivy ledovců 
� vliv větru 
� člověk – antropogenní vlivy 
� horniny usazené 
� horniny přeměněné 
� půdy – typy, druhy 
� přírodní katastrofy (vznik a důsledky) 
� chování při mimořádných událostech a 

první pomoc 
 
 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ 
PŘÍRODNIN 

� horniny, nerosty, práce s odbornou 
literaturou 

 
 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 
Geologický vývoj ČR 
� Český masív 
� Západní Karpaty 
� geologická stavba našeho regionu 
� mimořádné přírodní události v ČR 
 

Dějiny Země 
� dějiny vývoje od prvohor do čtvrtohor 
� stratigrafická orientace 
� vývoj přírody v jednotlivých období 
� vliv změn na krajinu 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
PŘÍRODOPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy  

 
� zhodnotí svůj vztah k prostředí, 

zdůvodní nezbytnost komplexní péče 
o zdraví  

� objasní a uvede příklady negativního i 
pozitivního ovlivňování přírody a 
životního prostředí 

 
 
 

 
 

ZÁKLADY EKOLOGIE 
� základy ekologie 
� vztah člověka k životnímu prostředí 
� pozitivní i negativní vlivy v krajině 
� vliv člověka na krajinu a ekosystém 
� ochrana životního prostředí a přírodních 

zdrojů 
� organismy a prostředí a vztahy mezi 

organismy 
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Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Zeměpis se vyučuje v 6. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově je na 2. stupni Zeměpisu věnováno 8 hodin týdně. 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním 
z vyučovacích předmětů ŠVP, který umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti 
udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich 
aplikaci v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, 
experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně 
interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat 
je, popřípadě ovlivňovat a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.  
 
Zeměpis obohacuje v návaznosti na prvouku a vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků 
uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí 
v blízkém území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na území ČR, v Evropě a dalších 
světadílech. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, 
uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za 
kvalitu života na Zemi a vztahu lidí k jejich přírodnímu i společenskému prostředí. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Výuka Zeměpisu směřuje především k: 

- vytvoření pozitivního vztahu k sobě a svému okolí (přírodě i společnosti) 
- podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání různých států a regionů, způsobu života, tradic 

a kultury místních obyvatel i krásy jejich přírody 
- získání uceleného obrazu o přírodních, hospodářských i sociálních poměrech v naší vlasti, 

jejím postavení v Evropě a ve světě a o perspektivě jejího dalšího vývoje 
- myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- přípravě žáka na život v Evropě (vytvoření vědomí evropské sounáležitosti) 
- přípravě žáka na život v současném světě 
- získávání tolerantního postoje k lidem s odlišnou kulturou, náboženstvím, barvou pleti 

a politickým přesvědčením 
- utváření a rozvíjení základních vědomostí, znalostí, hodnot a postojů ve vyučovacích 

tématech: geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, přírodní obraz Země, 
regiony světa, společenské a hospodářské prostředí, životní prostředí, Česká republika, 
terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

- aktivní využívání cizího jazyka a různých informačních a komunikačních technologií při 
vyhledávání, výběru a zpracovávání informací.  

 
Výuka Zeměpisu by měla výrazně podporovat používání cizího jazyka a využívat výpočetní 
techniky s připojením k internetu. Výuka probíhá zpravidla v kmenových třídách. Dle možnosti 
patří k preferovaným organizačním formám poznávací vycházky, výlety do okolí a praktická cvičení 
ve škole. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Zeměpis jsou promyšleně volené a řízené 
postupy, způsoby a metody, kterými chceme cíleně směřovat k naplnění klíčových kompetencí. 
 

Forma realizace  
Skupinová výuka: práce ve skupinách při řešení zadaného úkolu 
Hromadná výuka: výklad, explikace nového učiva  
Individuální výuka: jednotlivé části hodiny, při samostatné práci 
Kooperativní výuka: spolupráce při řešení zadaného úkolu 
Výukový software: testy a cvičení 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Zeměpis na 2. stupni  
Kompetence k učení  
Žák rozvíjí a upevňuje své znalosti o svém okolí, svém regionu, své vlasti a cizích zemí. Plánuje, 
organizuje a vyhodnocuje své činnosti, vyhledává, zpracovává a používá potřebné informace 
literatury a na internetu. Aktivně využívá cizí jazyk. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák se prakticky učí na modelových situacích řešit zadané úkoly, logicky vyvozuje, předvídá 
specifické závěry z přírodovědných zákony, je samostatný a rozvíjí svou tvořivost. Týmově řeší 
zadané problémy za použití moderní technologie a techniky. 
Kompetence komunikativní  
Žák se přesně a logicky vyjadřuje, argumentuje, klade důraz na kulturní úroveň mluveného 
i písemného projevu. Aktivně používá cizí jazyk a výpočetní techniku.  
Kompetence sociální a personální  
Žák komunikuje ve skupině, podílí se na příjemné atmosféře ve třídě, věcně argumentuje a učí se 
schopnosti sebekontroly. 
Kompetence občanské  
Žák respektuje názory ostatních, formuje si volní a charakterové rysy, zodpovědně se rozhoduje 
podle dané situace. Chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní 
životní prostředí a jedná v zájmu trvale udržitelného rozvoje. 
Kompetence pracovní  
Žák zdokonaluje svůj grafický projev, dokáže si efektivně organizovat vlastní práci. Vyhledává 
a využívá různých zdrojů informací. Dodržuje pravidla bezpečného chování v terénu. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – ZEMĚPIS 
 
 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE  
A TOPOGRAFIE 
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 

kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních 
zdrojů (6. roč.: Globus a mapa) 

� používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii  
(6. roč.: Globus a mapa) 

� přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité 
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává 
hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině (6. roč.: Globus 
a mapa) 

�  vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, 
jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu (6. roč.: Globus a mapa) 

 
 

Učivo  
� komunikační geografický a kartografický jazyk – vybrané obecně používané geografické, 

topografické a kartografické pojmy; základní topografické útvary: důležité body, výrazné liniové 
(čárové) útvary, plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska – uzly; hlavní 
kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené značky, vysvětlivky; 
statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky; základní informační geografická média a 
zdroje dat  

� geografická kartografie a topografie – glóbus, měřítko globusu, zeměpisná síť, poledníky 
a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko 
a obsah plánů a map, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická cvičení 
a aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě  

 
 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 

sluneční soustavy (6. roč.: Vesmír) 
� prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země  

na život lidí a organismů (6. roč.: Vesmír) 
� rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost 

a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu (6. roč.: 
Krajinná sféra) 

� porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu  
a na lidskou společnost (6. roč.: Krajinná sféra) 
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Učivo  
� Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání 

ročních období, světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas  
� krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry  
� systém přírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, geografická (šířková) pásma, 

výškové stupně  
� systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní oblasti  
 
 

REGIONY SVĚTA  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení 

a lokalizaci regionů světa (6., 7., 9. roč.: Geografie světadílů a oceánů) 
� lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, 

srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny (6., 7., 9. roč.: Geografie 
světadílů a oceánů) 

� porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické 
a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, 
oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států (6., 7., 9. roč.: 
Geografie světadílů a oceánů) 

� zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 
příčinou zásadních změn v nich (9. roč.: Geografie světadílů a oceánů) 

 
 

Učivo  
� světadíly, oceány, makroregiony světa – určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená 

charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby 
a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské 
oblasti, kulturní oblasti)  

� modelové regiony světa – vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské 
a environmentální problémy, možnosti jejich řešení  

 
 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, 

strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech 
mozaiku multikulturního světa (9. roč.: Obyvatelstvo – sídla) 

� posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel (9. roč.: Obyvatelstvo – sídla) 

� zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje (9. roč.: Světové hospodářství) 

� porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit (9. 
roč.: Světové hospodářství) 

� porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných 
znaků (9. roč.: Politický zeměpis) 

� lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech (9. roč.: Politický zeměpis) 
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Učivo 

� obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické 
hospodářské a kulturní charakteristiky  

� globalizační společenské, politické a hospodářské procesy – aktuální společenské, sídelní, 
politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace  

� světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, ukazatelé 
hospodářského rozvoje a životní úrovně  

� regionální společenské, politické a hospodářské útvary – porovnávací kritéria: národní 
a mnohonárodnostní státy, části států, správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní 
a periferní hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace) 
států; geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska  

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 

příkladech specifické znaky a funkce krajin (6.–9. roč.: Krajina; Příroda a životní prostředí) 
� uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 

rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) (6.–9. roč.: Krajina; Příroda a životní prostředí) 
� uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů  

na životní prostředí (6.–9. roč.: Krajina; Příroda a životní prostředí) 
  

 

Učivo  
� krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin  
� vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody 

a životního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a environmentální problémy 
lidstva  

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy (8. roč.: Místní region) 
� hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 

možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním 
celkům (8. roč.: Místní region) 

� hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský 
a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu (8. roč.: Česká 
republika – přírodní podmínky) 

� lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti 
z hlediska osídlení a hospodářských aktivit (8. roč.: Oblasti České republiky  

� uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních 
a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států (8. roč.: Česká republika – 
hospodářství) 
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Učivo  
� místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k okolním 

regionům, základní přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu 
důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry)  

� Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje; 
obyvatelstvo: základní geografické, demografické a hospodářské charakteristiky, sídelní poměry; 
rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura hospodářství; transformační 
společenské, politické a hospodářské procesy a jejich územní projevy a dopady; hospodářské a 
politické postavení České republiky v Evropě a ve světě, zapojení  
do mezinárodní dělby práce a obchodu  

� regiony České republiky – územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění, kraj 
místního regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v euroregionech  

 
 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 
  
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu (9. roč.: Terénní geografická 

výuka) 
� aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny (9. roč.: 

Terénní geografická výuka) 
� uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových 

situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech (9. roč.: Terénní 
geografická výuka) 

  
 

Učivo 

� cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, jevy, 
pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle 
mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché panoramatické 
náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních jevů 
a ukazatelů  

� ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření, chování a jednání 
při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích  
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� vysvětlí pojmy: globus, mapa 
� vypočítá různé vzdálenosti na 

globusu a mapě podle měřítka 
� vysvětlí pojmy: rovnoběžka, 

poledník 
� ukáže na mapě zeměpisné 

souřadnice zadaného místa na Zemi 
� uvede časová pásma a přechody 

datové meze na Zemi (ukáže na 
mapě, globu) 

� pracuje s turistickou mapou, znázorní 
výškopis a polohopis na mapách 

� vysvětlí pojmy: kóta, nadmořská 
výška, vrstevnice; určí význam 
vybraných mapových značek 

 
� vysvětlí, jak vznikl vesmír, hvězdy 

a další tělesa sluneční soustavy 
� uvede tělesa patřící do sluneční 

soustavy, vyjmenuje planety 
� vyhledá základní údaje o Zemi 

a nejbližších vesmírných tělesech 
� uvede pohyby, které naše Země 

vykonává a jejich důsledky vyhledá 
jaké přirozené družice má naše 
Země, uvede základní údaje o 
Měsíci a jeho pohybech 

� uvede hlavní mezníky v obývání 
vesmíru, zhodnotí, jak ovlivňují 
dnešní život 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, 
ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE 

A TOPOGRAFIE 
Komunikační geografický 
a kartografický jazyk 

� globus, mapa 
� mapy – měřítko, druhy map, obsah 

map 
Geografická kartografie a topografie 

� rovnoběžky, poledníky 
� určování zeměpisné polohy 
� čas na zeměkouli 
� výškopis, polohopis 

 
 
 
 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 
Země jako vesmírné těleso 

� vesmír a hvězdy 
� Slunce a sluneční soustava – 

planety, planetky, komety 
� tvar a rozměry Země 
� pohyby Země – pohyb okolo osy, 

pohyb okolo Slunce 
� Měsíc – přirozená družice Země 
� vývoj o poznání vesmíru 

M Rovinné útvary 
 

EV 
Ekosystémy 
Krajinná sféra 
 
EV 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí  
Krajinná sféra 

D Historické prameny, 
dějepisná mapa 

ČJ Dobrodružná a cestopisná 
literatura 

F Měřené veličiny 

VO Obec, region, země (6. roč.) 

 

D 
Nejstarší starověké civilizace 
a jejich kulturní odkaz; 
Antické Řecko a Řím 
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� vysvětlí pojmy: krajinná sféra, 
litosféra, atmosféra, hydrosféra, 
pedosféra, biosféra 

� vyjmenuje hlavní složky krajinné 
sféry, rozliší jednotlivé části krajinné 
sféry a zařadí je do pedosféry, určí, 
které části jsou nejvíce ovlivněny 
činností člověka 

� uvede základní poznatky vztahující  
se k jednotlivým sférám (aplikuje 
tyto poznatky při hodnocení 
přírodních jevů a ukazatelů při 
terénních geografických cvičeních) 

 

Krajinná sféra 
� krajinná sféra 
� litosféra – stavba Země, dno oceánu, 

zemětřesení a sopečná činnost, vznik 
pohoří, vnější činitelé – působení 
tekoucí vody, povrch jako výsledek 
přírodních činitelů 

� atmosféra – počasí, podnebí, 
podnebné pásy, oběh vzduchu 
v atmosféře 

� hydrosféra – pohyby mořské vody, 
vodstvo na pevnině – řeky, jezera, 
bažiny, vodní nádrže, ledovce 
a podpovrchová voda 

� pedosféra – složení půdy 
a nebezpečí, která půdu ohrožují 

� biosféra – tropické lesy, savany, 
pouště, polopouště, subtropická 
oblast, stepi a lesostepi, lesy mírného 
pásu, tundry, život v mořích 
a oceánech, výškové stupně 
rostlinstva 

 

CJ Čtení na téma počasí 

 
 

PČ 
Základní podmínky pro 
pěstování a ochranu rostlin 
(půdy) 

VZ Ochrana člověka  
za mimořádných událostí  

F Měřené veličiny (teplota)   

PŘ Vývoj, vývin a systém 
živočichů  
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� vyhledá rozlohy světových oceánů, 
seřadí oceány podle rozlohy, na 
mapě ukáže nejhlubší místa oceánů, 
okrajová moře, poloostrovy, ostrovy, 
mořské proudy a porovná 
hospodářské využití oceánů 

� seřadí světadíly podle rozlohy, popíše 
polohu světadílů – s jakými světadíly 
sousedí, které průplavy a průlivy 
světadíl oddělují, největší ostrovy 
a poloostrovy 

� na mapě najde významná pohoří, 
řeky a jezera 

� vyjmenuje podnebné pásy,  
do kterých zasahuje daný světadíl,  
na mapě najde místa s nejvyššími 
a nejnižšími teplotami, nejvyššími 
a nejnižšími srážkami 

� vyjmenuje vegetační pásy,  
do kterých zasahuje daný světadíl, 
vyhledá a uvede významné rostliny, 
živočichy a hospodářsky pěstované 
rostliny tohoto pásu 

� na mapě ukáže hlavní naleziště 
nerostných surovin 

� zjistí a uvede počet obyvatel 
a porovná rozmístění obyvatelstva 

� rozdělí daný světadíl na několik 
oblastí, které se od sebe odlišují – 
srovnává lidnatost a hospodářskou 
úroveň 

� na mapě ukáže polární oblasti, 
zhodnotí podmínky života zde  

REGIONY SVĚTA 
Světadíly, oceány, makroregiony světa 

� světové oceány – Atlantský, Tichý, 
Indický, Severní ledový 

� zeměpis světadílů 
� Afrika, Austrálie – poloha, rozloha 
� povrch a vodstvo 
� podnebí 
� rostlinstvo, živočišstvo 
� nerostné suroviny 
� obyvatelstvo 
� oblasti – Afriky, Austrálie 
� polární oblasti – Arktida, Antarktida 
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� odhadne vzdálenost a výšku 

v terénu, zorientuje turistickou 
mapu, podle mapy odhad ověří 

 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, 
PRAXE A APLIKACE 

Cvičení a pozorování v terénu místní 
krajiny, geografická exkurze 

� světové strany 
� jednoduchý panoramatický náčrtek 
� vzdálenost a výšku v terénu 
� terénní geografické cvičení: (téma – 

krajinná sféra – hodnocení 
přírodních jevů a ukazatelů) 
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� vyjmenuje státy Severní Ameriky, 
Střední Ameriky a Jižní Ameriky; 
vysvětlí, které oblasti Ameriky  
(a proč) říkáme Karibská oblast 
a Latinská Amerika 

� popíše polohu a povrch Ameriky, 
vyhledá na mapě nejdelší pohoří, 
činné sopky, nejvyšší vrcholy, 
významné veletoky, jezera, moře 
a oceány, které Ameriku obklopují 

� vyjmenuje podnebné a vegetační 
pásy Ameriky, uvede rostliny 
a živočichy typické pro jednotlivé 
pásy 

� vyhledá základní údaje 
o obyvatelstvu (původní 
obyvatelstvo, přistěhovalci, hustota 
obyvatelstva, významná sídla) 

� na mapě ukáže hlavní oblasti těžby 
nerostných surovin 

� vyjmenuje nejvýznamnější 
hospodářsky pěstované plodiny, 
uvede hlavní průmyslové oblasti 
a porovná hospodářskou vyspělost 
vybraných států  

� vyjmenuje a na mapě ukáže státy 
Severní a Latinské Ameriky, jejich 
hlavní města, využívá získaných 
znalostí k charakteristice 
jednotlivých států z hlediska 
přírodních i hospodářských 
podmínek 

REGIONY SVĚTA 
Světadíly, makroregiony světa – 
Amerika 

� členění amerického kontinentu 
� poloha, povrch, vodstvo 
� podnebí, vegetace 
� obyvatelstvo 
� nerostné suroviny 
� průmysl, zemědělství 
� USA, Mexiko, Středoamerické 

země, Karibské státy, Andské státy, 
Brazílie, země Jižního rohu 

D Zámořské objevy a počátky 
dobývání světa 

 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
Zeměpis světadílů – Evropa/Amerika  
 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět  
Zeměpis světadílů – Evropa/Asie  
 
VMEGS 
Jsme Evropané   
Zeměpis světadílů – Evropa  
 
EV 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Vlivy člověka a lidské společnosti  
na krajinu 

ČJ Souboje, prohry, vítězství 

CJ Rozhovory na téma město 
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� uvede významná naleziště nerostných 

surovin 
� uvede významné hospodářsky 

pěstované rostliny a hlavní průmyslové 
oblasti 

� vyjmenuje oblasti, na které lze Asii 
rozdělit, uvede, které státy do oblasti 
patří a co je pro danou oblast typické 
z hlediska přírodních i hospodářských 
podmínek 

 

 
Světadíly, makroregiony světa – Asie 

� Asie – největší světadíl 
� poloha, povrch, vodstvo 
� podnebí 
� vegetace 
� obyvatelstvo 
� nerostné suroviny 
� průmysl, zemědělství 
� oblasti (regiony) Asie 
 
 

Modelové regiony světa 
� vybrané modelové přírodní, 

společenské, politické, hospodářské 
a environmentální problémy, 
možnosti jejich řešení 
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� na mapě ukáže hranici mezi Asií 

a Evropou, vyhledá krajní body 
Evropy, odhadne rozlohu a členitost 
Evropy (porovná s ostatními 
světadíly) 

� objasní důležité mezníky 
geologického vývoje Evropy,  
na mapě ukáže největší nížiny, 
pohoří, nejvyšší vrcholy, nejdelší 
evropský veletok a další významné 
řeky, jezera, ledovce, průlivy 
a průplavy 

� vyjmenuje podnebné pásy,  
do kterých Evropa zasahuje, porovná 
množství srážek a teploty v těchto 
pásech 

� vyjmenuje podnebné pásy,  
do kterých Evropa zasahuje, porovná 
množství srážek a teploty v těchto 
pásech 

� vyjmenuje hlavní vegetační pásy 
Evropy, uvede příklady typických 
zástupců z rostlinné a živočišné říše  

� na mapě vyhledá ložiska nerostných 
surovin, hlavní hospodářsky 
pěstované rostliny a vyjmenuje 
hlavní průmyslové oblasti Evropě 

� vyhledá počet obyvatel, vyjmenuje 
hlavní jazykové skupiny, vysvětlí 
pojmy: migrace, urbanizace, 
aglomerace a konurbace 

� zjistí a uvede, kterými oblastmi 
Evropy se přepravuje nejvíce zboží  

Světadíly, makroregiony světa – Evropa 
� zeměpisná poloha Evropy 
� pohoří, nížiny a vodstvo 
� podnebí Evropy 
� rostlinstvo a živočišstvo 
� nerostné suroviny, průmysl, 

zemědělství 
� obyvatelstvo a osídlení Evropy 
� doprava 
� cestovní ruch 
� ekonomické a vojenské organizace 

v Evropě 
� Polsko a Slovensko – naši slovanští 

sousedé, ostatní středoevropské státy, 
Německo – evropská velmoc, 
severská země, ostrovní Británie, 
Francie, Středomořské státy a 
Balkánský poloostrov, evropské 
Rusko, samostatné státy bývalého 
Sovětského svazu 

CJ Rozhovory na téma město 
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� na mapě vyhledá hlavní turistická 
centra Evropy 

� uvede ekonomická a vojenská uskupení 
v Evropě 

� vyjmenuje (na mapě ukáže) všechny 
evropské státy, uvede jejich hlavní 
města a na základě získaných znalostí 
(vlastních zkušeností) charakterizuje 
vybrané státy z hlediska přírodních 
a hospodářských podmínek  
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� vysvětlí pojmy: poloha, tvar 
� uvede typy reliéfu, které v ČR 

převládají, vysvětlí, jak se Český masív 
a Karpaty měnily v jednotlivých 
geologických obdobích, zařadí 
jednotlivá pohoří pomocí mapy 
do horopisných celků 

� vysvětlí, čím je ovlivněno rozložení 
teplot a srážek v ČR, zjistí, uvede 
minimální a maximální naměřené 
hodnoty a zhodnotí jejich využití 

� vysvětlí rozdíl mezi půdními typy 
a půdními druhy (porovná jejich 
využití a rozmístění) 

� vyjmenuje hlavní floristické oblasti 
a výškové stupně rostlinstva v ČR 

 
� zjistí počet obyvatel ČR podle 

posledního sčítání, vysvětlí pojmy: 
porodnost, úmrtnost, přírůstek 
obyvatelstva a urbanizace 

� rozdělí obyvatelstvo podle pohlaví, 
věku, ekonomické aktivity, zjistí, 
uvede, které národnosti a národnostní 
menšiny se vyskytují na území ČR 

� vyjmenuje kraje ČR, uvede významná 
sídla 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Česká republika 

� poloha, tvar 
� povrch a jeho členění – vznik a 

vývoj reliéfu, horopisné celky 
� podnebí – teploty a srážky, 

podnebné oblasti 
� vodstvo 
� půdy 
� rostlinstvo a živočišstvo 
� ochrana přírody 

 
 
 
 
 
 
 

 
� základní údaje o obyvatelstvu 
� rozdělení obyvatelstva 
� sídla 
 

CH Voda a vzduch (čistota 
ovzduší, ozónová vrstva) 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita 
Geografická exkurze na téma „Místní 
region“ 
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
Česká republika 
 
EV 
Ekosystémy 
Místní region M Závislosti a data 

D Vznik ČSR 

CJ Česká republika 
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ZEMĚPIS 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� uvede hlavní průmyslová odvětví ČR, 

na mapě ukáže nejvýznamnější 
průmyslové zóny 

� porovná význam různých příkladů 
chovu hospodářských zvířat, vyjmenuje 
hlavní hospodářsky pěstované plodiny 

� vyjmenuje druhy dopravy, zhodnotí 
jejich význam, problémy 

� posoudí význam služeb, uvede,  
co do skupiny služeb řadíme, na mapě 
ukáže nejvyhledávanější místa 
z hlediska cestovního ruchu 

� uvede příklady výrobků (surovin), které 
mají hlavní podíl na exportu a importu 

 
 
� vyjmenuje regiony ČR 
� porovná region, ve kterém žije, 

s jinými regiony (pro porovnání 
podobností a odlišností využije získané 
znalosti z přírodních a hospodářských 
podmínek ČR) 

 

 
� průmysl – průmysl paliv 

a energetiky, hutnický průmysl, 
strojírenský průmysl, chemický 
průmysl, průmysl stavebních hmot, 
spotřební průmysl 

� zemědělství – chov hospodářského 
zvířectva, zemědělská půda 
a pěstování plodin, potravinářský 
průmysl 

� doprava – železniční, vodní, silniční, 
letecká a potrubní doprava 

� služby, rekreace a cestovní ruch 
� zahraniční obchod 

 
 
Regiony České republiky 
� Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy, 

Západní Čechy, Severozápadní Čechy, 
pánevní oblast, Severovýchodní Čechy, 
Východní Čechy, Vysočina, Jižní 
Morava, Střední Morava, Ostravsko-
slezská oblast  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
ZEMĚPIS 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� uvede polohu místního regionu v rámci 

republiky a zhodnotí výhody 
a nevýhody této polohy 

� uvede, se kterými regiony místní region 
sousedí 

� charakterizuje přírodní podmínky 
(povrch, vodstvo, vegetaci, podnebí) 
místního regionu a porovná  
je s přírodními podmínkami jiných 
regionů 

� zhodnotí sociálněekonomickou situaci 
v regionu (porovná s celkovou 
sociálněekonomickou situací v ČR) 

 
 
 
 
 
 
� aplikuje praktické postupy při 

pozorování 
 
 

Místní region 
� zeměpisná poloha 
� vztahy k okolním regionům 
� přírodní charakteristika 
� socioekonomická charakteristika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, 

PRAXE A APLIKACE 
Geografická exkurze na téma  
„Místní region“ 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
ZEMĚPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
� rozdělí státy podle geografické polohy, 

rozlohy a lidnatosti 
� vyjmenuje příklady státních hranic 

a hlediska, která se uplatňují při jejích 
rozlišení 

� vyjmenuje politické formy států 
(republika, monarchie…), vyhledá 
příklady, uvede, které převládají 
v současném světě 

� vyjmenuje příklady nezávislých států, 
závislých států, unitárních států 
a federativních států – vysvětlí rozdíly 
mezi těmito typy států 

� uvede typy politické moci ve státě 
a způsoby, jakými je politická moc 
uplatňována 

� rozdělí státy světa podle stupně 
hospodářského rozvoje 

�  uvede mezinárodní politické organizace 
a seskupení, jejichž součástí je i ČR, 
zhodnotí jejich význam 

� uvede ohniska neklidu v současném 
světě, objasní hlavní příčiny konfliktů 

 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ 
PROSTŘEDÍ 

Regionální společenské, politické 
a hospodářské útvary  
� poloha, rozloha, lidnatost 
� státní hranice 
� státní zřízení 
� správní členění 
� způsob vlády 
� stupeň rozvoje států světa 
� mezinárodní politické organizace 

a seskupení 
� ohniska neklidu v současném světě 

D Rozdělený a integrující se 
svět  

 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Obyvatelstvo – sídla 
Světové hospodářství  
 
EV 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Působení životního prostředí  
na člověka a lidskou společnost, 
ochrana životního prostředí 
 
EV 
Vztah člověka k prostředí 
Vlivy člověka a lidské společnosti  
na krajinu 
 

OV Výchova k demokracii  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
ZEMĚPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� vypočítá přírůstek obyvatelstva  

na modelových příkladech, zjistí, uvede 
příklady států s kladným a záporným 
přírůstkem, porovná tyto státy, vyhledá 
nejnovější údaje o počtu obyvatelstva, 
uvede pravděpodobný budoucí vývoj 

� porovná rozmístění obyvatelstva  
na Zemi 

� vysvětlí pojmy: migrace, imigrace, 
emigrace 

� rozdělí obyvatelstvo podle ras, jazyků 
� vyjmenuje nejvýznamnější náboženství 

ve světě 
� rozdělí obyvatelstvo podle věku, pohlaví 

a ekonomické aktivity 
 

� rozliší hlavní skupiny hospodářské 
činnosti, vyjmenuje hospodářské 
systémy v minulosti a v dnešní době 

� vysvětlí rozdíly mezi jádrovými 
a periferními oblastmi, uvede příklady 
těchto oblastí 

� vyjmenuje různé typy zemědělství, 
uvede, ve kterých oblastech světa  
se s nimi setkáme, vybrané zemědělské 
plodiny zařadí  
do podnebných pásů,  
na mapě ukáže hlavní oblasti pěstování 
těchto plodin, uvede příklady různých 
chovů hospodářských zvířat a zhodnotí 
jejich význam v různých částech světa 
 

Obyvatelstvo světa 
� obyvatelstvo světa a jeho početní růst 
� rozmístění obyvatelstva na Zemi 
� územní pohyb obyvatelstva 
� lidské rasy, národy, jazyky 
� náboženství ve světě 

 
 
 
Globalizační společenské, politické 
a hospodářské procesy 
� struktura obyvatelstva 
� městská sídla – proces urbanizace 
� územní struktura měst 
 
 
Světové hospodářství 
� světové hospodářství 
� jádrové a periferní oblasti 
� zemědělství – pěstování užitkových 

plodin, chov hospodářských zvířat 
� rybolov a lesní hospodářství 
� těžba nerostných surovin 
� energetika a těžký průmysl, spotřební 

průmysl 
� úloha dopravy v hospodářství – 

železniční, silniční, letecká, vodní 
a potrubní doprava a doprava informací 

� služby obyvatelstvu 
� cestovní ruch – hlavní oblasti 

cestovního ruchu 

OV Občanská společnost, 
sdružování občanů, obec, stát 

 

OV Svět a Evropa  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
ZEMĚPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

� vyhledá, uvede hlavní rybolovné 
oblasti 

� na mapě ukáže hlavní oblasti těžby 
nerostných surovin, posoudí jejich 
význam pro jednotlivá průmyslová 
odvětví 

� vyjmenuje hlavní průmyslová odvětví 
těžkého a spotřebního průmyslu 

� vyjmenuje druhy dopravy, porovná 
jejich význam (rozvoj) dříve a dnes 

� zhodnotí význam služeb pro 
obyvatelstvo 

� na mapě ukáže hlavní oblasti 
cestovního ruchu 

� vysvětlí pojmy: import, export, aktivní 
a pasivní obchodní bilance 

� uvede nejdůležitější centra světového 
obchodu a hlavní hospodářské 
organizace ve světě 

 
  

 
� objasní pojem: krajina; uvede, čím  

je krajina tvořena 
� vysvětlí pojem: přírodní krajina; uvede 

vnitřní a vnější činitele, které krajinu 
utvářejí 

� uvede hlavní lidské činnosti, které  
se nejvýznamněji podílejí na přeměně 
krajiny 

 
 

� mezinárodní obchod 
� hlavní hospodářské organizace ve světě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Krajina 
� krajina, součástí přírody 
� přírodní krajina 
� kulturní krajina 
� životní prostředí lidské společnosti 

 
 

  

CJ Životní prostředí  

OV Život člověka na planetě 
Zemi  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
ZEMĚPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� vyjmenuje složky životního prostředí, 

rozliší životní prostředí z hlediska 
kvality 

� uvede přímé a nepřímé vlivy lidských 
zásahů do životního prostředí 

� rozdělí přírodní zdroje, uvede důsledky 
těžby nerostných surovin, zdůvodní 
nutnost chránit zdroje pitné vody před 
znečištěním 

� objasní, které faktory se podílejí  
na ohrožení půdy v krajině a proč 
dochází k pustnutí krajiny 

� doloží, jak průmyslová výroba 
a doprava ovlivňují ovzduší, vysvětlí 
pojmy: imise, emise, kyselé deště, 
skleníkový efekt 

 
 
� na konkrétních příkladech doloží,  

jak narušené životní prostředí negativně 
působí na zdraví člověka 

� vyjmenuje příklady nejzávažnějších 
globálních problémů současnosti 

� uvede, jakými konkrétními způsoby  
se lidé, mezinárodní organizace, 
nevládní organizace a instituce podílejí 
na ochraně životního prostředí 

� uvede příklady chráněných území v ČR 
� navrhne příklady výrobních postupů, 

šetrných k životnímu prostředí 
 

Vztah příroda a společnost 
� lidé a životní prostředí 
� přírodní zdroje 
� půdy a životní prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� životní prostředí a naše zdraví 
� světové ekologické problémy 
� ochrana životního prostředí 
� moderní ochrana přírody 
� ekologická výroba 

 

OV Život člověka na planetě 
Zemi  

 

CH Chemie a společnost  

PŘ Ochrana přírody a životního 
prostředí 

CJ Životní prostředí 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: 
ZEMĚPIS 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
� vysvětlí pojem: živelní pohroma; uvede 

příklady živelních pohrom 
� uvede hlavní zásady chování při vzniku 

živelních pohrom a kontakty (důležitá 
telefonní čísla), kam se obrátit  
při nebezpečí 

� uvede hlavní zdroje možných nebezpečí 
v regionu 

� uvede předměty, které patří  
do evakuačního zavazadla 

 
 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, 
PRAXE A APLIKACE 

Ochrana člověka oři ohrožování zdraví 
a života 
� živelní pohromy 
� opatření, chování a jednání  

při nebezpečí živelních pohrom 
v modelových situacích 

  

 



Základní škola Trmice, Tyršova 482 – Školní vzdělávací program „Škola pro každého“ 
 

Strana 478 

Název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
6. ročník – 1 hodina, 7. ročník – 1 hodina, 8. ročník – 1 hodina, 9. ročník – 1 hodina. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkem jsou na 2. stupni 4 hodiny Hudební výchovy týdně.  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, 
hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění a aktivnímu vnímání hudebního 
umění. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání 
s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. 
 
Vyučovací předmět Hudební výchova by měl být předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, 
seberealizace, zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, ctít 
schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat společenské 
akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti. 
 
Vyučovací předmět Hudební výchova usiluje o to, aby se z žáků stali budoucí návštěvníci 
koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali souvislosti všech druhů umění a aby vhodně 
využívali celý komplex hudebních činností v různých oblastech svého života a obohatili tak své 
estetické vnímání a prožívání světa. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na: Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, 
Hudebně pohybové činnosti a Poslechové činnosti. 
 
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého  
i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.  
 
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 
reprodukci i produkci.  
 
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, 
tance a gest.  
 
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává 
hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách. 
 
Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy 
znalosti úrovně hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve škole. Volba vhodných 
didaktických prostředků je zcela závislá na učitelově rozhodnutí. 
 
Výuka Hudební výchovy probíhá ve specializované učebně hudební výchovy. Hudba  
je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě  
i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. Žáci se o hudbě a svých zážitcích učí hovořit. 
Používají při tom pojmy a hudebně naukové poznatky, které jsou vyvozovány ze znějící hudby a 
aplikovány ve všech hudebních aktivitách. Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující 
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především k jejich přístupu k celému komplexu hudebních činností, ke snaze spolupracovat 
s ostatními, a k úsilí o co nejlepší výsledek. Je možné zohlednit 
i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na určitý typ hudebních činností. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Hudební výchova je volit promyšlené způsoby, 
metody a postupy, kterými podněcujeme přirozenou potřebu setkávání s hudbou, a rozvíjíme 
estetické vnímání a prožívání světa. 
 

Forma realizace  
Týmová práce: seznámení s dějinami hudby 
Skupinová práce: jednoduché doprovody písní 
Systémová výuka: rytmická a melodická cvičení 
Besedy, hudební pořady  
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Hudební výchova na 2. stupni  
Kompetence k učení  
Žák se učí prostřednictvím vlastní tvorby; rozvíjí svou tvořivost aktivním osvojováním různých 
hudebních technik; vnímá umělecké slohy a hudební díla v jejich historickém kontextu. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák vyhledává vazby mezi jednotlivými druhy umění, uměleckými žánry a kriticky posuzuje 
umělecká díla a vlastní tvorbu. 
Kompetence komunikativní  
Žák se učí přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání; rozvíjí si schopnost vedení 
dialogu a diskuse o dojmu z uměleckého díla. 
Kompetence sociální a personální  
Žák objevuje potřebu pohybovat se v estetickém prostředí; učí se osobitému hudebnímu projevu. 
Kompetence občanské  
Žák se seznamuje s významnými hudebními díly a jejich autory; prohlubuje svůj zájem o kulturní 
dění. 
Kompetence pracovní  
Žák si osvojuje techniky hry na jednoduché hudební nástroje. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

UMĚNÍ A KULTURA – HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
 
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách (6.–9. 

roč.: Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti, 
Poslechové činnosti)  

� uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, 
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého (6.–9. roč.: Pěvecký a mluvní projev) 

� reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace (6.–7. roč.: Hra na hudební nástroje; 8.–9. roč.: Tvorba 
doprovodů) 

� realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů (8. roč.: Hra na hudební nástroje) 

� rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových 
prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové 
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu (8.–9. roč.: Pohybový doprovod 
znějící hudby) 

� orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky 
a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku (7.–9. roč.: Orientace 
v hudebním prostoru) 

� zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu  
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími 
skladbami (8.–9. roč.: Hudební dílo a jeho autor, Hudební styly a žánry)  

� vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění (7.–9. roč.: Interpretace znějící 
hudby) 

 
 

Učivo  
VOKÁLNÍ ČINNOSTI  
� pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová 

nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace, 
techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití při zpěvu i při 
společných vokálně instrumentálních aktivitách  

� intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách, 
improvizace jednoduchých hudebních forem  

� hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání 
rytmických zákonitostí při vokálním projevu  

� orientace v notovém záznamu vokální skladby – notový zápis jako opora při realizaci písně 
či složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby  

� rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů, převádění melodií 
z nezpěvné do zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně 
pomocí grafického (notového) záznamu  

� reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání 
možností nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné hudební činnosti)  
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INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  
� hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní, 

jednoduchých skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, 
keyboardů a počítače, nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy)  

� záznam hudby – noty, notační programy (např. Capella, Finale, Sibelius) a další způsoby 
záznamu hudby  

� vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje 
– představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální  

� tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy  
 
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  
� pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění  
� pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla – pantomima, 

improvizace  
� pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – tempové, dynamické, rytmicko-

metrické, harmonické  
� orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamětí, reprodukce pohybů prováděných při tanci  

či pohybových hrách  
 
POSLECHOVÉ ČINNOSTI  
� orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – postihování hudebně 

výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba, dušemalba, 
pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich význam pro pochopení 
hudebního díla  

� hudební dílo a její autor – hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními 
díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč, módnost 
a modernost, stylová provázanost)  

� hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti, 
kulturním tradicím a zvykům  

� interpretace znějící hudby – slovní charakterizování hudebního díla (slohové a stylové 
zařazení apod.), vytváření vlastní soudů a preferencí  
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 

� správně nasadí tón, správně dýchá 
� odhadne správnou hlasitost zpěvu 
� rozliší mluvený projev od pěveckého 
� rozšiřuje si hlasový rozsah 
� vícehlasý a jednohlasý zpěv 
 
� rytmicky správně zazpívá písně v 2/4, 

3/4, 4/4 taktu 
 
� zvládá volný nástup tónů v durové 

i mollové tónině 
� dokáže reagovat na tón, vytvořit 

hudební odpověď 
 
 
� orientuje se v notovém zápise, pozná 

vzestup, sestup melodie 
 
 
� reprodukce tónů 
 
 
 
� zhodnotí vlastní vokální projev 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
Pěvecký a mluvní projev 
� pěvecký projev 
� hlasová hygiena 
 
 
 
Hudební rytmus 
 
 
Intonace a vokální improvizace 
� hudební hry 
 
 
 
Orientace v notovém záznamu vokální 
skladby 
 
 
 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební 
představivosti 
 
 
Reflexe vokálního projevu 

VZ Dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita  
Rytmizace, melodizace a hudební 
improvizace 

M Zlomky 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� dokáže reprodukovat jednoduché 

rytmické motivy na Orffovy nástroje 
 
 
 
 
 
� dokáže vytvořit jednoduchou rytmickou 

a melodickou předehru, mezihru, dohru 
� umí zachytit jednoduché představy 

rytmického a melodického motivu 
 
 

� zvládne jednoduchý doprovod písní 
s využitím T, D, S 

 
 

� rozpozná 2/4, 3/4, 4/4 takt a umí 
taktovat jednoduché písně 

� ovládá jednoduché taneční kroky 
 
 
� vyjádří hudbu pomocí pantomimy 
 
 
� improvizuje reakce na změnu tempa, 

dynamiky, rytmu  
 
� reprodukuje pohyby při tanci 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
Hra na hudební nástroje 
 
 
Záznam hudby 
 
Vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ a myšlenek pomocí hudebního 
nástroje 
 
 
 
 
Tvorba doprovodu pro hudebně 
dramatické projevy 
 
 
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Pohybový doprovod znějící hudby 
 
 
 
Pohybové vyjádření hudby v návaznosti 
na sémantiku hudebního díla 
 
Pohybové reakce na změny v proudu 
znějící hudby 
 
 
Orientace v prostoru 
 
 

 
  

IKT Audio  

 

TV Estetické a kondiční formy 
cvičení s hudbou  
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� rozpozná délku, sílu, barvu, výšku tónu, 

dur a moll akord 
� rozpozná rytmické, melodické 

a harmonické změny, kontrast, gradaci, 
pohyb melodie 

 
� zařadí dílo do kontextu s jinými 

hudebními i nehudebními díly 
 
� dokáže rozlišit skladby sólové, 

doprovodné, skladby pro jednotlivé 
nástroje – komorní hudba 

� rozliší charakter hudby taneční, pochod, 
ukolébavku 

� pozná komorní hudbu, operu, operetu, 
hudbu k divadelní hře, filmu, melodram 

� rozpozná jednoduchou písňovou formu, 
rondo, variace 

 
 
� slovně charakterizuje hudební dílo 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
Orientace v hudebním prostoru 
a analýza hudební skladby 
 
 
 
 
 
Hudební dílo a jeho autor 
 
 
Hudební styly a žánry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretace znějící hudby  
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� rozšiřuje si hlasový rozsah 
� předvede různé techniky vokálního 

projevu (brumendo apod.) 
 
� rytmicky správně zazpívá písně v 2/4, 

3/4, 4/4 taktu 
� dokáže zrytmizovat krátký text 
 
 
� zvládá volný nástup tónů v durové 

i mollové tónině, terciové postupy v dur 
i moll 

� dokáže reagovat na tón, vytvořit 
hudební odpověď 

 
 
� rozumí jednoduchému notovému zápisu, 

pozná tempo, vzestup, sestup melodie 
 
 
� dokáže reprodukovat slyšené tóny, 

jednoduché motivy, zvládne rytmicky  
a melodicky obohatit krátký text 

 
 
� ohodnotí vlastní vokální projev 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
Pěvecký a mluvní projev 
 
 
 
Hudební rytmus 
 
 
 
 
Intonace a vokální improvizace 
� hudební hry 
 
 
 
 
Orientace v notovém záznamu vokální 
melodie 
 
 
 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební 
představivosti 

 
 
 
Reflexe vokálního projevu 

 

  

M Zlomky a racionální čísla  
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� reprodukuje jednoduché rytmické 

motivy s využitím nástrojů Orffova 
instrumentáře a jednoduché melodické 
motivy s využitím zvonkohry keybordu, 
klavíru 

 
� dokáže zaznamenat jednoduchou 

rytmickou a melodickou předehru, 
mezihru, dohru, jednoduchou melodii 

� zvládne jednoduchý doprovod písní 
s využitím T, D, S, osmin, čtvrťových, 
půlových hodnot 

 
 
 
� hrou na nástroje dokáže vyjádřit své 

rytmické, melodické, tempové 
a dynamické představy 

 
 
� taktuje složitější rytmické útvary 
 

 
 
� pomocí gest, mimiky, řečí těla 

znázorňuje hudbu 
 
  
� pomocí gest, mimiky, řečí těla 

znázorňuje hudbu 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
Hra na hudební nástroje 
 
 
 
 
 
Záznam hudby 
 
 
 
 
 
 
Vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ a myšlenek pomocí hudebního 
nástroje 
 
 
 
Tvorba doprovodu pro hudebně 
dramatické projevy 
 
 
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Pohybový doprovod znějící hudby 
 
 
Pohybové vyjádření hudby v návaznosti 
na sémantiku hudebního díla 

 

 

IKT Editory audia, videa 

 

TV 
Gymnastika; 
Estetické a kondiční formy 
cvičení s hudbou 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� reaguje na změny tempa, rytmu 

a dynamiky 
 
� ovládá taneční kroky, pohybové hry 
 
 

 
 
� rozezná hudebně výrazové prostředky, 

pohyb melodie, rytmus, tempo, 
dynamiku 

 
� orientuje se v hudebních obdobích,  

zná život a dílo skladatelů  
 
� zná lidové písně, pozná charakter hudby 

(taneční, pochod, ukolébavka) 
� rozliší komorní hudbu, instrumentální 

koncert, kantátu, oratorium 
 

� dokáže slovně ohodnotit skladby 
různých historických období, vyjádřit 
svůj postoj 

 

Pohybové reakce na změny v proudu 
znějící hudby 
 
 
Orientace v prostoru 
 
 
 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
Orientace v hudebním prostoru 
 
 
 
Hudební dílo a jeho autor 
 
 
Hudební styly a žánry 
 
 
 
 
Interpretace znějící hudby 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� rozšiřuje si hlasový rozsah 
� předvede různé techniky vokálního 

projevu (brumendo apod.) 
 
� převede melodii z nezpěvné do zpěvné, 

reprodukuje chromatické postupy 
 
 
� zvládá rytmizaci krátkých textů 
 
 
� dokáže zachytit jednoduchý rytmus 

a melodii písní, motivů pomocí 
notového záznamu 

 
 
� reprodukuje znějící melodii, improvizuje 

jednoduché hudební formy 
 
� ohodnotí vlastní vokální projev  

a projev ostatních 
 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
Pěvecký a mluvní projev 
 
 
 
Intonace a vokální improvizace 
 
 
 
Hudební rytmus 
 
 
Orientace v notovém záznamu melodie 
 
 
 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební 
představivosti 
 
 
Reflexe vokálního projevu 
 

 

 

 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Hudební dílo a jeho autor 
Hudební styly a žánry 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� předvede hru na nástroje – melodii 

písní, motivy 
� umí doprovodit pěvecký projev využitím 

Orffova instrumentáře 
 

� zvládne zaznamenat doprovod  
pro jednotlivé nástroje Orffova 
instrumentáře 

 
 
� hrou na nástroje vyjádří své hudební 

představy 
 
� vytvoří doprovod pěveckých projevů  

s využitím výrazových prostředků, 
gradace, kontrastu 

 
 
 
� vyjádří hudbu pomocí gest, mimiky, 

řečí těla, improvizuje pohybové 
vyjádření 

 
 
� pomocí pantomimy ztvární obsah  

hudebního díla, vymýšlí vlastní 
choreografii 

 
 
� improvizuje reakce na změny tempa, 

rytmu, dynamiky, harmonie 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
Hra na hudební nástroje 
 
 
 
 
Záznam hudby 
 
 
Vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ a myšlenek pomocí hudebních 
nástrojů 
 
Tvorba doprovodů pro hudebně 
dramatické projevy 
 
 
 
 
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Pohybový doprovod znějící hudby 
 
 
 
Pohybové vyjádření hudby v návaznosti 
na sémantiku hudebního díla 
 
 
Pohybové reakce na změny v proudu 
znějící hudby 
Orientace v prostoru 
 

 

 

  

IKT Audio, video 

 

TV 
Gymnastika; 
Estetické a kondiční formy 
cvičení s hudbou 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� dokáže postihnout hudebně výrazové 

prostředky, chápe jejich užití v hudbě 
 
 
 
� zná základní znaky hudebních projevů 

v různých vývojových etapách, rozliší 
a zařadí skladby jednotlivých období 

 
 
 
� slovně zhodnotí skladby různých 

historických období, vyjádří svůj postoj 
k hudbě a její význam pro člověka 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
Orientace v hudebním prostoru 
a analýza hudební skladby 
 
 
Hudební dílo a jeho autor 
 
Hudební styly a žánry 
� hudební období (starověk, středověk, 

antika, renesance, baroko, klasicismus, 
romantismus, hudba 20. století – 
impresionismus, expresionismus) 

 
Interpretace znějící hudby 

D Kultura, věda a technika mezi 
válkami 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� upevňuje si osvojené pěvecké 

dovednosti, hledá nápravu hlasové 
nedostatečnosti (transpozice melodie, 
využití jiné hudebné činnosti) 

 
� intonuje a improvizuje v durových 

i mollových tóninách 
 
� využívá rytmické zákonitosti při  

vokálním projevu 
 
� orientuje se v notovém záznamu, umí 

zachytit rytmus zpívané či hrané písně 
 
 
� reprodukuje znějící melodii, improvizuje 

jednoduché hudební formy, převádí 
z nezpěvné do zpěvné  
polohy 

 
� ohodnotí vlastní vokální projev  

a projev ostatních 
 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
Pěvecký a mluvní projev 
 
 
 
 
Intonace a vokální improvizace 
 
 
Hudební rytmus 
 
 
Orientace v notovém záznamu melodie 
 
 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební 
představivosti 
 
 
 
 
Reflexe vokálního projevu 
 

 

 

 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Hudební dílo a jeho autor 
Hudební styly a žánry 

ČJ 
(KSV) Mluvený projev (Diskuse) 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� upevní si a ověří poznatky pomocí hry 

na hudební nástroje 
� orientuje se v notaci, zachytí rytmus i 

melodii 
 
 
 
 
 
� hrou na nástroje vyjádří své  

hudební představy 
 
 
� samostatně vytváří doprovody 
 
 
 
� pohybově ztvární znějící hudbu,  

zná taneční kroky 
 
 
� dokáže improvizovat při vyjádření  

hudby pomocí gest, pantomimy 
 
 
� rozezná a znázorní rytmické,  

dynamické, melodické změny 
 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
Hra na hudební nástroje 
 
 
 
 
Záznam hudby 
 
Vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ a myšlenek pomocí hudebních 
nástrojů 
 
 
Tvorba doprovodů pro hudebně 
dramatické projevy 
 
 
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Pohybový doprovod znějící hudby 
 
 
Pohybové vyjádření hudby v návaznosti 
na sémantiku hudebního díla 
 
 
Pohybové reakce na změny v proudu 
znějící hudby 
 
 
Orientace v prostoru 

 

 

  

IKT Audio, video 

 

TV 
Gymnastika; 
Estetické a kondiční formy 
cvičení s hudbou 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� dokáže postihnout hudebně výrazové 

prostředky, a významné sémantické 
prvky užité ve skladbě (zvukomalba, 
pohyb melodie, pravidelnost 
a nepravidelnost hudební formy) 

 
 
 
� rozpozná funkci stylů žánrů k životu 

jedince ve společnosti, kulturním 
tradicím a zvykům 

 
 
� slovně zhodnotí skladby  

(slohové a stylové zařazení) 
 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
Orientace v hudebním prostoru 
a analýza hudební skladby 
 
 
 
 
 
Hudební dílo a jeho autor 
 
Hudební styly a žánry 
� hudba 20. století – jazz, blues, rock, 

pop, folklór, hudební divadlo, film 
 
 
Interpretace znějící hudby 

VV 
Reflexe a vztahy zrakového 
vnímání a vnímání ostatními 
smysly 

  

CJ 
(AJ) Tematické okruhy (pop) 

D Technika, věda, kultura  
ve 2. polovině 20. století 
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Název vyučovacího předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
6. ročník – 2 hodiny, 7. ročník – 2 hodiny, 8. ročník – 2 hodiny, 9. ročník – 1 hodina. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkem je na druhém stupni věnováno Výtvarné výchově 6 hodin týdně.  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět 
prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání 
směřuje k porozumění výtvarného umění, k chápání výtvarné kultury v nejširším slova smyslu 
jako nedílné součásti svého duchovního života a bohatství společnosti. 
 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, 
prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je osvojení potřebných 
výtvarných dovedností a technik, rozvíjení své přirozené potřeby vlastního výtvarného vyjádření, 
své fantazie a prostorové představivosti, smyslu pro originalitu a vlastního výrazu. 
 
Na 2. stupni si žáci prostřednictvím výtvarných činností rozšiřují celkový nadhled na kulturu 
a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. 
Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální 
a samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování 
různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují 
projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec 
jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnímu sebevyjádření i hlubšímu 
porozumění uměleckému dílu. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
V etapě základního vzdělávání je Výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech  
– tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, 
myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí Výtvarná 
výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném 
výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (Rozvíjením smyslové citlivosti, 
Uplatňováním subjektivity a Ověřováním komunikačních účinků), založenými na 
experimentování, je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit 
se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 
 
Obsahem tématu Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet 
schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této 
zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. Obsahem tématu 
Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních 
zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem tématu 
Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro 
uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 
 
Ve 3. vzdělávacím období (6. až 9. ročník) se vzdělávací obsah předmětu zaměřuje na posilování 
sebevědomí žáků a podněcování jejich zájmu o výtvarnou výchovu, vhodnou motivací a volbou 
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náročnějších úkolů a technik (vyžadujících již určité znalosti a zručnosti). Zaměřuje se rovněž větší 
měrou i na náměty vyžadující více přemýšlení, uvažování a také vytváří větší prostor  
pro osobitý umělecký projev žáka.  
 
Výuka Výtvarné výchovy probíhá v kmenových třídách, popř. v přírodě. Vzdělávací obsah 
předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období do jednotlivých ročníků, konkrétní činnosti 
však volí učitel sám podle svého uvážení s ohledem na podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a 
potřeby žáků. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Výtvarná výchova je volit promyšlené způsoby, 
metody a postupy, kterými podněcujeme přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, a 
rozvíjíme estetické hodnoty, vnímání a prožívání světa. 
 

Forma realizace  
Týmová práce: seznámení s výtvarnými postupy a technikami 
Skupinová práce: složitější prostorové práce 
Exkurze, výstavy 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Výtvarná výchova na 2. stupni  
Kompetence k učení  
Žák se učí prostřednictvím vlastní tvorby; rozvíjí svou tvořivost aktivním osvojováním různých 
výtvarných technik; vnímá umělecké slohy a díla v jejich historickém kontextu. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák vyhledává vazby mezi jednotlivými druhy umění, uměleckými žánry a kriticky posuzuje 
umělecká díla a vlastní tvorbu. 
Kompetence komunikativní  
Žák se učí přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání; rozvíjí si schopnost vedení 
dialogu a diskuse o dojmu z uměleckého díla. 
Kompetence sociální a personální  
Žák objevuje potřebu pohybovat se v estetickém prostředí; učí se osobitému výtvarnému projevu. 
Kompetence občanské  
Žák se seznamuje s významnými výtvarnými díly a jejich autory; prohlubuje svůj zájem o kulturní 
dění. 
Kompetence pracovní  
Žák si osvojuje různé výtvarné techniky. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

UMĚNÍ A KULTURA – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
 
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků (6.–9. roč.: Prvky 
vizuálně obrazného vyjádření) 

� užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných 
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie (6.–9. roč.: Reflexe 
a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly)  

� užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé 
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace (6.–9. roč.: Smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření) 

� vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření (6.–9. 
roč.: Uspořádání objektů do celku) 

� rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu (6.–9. roč.: 
Přístupy vizuálně obrazným vyjádřením)  

� interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom  
ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků (6.–9. roč.: 
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření) 

� porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů (6.–9. roč.: Proměny komunikačního obsahu) 

� ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci (6.–
9. roč.: Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření) 

 
 

Učivo  
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI  
� prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 

textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu (podobnost, 
kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně 
obrazném vyjádření  

� uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – vyjádření 
vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické 
a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamické 
vyjádření  

� reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých druhů 
(hudebních, dramatických)  

� smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, 
tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě  
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UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY  
� prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností 

– manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, 
uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění 
a interpretace  

� typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, 
plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, vizualizované 
dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry  

� přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 
statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém 
vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při vlastních 
tvůrčích činnostech  

 
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ  
� osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných 

interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých), kritéria jejich 
porovnávání, jejich zdůvodňování  

� komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění komunikačního 
obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora; prezentace 
ve veřejném prostoru, mediální prezentace  

� proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných 
vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní souvislosti  
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 
6.–9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� dokáže experimentovat s různými  

  materiály, vytváří v ploše a v prostoru  
  jejich neobvyklé kombinace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� zvládá a používá vybrané techniky  

pro své vyjádření  
 

 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ ČINNOSTI 
Prvky vizuálně obrazného vyjádření 
� kombinace neobvyklých materiálů 
� linie, tvary, objemy, světlostní 

a barevné kvality 
� vztahy a uspořádání prvků v ploše, 

objemu, prostoru a v časovém průběhu 
(podobnost, kontrast, dynamické 
proměny) 

� malba temperou, suchým pastelem,  
� kresba tužkou, perem, uhlem, fixem 
 
 
Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu 
� vyjádření vztahů, pohybu a proměn 

uvnitř a mezi objekty (lineární 
světlostní, barevné, plastické 
a prostorové prostředky) ve statickém 
a dynamickém vyjádření 

� nauka o barvách (jas, tón, pestré 
a nepestré barvy, míchání barev, 
kontrast, harmonie 

� plošné dekorativní kompozice, vazba 
dekoru na tvar 

� zákonitosti výběru a užití písma, jeho 
sdělovací výrazová a estetická funkce 
 

M Objem krychle, kvádru 
a hranolu (6. roč.) 

 
MeV 
Produktivní činnosti/ 
Tvorba mediálního sdělení (9. roč.) 
Smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření 
 
MeV 
Produktivní činnosti/ 
Práce v realizačním týmu (8., 9. roč.) 
Smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření 
 
 
  

PŘ 
Anatomie a morfologie 
rostlin (7. roč.); 
Systém rostlin (7. roč.) 

ČJ Skladba – grafické znázornění 
(8. roč.) 

F 
 

Měřené veličiny (6. roč.); 
Odraz světla na rozhraní 
dvou prostředí (7. roč.); 
Pohyb těles (7. roč.) 

ČJ 
(LV) Krajina fantazie (7. roč.) 

IKT 

Fotografie – kompozice  
(6. roč.); 
Hardware (7. roč.); 
Grafika (9. roč.) 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 
6.–9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
� seznamuje se a užívá metod 

uplatňovaných ve výtvarném umění pro 
vyjádření svých představ a osobních 
prožitků 

 
 
 
 
 
 
 
 
� rozliší různé pohledy na ztvárnění 

výtvarného prožitku od fantazijních 
představ, alternativního přístupu 
 

� zařadí do historických souvislostí různé 
typy zobrazení, na konkrétních 
příkladech porovnává různé přístupy 
ke zvolenému tématu 

� porovnává různé způsoby vyjádření 
předmětů, navrhuje vlastní design 
jednoduchých předmětů 

 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání  
k vnímání ostatními smysly 
� vědomé vnímání a uplatnění 

mimovizuálních podnětů při vlastní 
tvorbě, reflexe ostatních uměleckých 
druhů (hudebních, dramatických) 

� výtvarně vyjádřený pocit z hudby 
� alternativní řešení vyjádření osobního 

prožitku 
 
 
 
Smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření 
� umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 

film, tiskoviny, televize, reklama 
� výběr, kombinace a variace ve vlastní 

tvorbě 
� historický posun v interpretaci, 

kontinuita vývoje vybraného umění 
� estetická a užitná hodnota výrobků, 

průmyslový design a technická estetika 
� architektura, kultura bydlení, design 

předmětů denní potřeby 
 

HV 
Orientace v hudebním 
prostoru a analýza hudební 
skladby (9. roč.) 

  

IKT Grafika (9. roč.) 

D 
 

Člověk a lidská společnost 
v pravěku (6. roč.); 
Nejstarší starověké civilizace 
jejich kulturní odkaz, Antické 
Řecko a Řím (6. roč.); 
Románská, gotická, barokní 
kultura, Renesance, 
romantismus (7. roč.); 
Postavení českých zemí 
v habsburské monarchii  
ve 2. pol. 19. stol. (8. roč.); 
Kultura, věda a technika mezi 
válkami (8. roč.); 
Technika, věda a kultura  
ve 2. pol. 20. stol. (9. roč.) 

VO Domov a rodina /uspořádání 
bytu/ (6. roč.) 

IKT 

Textový editor (6. roč.); 
Prezentační programy (7. r.); 
Grafické editory (7. roč.); 
Fotografie (9. roč.) 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 
6.–9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
� zkoumá vztah vlastního těla a pohybu 

v prostoru, estetiku pohybu a pohyb 
v umění, využívá sluchové a hmatové 
podněty 

 
 
 
 
� seznamuje se s jednotlivými typy 

vizuálně obrazných vyjádření, využívá 
různých výtvarných technik pro 
vyjádření fyzických a psychických stavů, 
dojmů a prožitků 

 
 
 
� ve vlastní tvorbě využívá výtvarné 

výrazové prostředky, uplatňuje svou 
představivost, fantazii, zkušenosti 
 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností 
� tělo a prostor (tanec, sport, pantomima, 

gesta) 
� tělo ve výtvarném umění (portrét, 

figurální kompozice, akční tvar malby 
a kresby, uspořádání prostoru, vyjádření 
proměn, manipulace s objekty 

 
Typy vizuálně obrazných vyjádření 
� hračky, objekty, ilustrace textů, volná 

malba, skulptura, plastika, komiks,   
fotografie, reklama, grafika 

� výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí  
záměry 

 
Přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením 
� hledisko jejich vnímání (vizuální, 

haptické, statické, dynamické) 
� hledisko jejich motivace (fantazijní, 

symbolická, založená na smyslovém 
vnímání 
 

PŘ Anatomie a fyziologie (8. 
roč.) 

  

IKT 
 

Fotografie (6. roč.); 
Grafika (8., 9. roč.) 

VZ Manipulativní reklama 
a informace (6. roč.) 

IKT Fotografie (7. roč.) 
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Vzdělávací oblast: 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 
6.–9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� vytváří si základy dobrého vkusu, učí  

  se vnímat a posuzovat uměleckou  
  tvorbu, vyjádřit svůj postoj 

 
 
� dokáže prezentovat svůj záměr, 

ohodnotit svůj vlastní výtvarný projev 
i projev ostatních 

 
 
� orientuje se v oblasti výtvarné kultury, 

seznamuje se s významnými obdobími 
a osobnostmi výtvarného umění 
 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH 
ÚČINKŮ 

Osobní postoj v komunikaci 
� jeho utváření a zdůvodňování 
 
 
Komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření 
� vysvětlování a obhajoba výsledků 

tvorby s respektováním záměru autora 
 
 

Proměny komunikačního obsahu 
� záměny tvorby a proměny obsahu 

vizuálně obrazných vyjádření 

ČJ 
(KSV) Popis (7. roč.) 

  
  

ČJ 
(LV) 

Způsoby interpretace 
literatury a jiných děl (9. roč.) 

IKT Grafika (7., 8. roč.) 

VO Kultura a její rozvíjení  
(7. roč.) 

 

 
POZNÁMKA: konkrétní učivo je přizpůsobeno věkovým zvláštnostem.
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Název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
6. ročník - 1 hodina týdně, 7. ročník – 1 hodina týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově jsou na 2. stupni věnovány Výchově ke zdraví  2 hodiny týdně.  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
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 ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělání. 
 
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která 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. Zpočátku by mělo být vzdělávání 
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. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která  
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 jeho zdraví se prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo 
využívají. 
 
Vyučovací předmět 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 zodpovědný. Svým vzdělávacím 
obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních 
vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich 
uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních i 
rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu a sociálnímu 
rozměru zdraví vyučovací předmět Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům 
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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. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Výchova ke zdraví jsou promyšleně volené 
a řízené postupy, způsoby a metody, kterými chceme cíleně směřovat k naplnění klíčových 
kompetencí. 
 

Forma realizace  
Skupinová výuka: práce ve skupinách při řešení zadaného problému 
Hromadná výuka: výklad, explikace nového učiva 
Individuální výuka: jednotlivé části hodiny, při samostatné práci 
Kooperativní výuka: spolupráce při řešení zadaného úkolu 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni  
Kompetence k učení  
Žák si uvědomuje zodpovědnost za zdraví, jako nejdůležitější životní hodnotu. Plánuje, organizuje 
a vyhodnocuje své činnosti a dovednosti. Osvojuje si nové pohybové dovednosti, kultivuje svůj 
pohybový projev i správné držení těla. Rovněž si osvojuje základní tělocvičné názvosloví. Vysvětlí 
na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák si vybere vhodné způsoby řešení problému, uplatňuje tvořivé myšlení. Při řešení zadaného 
úkolu spolupracuje s ostatními spolužáky. 
Kompetence komunikativní  
Žák otevřeně, všestranně a účinně komunikuje se spolužáky a učiteli, netoleruje agresivní chování, 
stejně tak nezdvořilé a vulgární projevy. Pozitivně prezentuje a reprezentuje svou osobu, jedná 
v duchu „fair play“. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i nejbližším okolí. 
Kompetence sociální a personální  
Žák spolupracuje ve skupinách, vzájemně si s ostatními spolužáky pomáhá. Uvědomuje  
si význam sociálních vztahů a rolí ve sportu. Optimálně reaguje na fyziologické změny v období 
dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. 
Kompetence občanské  
Žák dodržuje pravidla chování ve škole i mimo její areál. Uvědomuje si zodpovědnost za svůj 
život, své zdraví a za své životní prostředí. Respektuje práva druhých. Uplatňuje osvojené 
preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními či jinými chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá 
lékařskou pomoc. Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech. V případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc. 
Kompetence pracovní  
Žák důsledně dodržuje organizační, hygienické a bezpečnostní zásady, dodržuje pravidla  
pro ochranu svého zdraví a zdraví druhých. Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ – VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 
 
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 

dobrých mezilidských vztahů v komunitě  
� vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního 

a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) 
z hlediska prospěšnosti zdraví  

� vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví  

� posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých 
a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví  

� usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví  
� vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny 

i v nejbližším okolí  
� dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí 

a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky  
� uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem 
a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc  

� projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce  

� samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím  

� respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví  

� respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování  

� uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových 
látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým  

� vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi  

� projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní 
první pomoc  

� uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí 
i mimořádných událostí 

 
 

Učivo  
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ  
� vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství  
� vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, 

spolek  
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ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE  
� dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny  
� sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást 

formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost, promiskuita; problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity  

 
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ  
� výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu 

stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy  
� vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, 

teplota 
� 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 lékařská péče; odpovědné 
chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první pomoci 

 
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE  
� stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání 

únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti  
� auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí namířené 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, sexuální kriminalita – šikana a 
jiné projevy násilí; 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 včetně 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 událostí, varovný 

signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po 
mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí 

 
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ  
� celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní lidské 

potřeby a jejich hierarchie   
� podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí 

a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy 
podpory zdraví 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ  
� sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané 

sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity 
� seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků 
k jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení 
problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování  

� psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při 
problémech  

� mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, přijímání 
názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, 
efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� Respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky a jinými vrstevníky a přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 

 
� Vysvětlí role členů komunity (rodiny, 

třídy, spolku) a uvede příklady 
pozitivního a negativního vlivu na 
kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska 
prospěšnosti zdraví 

 
 

 
� Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 

mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím 

� Vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

� Posoudí různé způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní 
zdraví i zdraví druhých a vyvozuje 
z nich osobní odpovědnost ve prospěch 
aktivní podpory zdraví 

� Dává do souvislostí složení stravy a 
způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí a v rámci svých 
možností uplatňuje zdravé stravovací 
návyky 
 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY 
SOUŽITÍ 

Vztahy ve dvojici 
� Kamarádství, přátelství, láska 
 
Vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity 
� Rodina, škola, vrstevnická skupina 

 
 
 
 

 
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE 

O ZDRAVÍ 
Výživa a zdraví 
� Zásady zdravého stravování 
� Pitný režim 
� Vliv životních podmínek a způsobu 

stravování na zdraví 
� Poruchy příjmu potravy 
 
 
 
 
 

 

VO Domov a rodina; 
Naše škola 

OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Psychohygiena 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 
 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 
 
MeV 
Receptivní činnosti/ 
Fungování a vliv médií ve společnosti 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 
 
 

 
 

TV Význam stravy a pohybu pro 
zdraví 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� Usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 
� Projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému, k vlastnímu dospívání a 
pravidlům zdravého životního stylu; 
dobrovolně se podílí na programech 
podpory zdraví v rámci školy a obce 

 
 
 
� Projevuje odpovědné chování 

v rizikových situacích silniční a 
železniční dopravy 

� Předchází aktivně situacím ohrožení 
zdraví, a osobního bezpečí; v případě 
potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc 

� Uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí 

 
� Respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky a jinými vrstevníky a přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 
 
 

 
� Využívá přiměřeně možnosti moderních 

komunikačních prostředků a dbá na 
dodržování pravidel pohybu ve 
virtuálním světě 
 

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 chronickými 
nepřenosnými chorobami a před úrazy 
� Odpovědné chování v situacích úrazu a 

život ohrožujících stavů 
� Základy první pomoci 
 
 
 
 
 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A 
JEJICH PREVENCE 

Skryté formy a stupně individuálního 
násilí a zneužívání, sexuální kriminalita 
� Šikana a jiné projevy násilí 
� Kriminalita mládeže 
� Komunikace se službami odborné 

pomoci 
 
Bezpečné chování a komunikace 
� Komunikace s vrstevníky a neznámými 

lidmi 
� Nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 

TV Význam stravy a pohybu pro 
zdraví 

 
 

 

VO Vztahy mezi lidmi; 
Zásady lidského soužití 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� Projevuje odpovědné chování 

v rizikových situacích silniční a 
železniční dopravy 

� Předchází aktivně situacím ohrožení 
zdraví, a osobního bezpečí; v případě 
potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc 

 
� Uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí  

 
 
 

 
 
� Usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 
� Projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému, k vlastnímu dospívání a 
pravidlům zdravého životního stylu; 
dobrovolně se podílí na programech 
podpory zdraví v rámci školy a obce 
 
 

� Respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky a jinými vrstevníky a přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 
 

Dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
� Bezpečné prostředí ve škole 
� Ochrana zdraví při různých činnostech 
� Bezpečnost v dopravě 
� Postup v případě dopravní nehody 

(tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 
 
Ochrana člověka za mimořádných 
událostí 
� Klasifikace mimořádných událostí 
� Varovný signál a jiné způsoby varování 
� Základní úkoly ochrany obyvatelstva 
� Evakuace 
� Činnost při mimořádné události 
� Prevence vzniku mimořádných událostí 
 
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

Podpora zdraví a její formy 
� Podpora zdravého životního stylu 
� Programy podpory zdraví 
 
 
 
 
OSOBNOSTÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

Mezilidské vztahy, komunikace a 
kooperace 
� Respektování sebe sama i druhých 
� Přijímání názoru druhého 
� Empatie 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
� Objevuje způsoby soužití lidí a životní 

role a formuje vlastní postoje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
� Respektuje změny v období dospívání, 

vhodně na ně reaguje 
� Chová se kultivovaně k opačnému 

pohlaví 
 
� Respektuje význam sexuality 

v souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a pozitivními životními cíli 

� Chápe význam zdrženlivosti 
v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování 

 
 

 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY 
SOUŽITÍ 

Vztahy ve dvojici 
� Partnerské vztahy, manželství a 

rodičovství 
 
Vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity 
� Obec, spolek 
 
 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A 
JEJICH REFLEXE 

Dětství, puberta, dospívání 
� Tělesné, duševní a společenské změny 
 
 
 
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví 
� Zdraví reprodukční soustavy 
� Sexualita jako součást formování 

osobnosti 
� Zdrženlivost 
� Předčasná sexuální zkušenost 
� Promiskuita  
� Problémy těhotenství a rodičovství 

mladistvých 
� Poruchy pohlavní identity 

 
 
 
 

VO 
Zásady lidského soužití; 
Podobnost a odlišnost lidí; 
Naše obec, region, kraj 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 
 
� Poznává vlivy prostředí na život a 

vytváří si správné návyky 
 
 
 
 
� Uplatňuje osvojené preventivní způsoby 

rozhodování, chování a jednání 
v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami 

� Svěří se se zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Využívá samostatně osvojené 
kompenzační a relaxační techniky a 
sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překovávání únavy a 
předcházení stresovým situacím 

 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE 
O ZDRAVÍ 

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na 
zdraví 
� Kvalita ovzduší a vody 
� Hluk 
� Osvětlení 
� Teplota  
 
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 
 
 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ 
A JEJICH PREVENCE 

Stres a jeho vztah ke zdraví 
� Kompenzační, relaxační a regenerační 

techniky k překonávání únavy, 
stresových reakcí a k posilování duševní 
odolnosti 
 

PŘ Vliv životního prostředí na 
živé organizmy 

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Kooperace a kompetice 
Osobnostní a sociální rozvoj  
 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
Osobnostní a sociální rozvoj  
 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
Osobnostní a sociální rozvoj  
 
MuV 
Kulturní diference 
Změny v životě člověka a jejich 
reflexe 
 
MuV 
Lidské vztahy 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
Osobnostní a sociální rozvoj  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� Uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka  

� Uplatňuje osvojené sociální dovednosti 
a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i 
mimo ni  

� V případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc sobě nebo druhým 
 
 
 
 
 

� Uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí 
 
 
 

� Projevuje odpovědné chování 
v rizikových situacích silniční a 
železniční dopravy 

� Aktivně předchází situacím ohrožení 
zdraví a osobního bezpečí, v případě 
potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc 

Auto-destruktivní závislosti 
� Psychická onemocnění 
� Násilí mířené proti sobě samému 
� Rizikové chování (alkohol, aktivní a 

pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet) 

� Násilné chování 
� Těžké životní situace a jejich zvládání 
� Trestná činnost 
� Doping ve sportu 
 
Skryté formy a stupně individuálního 
násilí a zneužívání, sexuální kriminalita 
� Formy sexuálního zneužívání 
 
Bezpečné chování a komunikace 
� Bezpečný pohyb v rizikovém prostředí  
� Sebeochrana a vzájemná pomoc 

v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení  

 
Dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
� Rizika silniční a železniční dopravy 
� Vztahy mezi účastníky silničního 

provozu, vč. zvládání agresivity 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

VO Vztahy mezi lidmi 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
� Vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt  

� Uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti manipulaci a 
agresi 

 
 

� Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím  

� Vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
� Vytváří si hodnotově a společensky 

vhodné a psychohygienicky zdravé 
postoje  

Manipulační reklama a informace 
� Reklamní vlivy 
� Působení sekt 
 
 

 
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

Celostní pojetí člověka ve zdraví a 
nemoci 
� Složky zdraví a jejich interakce 
� Základní lidské potřeby a jejich 

hierarchie 
 
 
 
Podpora zdraví a její formy 
� Prevence a intervence 
� Působení na změnu kvality prostředí a 

chování jedince, odpovědnost jedince za 
zdraví 

 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
ROZVOJ 

Sebepoznání a sebepojetí 
� Vztah k sobě samému 
� Vztah k druhým lidem 
� Zdravé a vyrovnané sebepojetí 
� Utváření vědomí vlastní identity 

 
 
 
 

VO Principy tržního hospodářství 

 

 

VO Podobnost a odlišnost lidí 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 

� Projevuje odpovědný vztah k sobě 
samému, k vlastnímu dospívání a 
pravidlům zdravého životního stylu 

� Podílí se dobrovolnicky na programech 
podpory zdraví v rámci školy a obce 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt 

� Uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti manipulaci a 
agresi 
  

Seberegulace a sebeorganizace činností 
a chování 
� Cvičení sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládní a zvládání problémových 
situací 

� Stanovení osobních cílů a postupných 
kroků k jejich dosažení 

� Zaujímání hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení 
problémů v mezilidských vztazích 

� Pomáhající a prosociální chování 
 
 
Mezilidské vztahy, komunikace a 
kooperace 
� Chování podporující dobré vztahy, 

aktivní naslouchání, dialog, efektivní a 
asertivní komunikace a kooperace 
v různých situacích 

� Dopad vlastního jednání a chování 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VO Podobnost a odlišnost lidí 

 

VO Vztahy mezi lidmi 
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Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
6. ročník – 2 hodiny; 7. ročník – 2 hodiny; 8. ročník – 2 hodiny; 9. ročník – 2 hodiny. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově je na 2. stupni věnováno Tělesné výchově 8 hodin týdně.  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno 
a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita 
mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním 
předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává  
se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělání. 
 
Vyučovací předmět Tělesná výchova 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 
(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. Zpočátku by mělo být vzdělávání 
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. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která 
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 jeho zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají. 
 
Vyučovací předmět 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 uspokojení vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro 
podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojení 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 
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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 žáka 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. Účast ve zdravotní tělesné 
výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení 
některých činností. 
 
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova je také fakultativně zařazena výuka bruslení, lyžování, 
plavání, turistiky, cykloturistiky a pobytů v přírodě. Dále jsou fakultativně zařazovány školní i 
meziškolní sportovní soutěže. 
 
Výuka je realizována ve dvou tělocvičnách v budově školy. Velká tělocvična je využívána 
především pro výuku sportovních her a malá pro výuku základní, rytmické a sportovní gymnastiky. 
V areálu školy je rovněž upraveno doskočiště pro skok daleký. Mimo areál školy jsou využívána 
dvě hřiště, travnaté a škvárové. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Tělesná výchova jsou promyšleně volené 
a řízené postupy, způsoby a metody, kterými chceme cíleně směřovat k naplnění klíčových 
kompetencí. 
 

Forma realizace  
Skupinová výuka: kolektivní hry, kruhový a variabilní provoz 
Hromadná výuka: průpravná a závěrečná část hodiny, nácvik nových dovedností 
Individuální výuka: jednotlivé části hodiny, nácvik nových dovedností 
Kooperativní výuka: spolupráce při řešení pohybového úkolu  
Soutěže: v rámci vyučovací jednotky, fakultativně v rámci školních i meziškolních 

sportovních soutěží 
Bloková výuka: fakultativní zařazení výuky bruslení, lyžování, plavání, turistiky, 

cykloturistiky a pobytů v přírodě 
 

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Tělesná výchova na 2. stupni  
Kompetence k učení  
Žák si uvědomuje zodpovědnost za zdraví, jako nejdůležitější životní hodnotu. Plánuje, organizuje 
a vyhodnocuje své činnosti a dovednosti. Osvojuje si nové pohybové dovednosti, kultivuje svůj 
pohybový projev i správné držení těla. Rovněž si osvojuje základní tělocvičné názvosloví. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák si vybere vhodné způsoby řešení problému, uplatňuje tvořivé myšlení. Při řešení zadaného 
úkolu spolupracuje s ostatními spolužáky. 
Kompetence komunikativní  
Žák otevřeně, všestranně a účinně komunikuje se spolužáky a učiteli, netoleruje agresivní chování, 
stejně tak nezdvořilé a vulgární projevy. Pozitivně prezentuje a reprezentuje svou osobu, jedná 
v duchu „fair play“. 
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Kompetence sociální a personální  
Žák spolupracuje ve skupinách, vzájemně si s ostatními spolužáky pomáhá. Uvědomuje  
si význam sociálních vztahů a rolí ve sportu. 
Kompetence občanské  
Žák dodržuje pravidla chování ve škole i mimo její areál. Uvědomuje si zodpovědnost za svůj 
život, své zdraví a za své životní prostředí. Respektuje práva druhých. 
Kompetence pracovní  
Žák důsledně dodržuje organizační, hygienické a bezpečnostní zásady, dodržuje pravidla  
pro ochranu svého zdraví a zdraví druhých. 
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Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ – TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ  
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem (6.–9. roč.: Význam pohybu pro zdraví) 
� usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program (6.–9. 

roč.: Zdravotně orientovaná zdatnost) 
� samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –

zatěžovanými svaly (6.–9. roč.: Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových 
dysbalancí) 

� odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší (6.–9. roč.: Hygiena 
a bezpečnost při pohybových činnostech) 

 
 

Učivo  
� význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců  
� zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace  

se zatížením  
� prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – průpravná, 

kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení  
� hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandardním prostředí, první pomoc 

při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, improvizované ošetření 
poranění a odsun raněného 

 
 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  
 
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě  

je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech (6.–9. roč.: Pohybové hry) 
� posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 

příčiny (9. roč.: Gymnastika) 
 

 

Učivo  
� pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity  
� gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí  
� estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – základy rytmické 

gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; tance  
� úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó  
� atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, skok  

do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí  
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� sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) – herní činnosti jednotlivce, herní 
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie  

� turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel 
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném 
terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; 
přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla  

� plavání (podle podmínek školy – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní 
plavecká výuka, musí předcházet adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti) 
– další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného 
a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti  

� lyžování, snowboarding, bruslení (podle podmínek školy) – běžecké lyžování, lyžařská 
turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské 
krajině, jízda na vleku; (další zimní sporty podle podmínek školy)  

� další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 
 
 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ  
 
Očekávané výstupy žáka - 2. stupeň 
� užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 

a časopisů, uživatele internetu (6.–9. roč.: Komunikace v TV) 
� naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu (6.–9. roč.: 
Historie a současnost sportu; Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech) 

� dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji (6.–
9. roč.: Komunikace v TV) 

� rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora (6.–9. roč.: Pravidla osvojovaných pohybových činností) 

� sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí (6.–9. roč.: Měření 
výkonů a posuzování pohybových dovedností) 

� zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; 
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže (9. roč.: Organizace prostoru a pohybových 
činností) 

 
 

Učivo  
� komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, 

gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce  
při osvojovaných pohybových činnostech  

� organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní 
výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování  

� historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská charta  
� pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží  
� zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech  
� měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, vyhodnocování 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� aktivně organizuje svůj pohybový 

režim, pravidelně zařazuje některé 
pohybové činnosti s konkrétním účelem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� vhodně se chová v méně známém 

prostředí sportovišť, v přírodě 
a v silničním provozu, předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
Význam pohybu pro zdraví 
� rekreační a výkonnostní sport, sport 

dívek a chlapců 
 
Zdravotně orientovaná zdatnost 
� rozvoj ZOZ, kondiční programy, 

manipulace se zatížením 
 
Prevence a korekce jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí 
� průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 

 
Hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 
� v nestandardním prostředí, první pomoc 

při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění 
a odsun raněného 

 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
Pohybové hry 
� s různým zaměřením, netradiční 

pohybové hry a aktivity 
� indiaka, friesbee, ringo, tchoukball, 

goalball, badminton, rugby, brenball, 
softball (s důrazem na výuku pravidel 
a nácvik herních činností jednotlivce 
v brenballu a ringu) 

VZ 
Režim dne; 
Civilizační choroby; 
Podpora zdraví a její formy 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita 
Gymnastika (tvorba vlastních sestav) 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Mezilidské vztahy 
Sportovní hry (turnaj) 
  

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Komunikace  
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Kooperace a kompetice 
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Morální rozvoj/ 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Organizace pohybových činností 
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Sportovní hry (turnaj) 

 

VZ 
Tělesná a duševní hygiena; 
Dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� používá aktivně osvojované pojmy 
� ovládá bezpečně záchranu a dopomoc 

při osvojovaných cvicích 
� provede stoj na rukou, přemet stranou, 

roznožku přes nářadí, výmyk, základní 
cvičební prvky na kladině 

� ukáže využité gymnastické prvky 
a užívá při přípravě krátké sestavy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gymnastika 
� pojmy, odvozené cvičební polohy 

a postoje 
� záchrana a dopomoc 
� Akrobacie (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
�  stoj na lopatkách  
� rovnovážné polohy v postojích  
� Hrazda po čelo (dle schopností žáků 

možno zařadit i obtížnější prvky) 
� náskok do vzporu – zákmihem seskok, 

sešin 
� výmyk 
� přešvihy únožno ve vzporu  
� Přeskoky (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� skoky s odrazem z trampolínky /prosté, 

s pohyby nohou a s obraty/  
� roznožka přes kozu 
� Kladina (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� různé druhy chůze s doprovodnými 

pohyby paží a obraty 
� rovnovážné polohy  
� Kruhy (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� komíhání ve svisu 
� houpání, u záhupu seskok  
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Vzdělávací oblast: 
člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: 
Tělesná výchova  

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� provádí zdravotně pohybové a kulturně 

estetické funkce pohybu s hudebním 
doprovodem 

� ukáže základní aerobní cvičení s hudbou 
� rozezná bezpečně základní způsoby 

rozvoje pohybových předpokladů 
i korekce svalových oslabení a dovede 
je převážně samostatně využívat 

 
 
� zvládne základní prvky sebeobranného 

cvičení 

� zapojení do řízení a samostatného 
hodnocení kvality 

� rytmická a kondiční gymnastika 
� různé druhy pohybu s hudebním 

a rytmickým doprovodem 
� technika a estetika pohybu 
� rychlostně silová cvičení 
� protahovací a napínací cvičení (strečink) 
 
 
Estetické a kondiční formy cvičení 
s hudbou a rytmickým doprovodem 
� základy rytmické gymnastiky, cvičení 

s náčiním, kondiční formy cvičení  
pro daný věk žáků, tance  

 
 
 
 
 
 
 
Úpoly 
� základy sebeobrany, základy aikidó, 

judó, karatedó 
� průpravné úpoly (přetahy, přetlaky 

a pády)  
 

 

 

HV Pohybový doprovod znějící 
hudby 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� rozpozná význam atletiky jako vhodné 

průpravy pro jiné sporty 
� provede organizaci jednotlivých soutěží, 

změří a zapíše výkony 
� užívá a rozpozná základní startovní 

povely 
� užívá základy techniky dalších 

osvojovaných disciplín 
� aplikuje průpravná cvičení  

pro jednotlivé atletické činnosti 
� dokáže sestavit tabuli rekordů 
 
 
 
� zdůvodní význam pohybových her  

pro navazování a upevňování 
mezilidských kontaktů 

� snaží se o fair play jednání při hrách, 
má radost ze hry, ne z prohry jiného 

� rozpozná, která hra je vhodná  
pro určitý věk, počet hráčů, prostředí 
hráčů, prostředí 

� objasní, rozpozná základní rozdíly mezi 
jednotlivými druhy sportovních her 
(kolektivní, individuální, brankové, 
síťové, pálkové, atd.) 

� ovládá základní pravidla a uplatňuje  
je ve hře 

� provede základní údržbu náčiní 
a úpravu hřišť před utkáním  
a po utkání 
 

Atletika 
� pojmy olympijské disciplíny 
� základní pravidla atletických soutěží 
� základy techniky disciplín 
� průpravná cvičení pro jednotlivé 

atletické činnosti: běh (rychlý, 
vytrvalostní), skok (daleký, vysoký), hod 
(míčkem, vrh koulí) 

� základy evidence výkonů 
� (Atletické činnosti jsou zařazovány dle 

věku a schopností žáků) 
 
 
 
Sportovní hry 
� základní principy pro řízení 

a rozhodování pohybových her 
� úkoly vyplývající z herních funkcí  

a rolí ve hře 
� radost ze hry, prožitek, spolupráce 
� význam sportovních her pro rozvoj 

herních dovedností 
� herní role a funkce (brankář, kapitán, 

atd.) 
� základní pravidla sportovních her 
� specifikace bezpečnosti a hygieny  

při sportovních hrách 
� příprava a organizace utkání 
� úprava různých povrchů hřišť 
� sportovní hry: fotbal, basketbal, 

volejbal, házená (s důrazem na výuku 
pravidel a nácvik herních činností 
jednotlivce, kombinací v kopané) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� rozpozná základní herní činnost 

jednotlivce a kombinace a uplatňuje  
je ve hře 

� určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci 
spoluhráčů a učitele 

� rozliší několik her z každé skupiny, 
aplikuje herní dovednosti a samostatně 
posuzuje hru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
� správně používá osvojované názvosloví 

na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 
čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Turistika a pobyt v přírodě 
� příprava turistické akce, přesun  

do terénu a uplatňování pravidel 
silničního provozu v roli chodce 
a cyklisty, chůze se zátěží I v mírně 
náročném terénu, táboření, ochrana 
přírody, základy orientačního běhu, 
dokumentace z turistické akce 

 
Další (i netradiční) pohybové činnosti 
(podle podmínek školy a zájmu žáků) 
 
 
 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 
POHYBOVÉ UČENÍ 

Komunikace v TV 
� tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály, 
gesta, značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace 
a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

 
 

 

  

VZ Bezpečné chování  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
6. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� vyhodnotí a zpracuje naměřená data 

a informace o pohybových aktivitách 
a podílí se na jejich prezentaci 

Organizace prostoru a pohybových 
činností 
� v nestandardních podmínkách 
� sportovní výstroj a výzbroj – výběr, 

ošetřování 
 
Historie a současnost sportu 
� významné soutěže a sportovci, 

olympismus, olympijská charta 
 
 
Pravidla osvojovaných pohybových 
činností 
� her 
� závodů 
� soutěží 
 
 
Zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech 
 
 
 
 
 
 
Měření výkonů a posuzování 
pohybových dovedností 
� měření 
� evidence 
� vyhodnocování 

 

  

D Antické Řecko a Řím 

CJ Čtení na téma Sport 

 

VZ 
Autodestruktivní závislosti 
/dopink a návykové látky/; 
Bezpečné chování 

F Měřené veličiny /čas/  
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� aktivně organizuje svůj pohybový 

režim, pravidelně zařazuje některé 
pohybové činnosti s konkrétním účelem 

 
 
� zlepšuje svou tělesnou zdatnost, 

z nabídky volí vhodný rozvojový 
program 

 
 
� samostatně se rozcvičí před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností – zatěžovanými svaly 

 
 
 
� vhodně se chová v méně známém 

prostředí sportovišť, v přírodě 
a v silničním provozu, předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 
 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
Význam pohybu pro zdraví 
� rekreační a výkonnostní sport, sport 

dívek a chlapců 
 
 
Zdravotně orientovaná zdatnost 
� rozvoj ZOZ, kondiční programy, 

manipulace se zatížením 
 
Prevence a korekce jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí 
� průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 

 
Hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 
� v nestandardním prostředí, první pomoc 

při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění 
a odsun raněného 

 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
Pohybové hry 
� s různým zaměřením, netradiční 

pohybové hry a aktivity 
� indiaka, friesbee, ringo, tchoukball, 

goalball, badminton, rugby, brenball, 
softball (s důrazem na výuku pravidel 
a nácvik herních činností jednotlivce 
v indiace a goalballu) 

VZ Dětství, puberta, dospívání  

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita 
Gymnastika (tvorba vlastních sestav) 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Mezilidské vztahy 
Sportovní hry (turnaj) 
  

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Komunikace  
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Kooperace a kompetice 
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Morální rozvoj/ 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Organizace pohybových činností 
Sportovní hry (turnaj)  
 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Sportovní hry (turnaj) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� používá aktivně osvojované pojmy. 
� ovládá bezpečně záchranu a dopomoc 

při osvojovaných cvicích 
� provede stoj na rukou, přemet stranou, 

roznožku přes nářadí, výmyk, základní 
cvičební prvky na kladině 

� ukáže využité gymnastické prvky 
a užívá při přípravě krátké sestavy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gymnastika 
� pojmy, odvozené cvičební polohy 

a postoje 
� záchrana a dopomoc 
� Akrobacie (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� stoj na lopatkách  
� rovnovážné polohy v postojích kotoul 

letmo 
� skoky na místě a z místa 
� Hrazda po čelo (dle schopností žáků 

možno zařadit i obtížnější prvky) 
� náskok do vzporu – zákmihem seskok, 

sešin 
� výmyk 
� přešvihy únožno ve vzporu  
� podmět 
� Přeskoky (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� skoky s odrazem z trampolínky /prosté, 

s pohyby nohou a s obraty/  
� roznožka přes kozu 
� skrčka přes kozu 
� Kladina (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� různé druhy chůze s doprovodnými 

pohyby paží a obraty 
� rovnovážné polohy  
� náskoky, seskoky (na vhodnou 

podložku) 
� Kruhy (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� komíhání ve svisu 
� houpání s obraty u předhupu a záhupu 

HV Pohybový doprovod znějící 
hudby 

  
 
 

ČJ Setkání se světem lidí 

F 
Skládání sil (těžiště);  
Účinky síly na těleso, 
pohybové zákony 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 

� provádí zdravotně pohybové a kulturně 
estetické funkce pohybu s hudebním 
doprovodem 

� ukáže základní aerobní cvičení s hudbou 
 
 

� rozezná bezpečně základní způsoby 
rozvoje pohybových předpokladů i 
korekce svalových oslabení a dovede  
je převážně samostatně využívat 

� zvládne základní prvky sebeobranného 
cvičení 
 

� rozpozná význam atletiky jako vhodné 
průpravy pro jiné sporty 

� provede organizaci jednotlivých soutěží, 
změří a zapíše výkony 

� užívá a rozpozná základní startovní 
povely 

� užívá základy techniky dalších 
osvojovaných disciplín 

� aplikuje průpravná cvičení  
pro jednotlivé atletické činnosti 

� dokáže sestavit tabuli rekordů 
 

Estetické a kondiční formy cvičení 
s hudbou a rytmickým doprovodem 
� základy rytmické gymnastiky, cvičení 

s náčiním, kondiční formy cvičení  
pro daný věk žáků, tance 

 
 
Úpoly 
� základy sebeobrany, základy aikido, 

judó, karatedó 
� průpravné úpoly (přetahy, přetlaky a 

pády)  
 
 

Atletika 
� pojmy olympijské disciplíny 
� základní pravidla atletických soutěží 
� základy techniky disciplín 
� průpravná cvičení pro jednotlivé 

atletické činnosti: běh (rychlý, 
vytrvalostní), skok (daleký, vysoký), hod 
(míčkem, vrh koulí) 

� základy evidence výkonů 
� (Atletické činnosti jsou zařazovány dle 

věku a schopností žáků) 
 
 

HV Pohybový doprovod znějící 
hudby 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita 
Gymnastika (tvorba vlastních sestav) 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Mezilidské vztahy 
Sportovní hry (turnaj) 
  

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Komunikace  
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Kooperace a kompetice 
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Morální rozvoj/ 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Organizace pohybových činností 
Sportovní hry (turnaj)  
 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Sportovní hry (turnaj) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� zdůvodní význam pohybových her  

pro navazování a upevňování 
mezilidských kontaktů 

� snaží se o fair play jednání při hrách, 
má radost ze hry, ne z prohry jiného. 

� rozpozná, která hra je vhodná  
pro určitý věk, počet hráčů, prostředí 

� aplikuje osvojované pohybové 
dovednosti ve hře, soutěži  
a při rekreačních činnostech 

� objasní, rozpozná základní rozdíly mezi 
jednotlivými druhy sportovních her 
(kolektivní, individuální, brankové, 
síťové, pálkové, atd.) 

� ovládá základní pravidla a uplatňuje  
je ve hře 

� provede základní údržbu náčiní 
a úpravu hřišť před utkáním a po utkání 

� rozpozná základní herní činnost 
jednotlivce a kombinace a uplatňuje  
je ve hře 

� určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci 
spoluhráčů a učitele 

� rozliší několik her z každé skupiny, 
aplikuje herní dovednosti a samostatně 
posuzuje hru 
 

Sportovní hry 
� základní principy pro řízení 

a rozhodování pohybových her 
� úkoly vyplývající z herních funkcí  

a rolí ve hře 
� radost ze hry, prožitek, spolupráce 
� význam sportovních her pro rozvoj 

herních dovedností 
� herní role a funkce (brankář, kapitán, 

atd.) 
� základní pravidla sportovních her 
� specifikace bezpečnosti a hygieny  

při sportovních hrách 
� příprava a organizace utkání 
� úprava různých povrchů hřišť 
� sportovní hry: fotbal, basketbal, 

volejbal, házená (s důrazem na výuku 
pravidel a nácvik herních činností 
jednotlivce, kombinací v házené 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
� správně používá osvojované názvosloví 

na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 
čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

 
 

Turistika a pobyt v přírodě 
� příprava turistické akce, přesun  

do terénu a uplatňování pravidel 
silničního provozu v roli chodce 
a cyklisty, chůze se zátěží I v mírně 
náročném terénu, táboření, ochrana 
přírody, základy orientačního běhu, 
dokumentace z turistické akce 

 
 
Další (i netradiční) pohybové činnosti 
� (podle podmínek školy a zájmu žáků) 
 
 
 
 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 
POHYBOVÉ UČENÍ 

Komunikace v TV 
� tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály, 
gesta, značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace 
a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

 

  

ČJ Slovní zásoba a tvoření slov 
(význam slov)  

VZ Vztahy ve dvojici 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
7. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
� uplatňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky, 
především čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému 
pohlaví a ochranu přírody při sportu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� vyhodnotí a zpracuje naměřená data 

a informace o pohybových aktivitách 
a podílí se na jejich prezentaci 

Organizace prostoru a pohybových 
činností 
� v nestandardních podmínkách 
� sportovní výstroj a výzbroj – výběr 
� ošetřování 
 
Historie a současnost sportu 
� významné soutěže a sportovci, 

olympismus, olympijská charta 
 
 
 
 
Pravidla osvojovaných pohybových 
činností 
� her 
� závodů 
� soutěží 
 
 
Zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech 
 
 
 
 
 
Měření výkonů a posuzování 
pohybových dovedností 
� měření 
� evidence 
� vyhodnocování 

 

  

VO Rodina, národ, vlast (základní 
pravidla chování) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� aktivně organizuje svůj pohybový 

režim, pravidelně zařazuje některé 
pohybové činnosti s konkrétním účelem 

 
 
 
 
� uvědomuje si nebezpečí a riziko drog 

a jiných škodlivin, Zhodnotí údaje 
o znečištění ovzduší a upraví vzhledem 
k nim svou pohybovou aktivitu 

 
 
 
 
 
 
 
 
� vhodně se chová v méně známém 

prostředí sportovišť, v přírodě 
a v silničním provozu, předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 

 
 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
Význam pohybu pro zdraví 
� rekreační a výkonnostní sport, sport 

dívek a chlapců 
 
 
 
 
Zdravotně orientovaná zdatnost 
� rozvoj ZOZ, kondiční programy, 

manipulace se zatížením 
 
 
Prevence a korekce jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí 
� průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 

 
Hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 
� v nestandardním prostředí, první pomoc 

při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění 
a odsun raněného 

 
 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
Pohybové hry 
� s různým zaměřením, netradiční 

pohybové hry a aktivity 

OV Člověk hledající svůj svět 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita 
Gymnastika (tvorba vlastních sestav) 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Mezilidské vztahy 
Sportovní hry (turnaj) 
  

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Komunikace  
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Kooperace a kompetice 
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Morální rozvoj/ 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Organizace pohybových činností 
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Sportovní hry (turnaj) 
 

PŘ 
Praktická poznávání 
přírody (LP – tepová 
frekvence)  

 

CH Zásady bezpečné práce 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
 
 
 
 
 
� používá aktivně osvojované pojmy 
� ovládá bezpečně záchranu a dopomoc 

při osvojovaných cvicích 
� provede stoj na rukou, přemet stranou, 

roznožku přes nářadí, výmyk, základní 
cvičební prvky na kladině 

� ukáže využité gymnastické prvky 
a užívá při přípravě krátké sestavy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

� indiaka, friesbee, ringo, tchoukball, 
goalball, badminton, rugby, brenball, 
softball (s důrazem na výuku pravidel 
a nácvik herních činností jednotlivce 
v badmintonu a tchoukballu) 

 
Gymnastika 
� pojmy, odvozené cvičební polohy 

a postoje 
� záchrana a dopomoc 
� Akrobacie (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� stoj na lopatkách  
� rovnovážné polohy v postojích kotoul 

letmo 
� skoky na místě a z místa 
� kotoul vzad do zášvihu, do stoje 

na rukou 
� stoj na rukou 
� Hrazda po čelo/dosažná (dle 

schopností žáků možno zařadit i 
obtížnější prvky) 

� náskok do vzporu – zákmihem seskok, 
sešin 

� výmyk 
� přešvihy únožno ve vzporu  
� podmet 
� Přeskoky (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� skoky s odrazem z trampolínky /prosté, 

s pohyby nohou a s obraty/  
� roznožka přes kozu 
� skrčka přes kozu 
� s oddáleným odrazem 

HV Pohybový doprovod znějící 
hudby 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� provádí zdravotně pohybové a kulturně 
estetické funkce pohybu s hudebním 
doprovodem 

� ukáže základní aerobní cvičení s hudbou 
 
 
 
� rozezná bezpečně základní způsoby 

rozvoje pohybových předpokladů 
i korekce svalových oslabení a dovede  
je převážně samostatně využívat 

� zvládne základní prvky sebeobranného 
cvičení 
 
 

� Kladina (dle schopností žáků možno 
zařadit i obtížnější prvky) 

� různé druhy chůze s doprovodnými 
pohyby paží a obraty 

� rovnovážné polohy  
� náskoky, seskoky (na vhodnou 

podložku) 
� klus, poskoky, jednoduché vazby a 

sestavy 
� Kruhy (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� komíhání ve svisu 
� houpání, u záhupu  
� houpání s obraty u předhupu a záhupu 
� svis vznesmo, střemhlav 
 
Estetické a kondiční formy cvičení 
s hudbou a rytmickým doprovodem 
� základy rytmické gymnastiky, cvičení 

s náčiním, kondiční formy cvičení  
pro daný věk žáků, tance (důraz na 
společenské tance) 

 
 
Úpoly 
� základy sebeobrany, základy aikidó, 

judó, karatedó (úchopy, vyproštění 
z držení) 

 
 

 

 

  

HV Pohybový doprovod znějící 
hudby 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 

� rozpozná význam atletiky jako vhodné 
průpravy pro jiné sporty 

� provede organizaci jednotlivých soutěží, 
změří a zapíše výkony 

� užívá a rozpozná základní startovní 
povely 

� užívá základy techniky dalších 
osvojovaných disciplín 

� aplikuje průpravná cvičení  
pro jednotlivé atletické činnosti 

� dokáže sestavit tabuli rekordů 
 
 
� zdůvodní význam pohybových her  

pro navazování a upevňování 
mezilidských kontaktů 

� snaží se o fair play jednání při hrách, 
má radost ze hry, ne z prohry jiného 

� rozpozná, která hra je vhodná  
pro určitý věk, počet hráčů, prostředí 

� objasní, rozpozná základní rozdíly mezi 
jednotlivými druhy sportovních her 
(kolektivní, individuální, brankové, 
síťové, pálkové, atd.) 

� ovládá základní pravidla a uplatňuje  
je ve hře 

� provede základní údržbu náčiní 
a úpravu hřišť před utkáním  
a po utkání 

� rozpozná základní herní činnost 
jednotlivce a kombinace a uplatňuje  
je ve hře 

Atletika 
� pojmy olympijské disciplíny 
� základní pravidla atletických soutěží 
� základy techniky disciplín 
� průpravná cvičení pro jednotlivé 

atletické činnosti: běh (rychlý, 
vytrvalostní), skok (daleký, vysoký), hod 
(míčkem, vrh koulí) 

� základy evidence výkonů 
� (Atletické činnosti jsou zařazovány dle 

věku a schopností žáků) 
 
 
Sportovní hry 
� základní principy pro řízení 

a rozhodování pohybových her 
� úkoly vyplývající z herních funkcí  

a rolí ve hře 
� radost ze hry, prožitek, spolupráce 
� význam sportovních her pro rozvoj 

herních dovedností 
� herní role a funkce (brankář, kapitán, 

atd.) 
� základní pravidla sportovních her 
� specifikace bezpečnosti a hygieny  

při sportovních hrách 
� příprava a organizace utkání 
� úprava různých povrchů hřišť 
� sportovní hry: fotbal, basketbal, 

volejbal, házená (s důrazem na výuku 
pravidel a nácvik herních činností 
jednotlivce, kombinací v basketbalu) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci 

spoluhráčů a učitele 
� rozliší několik her z každé skupiny, 

aplikuje herní dovednosti a samostatně 
posuzuje hru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� správně používá osvojované názvosloví 

na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 
čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

� dodržuje taktiku vedoucí k úspěchu 
družstva 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Turistika a pobyt v přírodě 
� příprava turistické akce, přesun  

do terénu a uplatňování pravidel 
silničního provozu v roli chodce 
a cyklisty, chůze se zátěží I v mírně 
náročném terénu, táboření, ochrana 
přírody, základy orientačního běhu, 
dokumentace z turistické akce 
 

Další (i netradiční) pohybové činnosti 
� (podle podmínek školy a zájmu žáků) 
 
 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 
POHYBOVÉ UČENÍ 

Komunikace v TV 
� tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály, 
gesta, značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace 
a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

 
Organizace prostoru a pohybových 
činností 
� v nestandardních podmínkách 
� sportovní výstroj a výzbroj – výběr 

ošetřování 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
8. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 Historie a současnost sportu 

� významné soutěže a sportovci, 
olympismus, olympijská charta 

 
 
 
 
 
Pravidla osvojovaných pohybových 
činností 
� her 
� závodů 
� soutěží 
 
 
 
Zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech 
 
 
 
 
Měření výkonů a posuzování 
pohybových dovedností 
� měření 
� evidence 
� vyhodnocování 

ČJ Tvarosloví 
  

CJ Poslech na téma sport, 
kulturní život  

 

ČJ Písemný projev 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� aktivně organizuje svůj pohybový 

režim, pravidelně zařazuje některé 
pohybové činnosti s konkrétním účelem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� vhodně se chová v méně známém 

prostředí sportovišť, v přírodě 
a v silničním provozu, předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 
 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
Význam pohybu pro zdraví 
� rekreační a výkonnostní sport, sport 

dívek a chlapců 
 
 
Zdravotně orientovaná zdatnost 
� rozvoj ZOZ, kondiční programy, 

manipulace se zatížením 
 
Prevence a korekce jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí 
� průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 

 
Hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 
� v nestandardním prostředí, první pomoc 

při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění 
a odsun raněného 

 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
Pohybové hry 
� s různým zaměřením, netradiční 

pohybové hry a aktivity indiaka, 
friesbee, ringo, tchoukball, goalball, 
badminton, rugby, brenball, softball  
(s důrazem na výuku pravidel a nácvik 
herních činností jednotlivce v softballu) 

 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Kreativita 
Gymnastika (tvorba vlastních sestav) 
 
OSV 
Sociální rozvoj/ 
Mezilidské vztahy 
Sportovní hry (turnaj) 
  

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Komunikace  
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Sociální rozvoj/ 
Kooperace a kompetice 
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Morální rozvoj/ 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Organizace pohybových činností 
Sportovní hry (turnaj) 
 

OSV 
Morální rozvoj/ 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Sportovní hry (turnaj) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� používá aktivně osvojované pojmy 
� ovládá bezpečně záchranu a dopomoc 

při osvojovaných cvicích 
� provede stoj na rukou, přemet stranou, 

roznožku přes nářadí, výmyk, základní 
cvičební prvky na kladině 

� ukáže využité gymnastické prvky 
a užívá při přípravě krátké sestavy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gymnastika 
� pojmy, odvozené cvičební polohy 

a postoje 
� záchrana a dopomoc 
� Akrobacie (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� stoj na lopatkách  
� rovnovážné polohy v postojích kotoul 

letmo 
� skoky na místě a z místa 
� kotoul vzad do zášvihu, do stoje 

na rukou 
� stoj na rukou 
� přemet stranou (vlevo, vpravo) 
� rondat 
� Hrazda doskočná (dle schopností žáků 

možno zařadit i obtížnější prvky) 
� komíhání ve svisu 
� výmyk tahem – sešin 
� Přeskoky (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� skoky s odrazem z trampolínky (prosté, 

s pohyby nohou a s obraty)  
� roznožka přes kozu 
� skrčka přes kozu 
� s oddáleným odrazem 
� skrčka přes kozu nadél 
� Kladina (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� různé druhy chůze s doprovodnými 

pohyby paží a obraty 
� rovnovážné polohy  
� náskoky, seskoky (na vhodnou 

podložku) 

HV Pohybový doprovod znějící 
hudby 
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Vzdělávací oblast: 
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Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� provádí zdravotně pohybové a kulturně 

estetické funkce pohybu s hudebním 
doprovodem 

� ukáže základní aerobní cvičení s hudbou 
 
 
 
 
� rozezná bezpečně základní způsoby 

rozvoje pohybových předpokladů 
i korekce svalových oslabení a dovede 
je převážně samostatně využívat 

� vyhodnotí nedostatky osvojované 
pohybové činnosti, posoudí provedení 
a určí možné příčiny 

� zvládne základní prvky sebeobranného 
cvičení 

� klus, poskoky, jednoduché vazby a 
sestavy 

� složitější vazby a sestavy 
� Kruhy (dle schopností žáků možno 

zařadit i obtížnější prvky) 
� komíhání ve svisu 
� houpání, u záhupu  
� houpání s obraty u předhupu a záhupu 
� svis vznesmo, střemhlav 

 
Estetické a kondiční formy cvičení 
s hudbou a rytmickým doprovodem 
� základy rytmické gymnastiky, cvičení 

s náčiním, kondiční formy cvičení  
pro daný věk žáků, tance (důraz na 
společenské tance) 
 

 
 
Úpoly 
� základy sebeobrany, základy aikido, 

judó, karatedó (úchopy, vyproštění 
z držení) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
� rozpozná význam atletiky jako vhodné 

průpravy pro jiné sporty 
� provede organizaci jednotlivých soutěží, 

změří a zapíše výkony 
� užívá a rozpozná základní startovní 

povely 
� užívá základy techniky dalších 

osvojovaných disciplín 
� aplikuje průpravná cvičení  

pro jednotlivé atletické činnosti 
� dokáže sestavit tabuli rekordů 
 
� zdůvodní význam pohybových her  

pro navazování a upevňování 
mezilidských kontaktů 

� snaží se o fair play jednání při hrách, 
má radost ze hry, ne z prohry jiného 

� rozpozná, která hra je vhodná  
pro určitý věk, počet hráčů, prostředí 

� objasní, rozpozná základní rozdíly mezi 
jednotlivými druhy sportovních her 
(kolektivní, individuální, brankové, 
síťové, pálkové, atd.) 

� ovládá základní pravidla a uplatňuje  
je ve hře 

� provede základní údržbu náčiní 
a úpravu hřišť před utkáním  
a po utkání 

� rozpozná základní herní činnost 
jednotlivce a kombinace a uplatňuje  
je ve hře  

Atletika 
� pojmy olympijské disciplíny 
� základní pravidla atletických soutěží 
� základy techniky disciplín 
� průpravná cvičení pro jednotlivé 

atletické činnosti: běh (rychlý, 
vytrvalostní), skok (daleký, vysoký), hod 
(míčkem, vrh koulí) 

� základy evidence výkonů 
� (Atletické činnosti jsou zařazovány dle 

věku a schopností žáků) 
 
Sportovní hry 
� základní principy pro řízení 

a rozhodování pohybových her 
� úkoly vyplývající z herních funkcí  

a rolí ve hře 
� radost ze hry, prožitek, spolupráce 
� význam sportovních her pro rozvoj 

herních dovedností 
� herní role a funkce (brankář, kapitán, 

atd.) 
� základní pravidla sportovních her 
� specifikace bezpečnosti a hygieny  

při sportovních hrách 
� příprava a organizace utkání 
� úprava různých povrchů hřišť 
� sportovní hry: fotbal, basketbal, 

volejbal, házená (s důrazem na výuku 
pravidel a nácvik herních činností 
jednotlivce, kombinací ve volejbalu) 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
� určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci 

spoluhráčů a učitele 
� rozliší několik her z každé skupiny, 

aplikuje herní dovednosti a samostatně 
posuzuje hru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� správně používá osvojované názvosloví 

na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 
čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

 

 
 
 
 
 
Turistika a pobyt v přírodě 
� příprava turistické akce, přesun  

do terénu a uplatňování pravidel 
silničního provozu v roli chodce 
a cyklisty, chůze se zátěží I v mírně 
náročném terénu, táboření, ochrana 
přírody, základy orientačního běhu, 
dokumentace z turistické akce 

 
Další (i netradiční) pohybové činnosti 
(podle podmínek školy a zájmu žáků) 
 
 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 
POHYBOVÉ UČENÍ 

Komunikace v TV 
� tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály, 
gesta, značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace 
a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

 
Organizace prostoru a pohybových 
činností 
� v nestandardních podmínkách 
� sportovní výstroj a výzbroj – výběr 
� ošetřování 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 
9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� aktivně se podílí na organizaci 

jednoduchých závodů, turnajů 
a turistických akcí školy, spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� vyhodnotí a zpracuje naměřená data 

a informace o pohybových aktivitách 
a podílí se na jejich prezentaci 

� pozoruje a vyhodnotí určené prvky 
pohybové činnosti  

Historie a současnost sportu 
� významné soutěže a sportovci, 

olympismus, olympijská charta 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidla osvojovaných pohybových 
činností 
� her 
� závodů 
� soutěží 
 
 
 
Zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech 
 
 
 
 
 
Měření výkonů a posuzování 
pohybových dovedností 
� měření 
� evidence 
� vyhodnocování 

CJ Osobnosti a oblasti vědy, 
umění, politiky a sportu  
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Název vyučovacího předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 

Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících 
Pracovní činnosti se vyučují od 6. do 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
 

Celková časová dotace na 2. stupni 
Celkově jsou Pracovním činnostem na 2. stupni věnovány 4 hodiny týdně. 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, jenž 
zahrnuje na 2. stupni osm tematických celků, z nichž pro naši školu vzhledem k podmínkám 
a možnostem byly zařazeny do výuky tyto okruhy: Využití digitálních technologií, Provoz  
a údržba domácnosti a Svět práce.  
 
Předmět zahrnuje široké spektrum činností a technologií, vede žáky k získání základních 
uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní  
a profesní orientace žáků. 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu  
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci 
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a 
širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické, zejména dovednostní činnosti a návyky a 
doplňuje tak celé základní vzdělání. 
 
Žáci získávají praktické dovednosti a osvojují si návyky, které využívají v běžném životě. Formují 
si kladný vztah k práci, učí si ji vážit a dbát na její kvalitnost. Osvojují si zásady dodržování 
bezpečnosti práce, ochrany zdraví a dodržování zásad hygieny.  
 
V okruhu Využití digitálních technologií jsou žáci vedeni k osvojování poznatků o fungování 
digitálních technologií a jejich praktickému využívání v každodenním životě. Zcela zásadní 
součástí okruhu je průřezové téma Mediální výchova, realizované ve formě integrativní součásti 
vzdělávacího obsahu tohoto vyučovacího předmětu. Jejím obsahem je teorie a praxe médií  
a mediální komunikace. 
 
V okruhu Provoz a údržba domácnosti se žáci seznamují se jednoduchými pracovními postupy 
prací v domácnosti, učí se hospodaření, plánování a vedení domácího účetnictví. Zvládají správné 
zacházení se běžnými domácími spotřebiči a orientují se v návodech. Dodržují hygienická a 
bezpečnostní pravidla a umí poskytnout první pomoc při úrazech.  
 
V okruhu Svět práce získají žáci během 8. a 9. ročníku dovednosti důležité při plánování své 
vlastní budoucnosti. Seznamují se s pracovní náplní vybraných profesí, posoudí své možnosti při 
volbě vhodného povolání. Orientují se v náplni učebních a studijních oborů. 
 
Výuka probíhá v různých prostorách – kmenových a počítačových učebnách, hudebně i v okolí 
školy. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Pracovní činnosti je: 
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- vedení k pozitivnímu vztahu k práci, k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 
práce 

- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci 
a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí pomůcek  
při práci i v běžném životě 

- výchova k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a 
vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku 

- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci  
- orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 

potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního 
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

- poznání významu a nutnosti celoživotního vzdělávání. 
 

Forma realizace  
Skupinová výuka: seznámení s novými jevy a postupy 
Týmová práce: společné řešení problémů  
Individuální výuka: individuální konzultace obtížně zvládnutelných postupů  
Projektová výuka: mezipředmětová realizace projektů 
  

Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Pracovní činnosti na 2. stupni  
Kompetence k učení 
Žák ovládá jednoduché pracovní postupy; je veden k osvojování si základních technologii  
a pracovních postupů; samostatně experimentuje a pozoruje; poznává smysl a cíl učení. 
Kompetence k řešení problémů  
Žák promyslí a naplánuje způsob řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušenosti; 
samostatně řeší problémy. 
Kompetence komunikativní  
Žák využívá komunikační a informační prostředky a technologie při praktické práci; naslouchá 
sdělením druhých lidí a porozumí jim a vhodně na ně reaguje; vyjadřuje se výstižně, souvisle 
a kultivovaně. 
Kompetence sociální a personální  
Žák spolupracuje ve skupině a podílí se na vytváření pravidel práce v týmu; pozitivně ovlivňuje 
kvalitu společné práce; přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů; vytváří si pozitivní 
představu o sobě samém. 
Kompetence občanské  
Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace; chápe základní ekologické souvislosti 
a environmentální problémy; respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí; rozhoduje  
se v zájmu podpory a ochrany zdraví; je si vědom svých práv i povinností ve škole i mimo školu. 
Kompetence pracovní  
Žák používá bezpečně a účinně nástroje a vybavení; dodržuje vymezená pravidla; plní povinnosti 
a závazky; adaptuje se na pracovní podmínky; k výsledkům pracovní činnosti přistupuje z hlediska 
kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu, dbá na ochranu svého zdraví i zdraví 
druhých a ochranu životního prostředí; získané znalosti a zkušenosti využívá v zájmu vlastního 
rozvoje, vzhledem k dalšímu profesnímu zaměření. 

 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Trmice, Tyršova 482 – Školní vzdělávací program „Škola pro každého“ 

Strana 546 

Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE – PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 
 

VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy  

při provozu digitální techniky  
� propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 
� pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, 

zábava 
� ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 
� dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou 

a poskytne první pomoc při úrazu 
 

 

Učivo 
� digitální technika – počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, PDA, CD 

a DVD přehrávače, e-kniha, mobilní telefony  
� digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS, GMS, norma 

IEEE 802.11b), navigační technologie, konvergence technologií, multiplexování    
� počítačové programy pro zpracování hlasových a grafických informací – úpravy, archivace, 

střih; operační systémy, vzájemná komunikace zařízení (synchronizace PDA s PC)  
� mobilní služby – operátoři, tarify  
 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 
 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví 
� ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se 

v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 
� správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 

domácí údržbu 
� dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při 

úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 
 

 

Učivo 
� finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní 

a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, 
postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; 
spotřebiče v domácnosti 

� elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče, elektronika, 
sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a ekonomika provozu, 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem  
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SVĚT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 
7. ročníku) 

 
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň 
� orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí (8.–9. roč.: Trh práce)  
� posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy  

(8.–9. roč.: Volba profesní orientace) 
� využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání (8.–9. roč.: 

Možnosti vzdělávání)  
 

 

Učivo  
� trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter 

a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí 
na trhu práce  

� volba profesní orientace – základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný 
a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní 
orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání 
poradenských služeb  

� možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace 
a poradenské služby  

� zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní 
životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce; práva 
a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů  

� podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé 
podnikání 
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Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: 
PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 
6.-9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
 

 
� rozlišuje různé možnosti připojení  

a využívá vhodných možností 
� přiměřeně věku využívá webových 

služeb a orientuje se v terminologii 
(www, URL, http,…) 

� nastaví připojení v poštovním klientu, 
používá webové rozhraní 

� přiměřeně věku rozumí smyslu různých 
protokolů  

� používá ke své potřebě dalších služeb 
� vytváří jednoduché webové stránky 

s využitím dostupných nabídek 
 

� zná různé typy chatovacích služeb  
a komunikuje jejich prostřednictvím 

� rozlišuje různé podoby sociálních sítí  
a využívá adekvátních služeb 

� respektuje pravidla bezpečného 
Internetu  

� sleduje vývoj služeb internetové 
telefonie a využívá je 

 
� orientuje se v běžných technologiích 

(USB, HDMI, BT, WiFi, GPRS, 
UDMT,…) 

� sleduje průběžně vývoj nových 
technologií 

� používá dostupné navigační prostředky 

VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 

Digitální technologie 
Služby webu 
� připojení 

 
� www 

 
 

� e-mail 
 
 
 

� ftp, torrent,… 
� webové stránky 
 
Online komunikace 
� IM 

 
� sociální sítě 

 
 
 

� internetová telefonie 
 

Drátové a bezdrátové technologie 
� technologické možnosti 

 
 

� nové technologie 
 
� navigace 

 

OSV 
Osobnostní rozvoj/ 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rok v jeho proměnách a slavnostech 
 
OSV 
Morální rozvoj/ 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
Domov a rodina 
 
VDO 
Občanská společnost a škola 
Naše škola 
 
VDO 
Forma participace občanů 
v politickém životě 
Občanská společnost, sdružování 
občanů, obec, stát  
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� rozeznává různé typy videokamer a 
vybírá vhodné přístroje k danému účelu 

� průběžně sleduje vývoj softwarových 
nástrojů k úpravě videozáznamů a 
využívá je pro svou potřebu 

� respektuje vhodný formát dle účelu 
záznamu  

� prezentuje vhodným způsobem výsledek 
své práce (CD/DVD, prezentace, 
web,…) 
 

� charakterizuje různé druhy fotopřístrojů 
a příklady jejich využití 

� respektuje pravidla techniky 
fotografování (správná expozice, 
kompozice, žánr,…) 

� používá softwarové nástroje k editaci 
fotografií 

� prezentuje náležitým způsobem výsledky 
své aktivity (tisk, minilab, CD/DVD, 
webová prezentace, sociální sítě,…) 
 
 

� pořídí audiozáznam z nejrůznějších 
zdrojů pomocí vhodných nástrojů 

� zkonvertuje nahrávku do různých 
formátů dle účelu 

� prezentuje výsledný produkt  
 

Digitální technika; Počítačové programy 
pro zpracování hlasových a grafických 
informací 
Video 
� videokamera 
� zpracování v počítači 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie 
� fotoaparát 

 
� technika fotografování 

 
 

� zpracování fotografií v PC 
 
 
 
 
 
Audio 
� audiotechnika 

 
� zpracování v PC 
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� orientuje se v nabídce operátorů  

a průběžně sleduje novinky a nabídce 
tarifů a nových služeb (roaming, web 
v mobilu, navigace,…) 

� sleduje vývoj a možnosti chytrých 
telefonů a využívá jejich možností 

 
 

 
 

� vysvětlí pojem komunikace, její druhy a 
zásady 

� prakticky provádí všechny druhy 
komunikace 

� vyjmenuje jednotlivé, vývojem 
podmíněné prostředky komunikace 
 
 

� představí základní kameny masové 
komunikace a jednotlivé fáze 
komunikačního procesu 

� vysvětlí na příkladech pojem 
„komunikační šum“ 
 

� vysvětlí specifičnost žurnalistiky 
� objasní, kdo je žurnalista 
� rozlišuje zdroje a ověřuje kvalitu 

informací 
� prochází všemi činnostmi novináře 

v projektovém vyučování na dané téma 

Mobilní telefonie a služby 
� operátoři a tarify 
 
 
 
� „chytré telefony“ 

 
 
 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
� proces komunikace 

 
 
 

� prostředky komunikace a jejich 
historický původ 

 
Masová komunikace 
� principy 
� proces masové komunikace 
 
 
 
Žurnalistika 
� specifické znaky žurnalistiky 
� žurnalista 
� zdroje informací 
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� zná a respektuje pravidla zpravodajství 
� rozlišuje různé typy publicistiky 
� poznává jednotlivé publicistické žánry  

a produkuje vlastní výtvory v daném 
žánru na dané téma 
 

� vyjmenuje jednotlivé instituce a média 
� objasní jednotlivé funkce médií 
� vysvětlí rozdíl mezi soukromými  

a veřejnoprávními médii 
� využívá znalostí z teorie a historie médií 

ve vlastní tvorbě 
� monitoruje průběžně vývoj multimédií 
� analyzuje činnost moderátora a učí se 

moderovat různé akce 
 
 

� rozlišuje mezi zábavou aktivní a pasivní 
� vysvětlí pojem zábavní průmysl 
� vyjmenuje druhy mediální zábavy  

a osvojuje si kritéria rozlišení druhů 
� analyzuje (v rámci projektů) různé 

zábavní žánry v nabídce televizních 
stanicí 

� zná typické znaky infotainmentu  
a rozeznává je v různých mediálních 
projevech 

Typy mediálních obsahů 
� zpravodajství 
� publicistika 
� žánry 
 
 
Média 
� klasifikace 
� funkce médií 
� typy médií 

 
� tištěná média 
� elektronická média 
� multimédia 
� osoba moderátora 

 
 

Média a zábava 
� zábava v médiích 

 
� druhy mediální zábavy 
 
� zábavní žánry 

 
 

� infotainment 
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� charakterizuje pojem reklama a její cíle 

 
 

� rozlišuje různé typy reklamy dle médií 
� rozumí logice mediální strategie 
� vytváří vlastní reklamu (na dané téma) 
� zhodnotí význam a pozici PR 

 
 

� pojmenuje jednotlivé účinky médií 
� analyzuje (v rámci projektu) vliv médií 

na politiku a naopak 
� osvětlí techniky manipulace 
� využívá pozitiv a brání se negativům 

vlivu médií na osobnost a vývoj člověka 
� poznává a v mediálních projevech 

identifikuje stereotypy a předsudky 
 
 
 

� poznává a ve vlastní praxi respektuje 
strukturu mediální instituce 

� poznává práci a strukturu redakce 
� vytváří/koordinuje redakční tým a/nebo 

spolupracuje v něm (v daném projektu) 
� poznává a v praxi uplatňuje jednotlivé 

fáze vzniku média 
� řeší financování projektu 

 

Média a reklama 
� pojem reklamy 
� cíle reklamy 
� historie reklamy 
� typy reklamy 
� reklama a společnost 
 
 
 
Vliv a rizika médií 
� účinky médií 
� média a politika 

 
� propaganda 
� média a děti 

 
 

� předsudky v médiích 
 
 
Vnitřní fungování médií 
� struktura mediální organizace 

 
� práce redakce 

 
 

� výrobní postupy 
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� vyjmenuje jednotlivé regulační instituce 

a objasní jejich úlohu  
� seznámí se s nejdůležitějšími zákony, 

které se týkají médií a vysvětlí jejich 
význam 

� zná základní veřejnoprávní média a 
vystihne smysl existence 
veřejnoprávních médií 

� pojmenuje a ve vlastní tvorbě respektuje 
základní pravidla novinářské etiky a 
uplatňuje princip autoregulace  

� dopřává sobě i druhým právo na 
svobodu slova 

� vysvětlí pojmy cenzura a autocenzura 
 
 

� monitoruje průběžně nová média  
 

� vyjmenuje a dle možností využívá 
jednotlivých internetových služeb 
(www, e-mail, IM, VoIP,…) 

� využívá prakticky a poznává teoreticky 
princip fungování sociálních sítí, jejich 
přednosti a rizika 

� sleduje průběžně bezpečnostní rizika 
pohybu na webu a nasazuje vhodné 
nástroje k obraně 

� respektuje a uplatňuje pravidla 
bezpečného a slušného chování  
v Internetu 

Regulace médií 
� instituce a legislativa 

 
 

 
 

� média pro veřejnou službu 
 
 

� novinářská etika 
 
 

� svoboda slova 
 
 
 

Nová média 
� nová média jednotlivě (multimédia, 

„chytrý“ mobil, web,…) 
� internetový prostor pro submédia 

 
 

� Web 2.0 a sociální sítě 
 
 

� bezpečnost informací na webu 
 
 

� netiketa 
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� sestaví domácí rozpočet (příjmy, výdaje, 

platby, úspory) – den, týden, měsíc 
� zhodnotí způsob nakládání s úsporami 
� vyplní složenku; zná obecně možnosti 

bezhotovostního styku  
� respektuje pečlivě pravidla bezpečnosti 

internetového bankovnictví  
� respektuje postupy péče o oděv (praní, 

sušení, žehlení, skládání,…) 
� vykonává jednoduché úklidové  

a údržbové práce 
� zachází správně a bezpečně s nářadím  

a nástroji 
� dbá na ekonomičnost a ekologičnost 

provozu (energie, toxické látky,…) 
� třídí odpad a respektuje místní předpisy 

o nakládání s odpady 
 
 

� obsluhuje správně veškeré elektrické  
a elektronické nástroje a přístroje 

� orientuje se v návodech k obsluze 
běžných spotřebičů a přístrojů 

� respektuje ekonomičnost a ekologičnost 
provozu 

� dodržuje základní hygienická  
a bezpečnostní pravidla 

� poskytne první pomoc, včetně úrazu 
elektrickým proudem 

PROVOZ A ÚDRŽBA 
DOMÁCNOSTI 

Finance, provoz a údržba domácnosti 
� rozpočet 

 
 

� hotovostní a bezhotovostní platební styk 
� internetové bankovnictví 

 
� péče o oděv a látky 

 
� úklid a údržba domácnosti 

 
 
 

� ekologický provoz domácnosti 
 

� likvidace odpadu  
 
 
 

Elektrotechnika v domácnosti 
� elektrospotřebiče 
� elektronika 

 
 

� ekonomika provozu 
 

� bezpečnost provozu 
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� vyhledává potřebné informace  

na internetu 
 
 
 

� využije informací získaných na Dnech 
otevřených dveří 

� orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 
 

� posoudí své možnosti při rozhodování 
o volbě vhodného povolání a profesní 
přípravy 

 
 
 
 
� orientuje se v profesní nabídce 
� orientuje se v prvotních získaných 

informacích 
 
 
� projevuje zájem o rozvoj obce 

a pracovní možnosti v místě bydliště 
� zvládá vyplnění dotazníků 
� dokáže napsat svůj životopis 

 
� prokáže v modelové situaci prezentovat 

své schopnosti a osobnost na trhu práce 
 

SVĚT PRÁCE 
Trh práce 
� povolání, pracoviště 
� pracovní prostředky 
� požadavky kvalifikační 
� předpoklady zdravotní 
� rovnost příležitostí na trhu práce 
� druhy středních odborných škol, náplň 

výuky, další uplatnění v zaměstnání 
� náplň jednotlivých profesí a řemesel 

 
Volba profesní orientace 
� sebepoznání, sebehodnocení 
� osobní zájmy a cíle 
� představy o budoucím povolání 
� tělesný a zdravotní stav 
� využívání poradenských služeb 
 
Možnost vzdělávání 
� náplň učebních a studijních oborů 
� požadavky pro absolvování v daném 

oboru 
 
Zaměstnání 
� pracovní příležitost v obci (regionu) 

 
� psaní životopisu, vyplnění tiskopisů, 

dotazníků 
� způsoby hledání zaměstnání  
� pohovor u zaměstnavatele 
� nezaměstnanost, rekvalifikace 
� úřady práce 
� pracovní právo, profesní etika 

ČJ Žádost, životopis (7. roč.) 

 

 



Základní škola Trmice, Tyršova 482 – Školní vzdělávací program „Škola pro každého“ 

Strana 556 

 

Vzdělávací oblast: 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: 
PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 
6.-9. 

Konkrétní výstup žáka dle ŠVP Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 
 
� vytvoří si představu o drobném 

podnikaní v souladu s právními 
a ekonomickými informacemi 

 
Podnikání 
� nejčastější formy podnikání – drobné 

a souhrnné 
� druhy a struktura drobného podnikání 
� administrativní podmínky 
� marketing 
� ekonomika provozu 
� způsobilost k podnikání 

 
 
 
 
 

VO 
Člověk a předpoklady 
zapojení do lidské spolupráce 
(8. roč.) 

 

 

 


