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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Prvouka

Člověk a jeho svět
Vyučovací předmětPrvoukavychází ze vzdělávací oblastiČlověk a jeho světRVP ZV. Hlavním cílem předmětu
je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním
vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a
utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných
věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na
základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve
společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, vnímat současnost
jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Podmínkou úspěšného vzdělávání v daném
předmětu je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování
potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitele.
Propojení výuky s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání
nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při
upevňování pracovních i režimových návyků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů, které tvoří jeden
předmětu (specifické informace o předmětu celek vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy.V tematickém okruhuMísto, kde žijemese žáci učí
důležité pro jeho realizaci)
na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve
škole, v obci. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření
přímých zkušeností žáků (např. dopravní výchova). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem
probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší
zemi.V tematickém okruhuLidé kolem nássi žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci mezi lidmi, vzájemné úcty,
snášenlivosti. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí.
V tematickém okruhuLidé a časse žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů.Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině a obci.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu. Poznávají,
jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se
světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost i svět. Proto je důležité, aby
žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů,především pak od
členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky.
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Název předmětu

Prvouka
V tematickém okruhuRozmanitost přírodyžáci poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé
přírody nejbližšího okolí jejich života. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Zem a život na ní tvoří jeden
nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk
snadno narušit a velmi obtížněobnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších
informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a
záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně
přírody a zlepšení životního prostředí.
V tematickém okruhuLidé kolem nássi žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné
úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí
kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které
provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k
prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V tematickém okruhuČlověk a jeho zdravížáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psychosociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co
je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd.
Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci a o
bezpečném. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují,
jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k
poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím,
že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace důležitá
hodnota v životě člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboruČlověk a jeho světzískávají žáci především tím, že
pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.
V předmětu se realizují formou projektů (více viz kapitola č. 3.4Začlenění průřezových témat) obsahově
blízkáprůřezová témata„Výchova demokratického občana“, „Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech“a„Enviromentální výchova“. Vyučovací předmětPrvoukase vyučuje v 1. až 3. ročníku ve 2
hodinové týdenní dotaci (celkem 6 hodin). Nezanedbatelná část výuky probíhá mimo budovu školy – v
blízkém okolí školy, v různých částech obce, v rámci škol v přírodě. K preferovaným formám výuky patří i
exkurze do různých institucí a do zajímavých přírodních lokalit.

4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Název předmětu
Integrace předmětů

Prvouka



Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 podporujeme samostatnost a tvořivost;
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 ve výuce se zaměřujeme především „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich
kompetence žáků
získání;
 ve výuce rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující);
 učíme práci s chybou.
Kompetence k řešení problémů:
 učí žáky nebát se problémů, hovořit o nich a přijímat odpovědnost za své chování;
 vytvářením praktických problémových úloh a situací z třídního kolektivu učí žáky prakticky
problémy řešit;
 podporuje různé přijatelné způsoby řešení problému;
 podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
 klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace;
 netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i
rodičů;
 vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty;
 vede žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí;
 připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
Kompetence sociální a personální:
 učí žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní
spolupráce;
 podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují;.
 vede žáky k odsouzení nežádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu.
Kompetence občanské:
 v žácích upevňuje hrdost na svou osobu, rodinu a obec;
 vede žáky k aktivní ochraně životního prostředí a svého zdraví i zdraví druhých;
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Název předmětu

Prvouka



netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i
rodičů;
 vede žáka k bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích.
Kompetence pracovní:
 zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého popíše bezpečnou cestu do školy
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v
nebezpečí v nejbližším okolí
silničním provozu při cestě do školy a ze školy,
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo charakterizuje nebezpečná místa
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí, situaci
pobytu vzhledem ke krajině a státu
modeluje
rozpozná svoji školu a spolužáky
určí svoje pracovní místo
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
pojmenuje členy své rodiny a popíše jejich roli
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
rozliší blízké příbuzenské vztahy v rodině
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
uvede přirozené odlišnosti spolužáků, projevuje k nim
nedostatkům
toleranci
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání modeluje své chování ve třídě, ve školní jídelně, v
dopravním prostředku, kině apod.
a pracovních činností

Učivo
domov, prostředí domova regionální památky
orientace v místě bydliště škola bezpečnost v
dopravním provozu

rodina vlastnosti lidí pravidla slušného chování

orientace v čase kalendář režim dne
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Prvouka
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

1. ročník
uvede ze svého života příklad z minulosti, současnosti a orientace v čase kalendář režim dne
budoucnosti
uvede svůj režim dne s časovými údaj
charakterizuje roční doby z hlediska života v rodině,
zvyků a činností členů rodiny

uvede příklady ze života živočichů a rostlin v
jednotlivých ročních obdobích
roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků

domov, prostředí domova regionální památky
orientace v místě bydliště škola bezpečnost v
dopravním provozu
den a noc roční doby změny v přírodě v ročních
obdobích
lidské tělo základní stavba a funkce péče o zdraví pitný
a pohybový režim zdravá strava nemoc osobní
hygiena

uvede příklady dětských her, objasní význam hry pro
dítě
popíše základní stavbu lidského těla a funkci
jednotlivých orgánových soustav
uvede základní zásady osobní hygieny, správné výživy a
zdravého způsobu života
vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc, úraz
na příkladech uvede, jak lze preventivně předcházet
nemocem, úrazům, zneužívání své osoby
v modelových příkladech předvede první pomoc a
uvede způsoby léčby běžných onemocnění
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého uvede svoji adresu, zajímavosti v místě bydliště
rodina vlastnosti lidí pravidla slušného chování
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná určí vhodná místa pro hru a trávení volného času
nebezpečí v nejbližším okolí
určí svoje pracovní místo
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky pozná české mince a bankovky
domov, prostředí domova regionální památky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života uvede příklad využití platební karty
orientace v místě bydliště škola bezpečnost v
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu
dopravním provozu
nákupu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Kdo jsem já
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Prvouka

1. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Kdo jsem já
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Já a život
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zapíše adresu domů, adresu školy
rozliší kalendářní a školní rok, vymezí týdny, dny,
hodiny, minuty
popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
uvede a popíše povolání rodičů
zapíše datum narození
zapíše adresu domů, adresu školy
pozná české mince a bankovky
uvede příklad využití platební karty
odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu
nákupu
orientuje se v čase na příkladech porovná minulost a
současnost
rozliší kalendářní a školní rok, vymezí dny v týdnu, dny,
hodiny, minuty
stanoví denní režim vhodný pro dítě, vymezí v něm
vhodné
pracovní a odpočinkové aktivity

Učivo
orientace v místě bydliště a okolí školy cesta na
určené místo, dopravní značení
Lidé kolem nás život a funkce rodiny práce fyzická a
duševní, zaměstnání soužití lidí mezilidské vztahy,
komunikace, pomoc nemocným obchod a firmy
chování lidí principy demokracie peníze – mince,
bankovky

současnost a minulost v našem životě proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života, státní svátky a významné dny
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Prvouka

2. ročník

uvede významné kulturní a historické památky a
události
regionu
interpretuje některé pověsti spjaté s místem, kde žije
uvede příklady zvyků a práce lidí, soužití lidí
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
popíše ohleduplné chování k přírodě
pozná a pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata,
rozezná pokojové rostliny, zeleninu, ovoce
navrhne způsob pomoci živočichům v přírodě za
nepříznivých situací
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a vysvětlí péči o sluch a zrak, vysvětlí rozdíly
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
předškolního, školního a dospělého věku
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
popíše prevenci nemocí a úrazů
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
předvede ošetření drobného poranění
uvede příklady správného chování chodce a cyklisty
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
uvede, jak se chovat v situaci obecného ohrožení
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování v modelových situacích ohrožení bezpečí označí možná
nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, uvede a popíše povolání rodičů
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
zapíše datum narození
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času,
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem

roční období a změny v přírodě ochrana přírody
odpovědnost lidí

lidské tělo drobné úrazy a poranění první pomoc
osobní bezpečí chování v rizikovém prostředí

Lidé kolem nás život a funkce rodiny práce fyzická a
duševní, zaměstnání soužití lidí mezilidské vztahy,
komunikace, pomoc nemocným obchod a firmy
chování lidí principy demokracie peníze – mince,
bankovky

lidské tělo drobné úrazy a poranění první pomoc
osobní bezpečí chování v rizikovém prostředí
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Prvouka

2. ročník

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého dodržuje správné dopravní návyky chodce
orientace v místě bydliště a okolí školy cesta na
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná rozliší různé dopravní značky
určené místo, dopravní značení
nebezpečí v nejbližším okolí
zapíše adresu domů, adresu školy
lidské tělo drobné úrazy a poranění první pomoc
uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v
osobní bezpečí chování v rizikovém prostředí
silničním provozu při cestě do školy a ze školy,
charakterizuje nebezpečná místa
uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli
chodce, cíleně je používá
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Kdo jsem já
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Kdo jsem já
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Já a život
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Já a ti druzí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Les a pole
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
U nás doma
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Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého začlení svou obec do příslušného kraje
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná popíše změny v nejbližším okolí, v místě kde žije
nebezpečí v nejbližším okolí
vyznačí na jednoduchém plánu místo svého bydliště a
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného školy a cestu na určené místo
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
uvede základní vlastnosti látek
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
uvede příklady změn látek (hmotnost, teplo,objem)
na příkladech uvede význam vody a vzduchu pro
člověka
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování

zdůvodní význam správného držení těla
navrhne správné pracovní polohy při běžných
činnostech ve škole i doma
popíše správnou volbu oblečení a obuvi pro různé
modelové situace
vysvětlí význam péče o zdraví, otužování
sestaví svůj režim dne

Učivo
cesta z domova do školy obec místní krajina a její části
poloha v krajině minulost a současnost obce dopravní
síť

látky a jejich vlastnosti, změny skupenství látek,
vlastnosti látek, životní podmínky, voda a vzduch,
půda
některé hospodářsky významné horniny a nerosty
rostliny, houby, živočichové výskyt v regionu, význam
v přírodě a pro člověka ochrana životního prostředí
likvidace odpadů

lidské tělo životní potřeby a projevy péče o zdraví
intimní a duševní hygiena denní režim potraviny,
nákup osobní bezpečí bezpečné chování v rizikovém
prostředí
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Prvouka
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije

3. ročník
uvede zásady správného chování při styku s cizími
osobami v různých modelových situacích
vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení voilného
času a volí odpovídající způsoby ochrany

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
uvede příklady využití hornin a nerostů v regionu
rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí, popíše části rostlin
vyjmenuje nejznámější hospodářské a léčivé rostliny,
najde tyto rostliny v okolí školy
rozliší hospodářská a domácí zvířata
uvede živočichy a rostliny žijící ve svém okolí
uvede správný způsob likvidace odpadů v
domácnostech a význam třídění odpadů

světové strany, práce s mapou orientace v místě
bydliště a okolní krajině

ukáže přírodní a umělé prvky v okolní krajině
vyjádří různými způsoby estetickou hodnotu a
rozmanitost přírody
uvede příklady možnosti využití různých dopravních
prostředků v nejbližším regionu a zdůvodní jejich
přednosti
uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli
cyklisty, cíleně je používá
seznámí se s historickými důvody pro zařazení státních
svátků a významných dnů

látky a jejich vlastnosti, změny skupenství látek,
vlastnosti látek, životní podmínky, voda a vzduch,
půda
cesta z domova do školy obec místní krajina a její části
poloha v krajině minulost a současnost obce dopravní
síť

některé hospodářsky významné horniny a nerosty
rostliny, houby, živočichové výskyt v regionu, význam
v přírodě a pro člověka ochrana životního prostředí
likvidace odpadů

Česká republika - státní symboly, významné dny
sousední státy
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Prvouka

3. ročník

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků Spolužáci pravidla slušného chování cesta do školy
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Já a ti druzí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Les a pole
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Režim dne

1.2 Přírodověda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Přírodověda
Člověk a jeho svět
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Přírodověda
Vyučovací předmětPřírodovědavychází ze vzdělávací oblastiČlověk a jeho světRVP ZV. Opírá se o vybrané
poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání takových žádoucích dovedností
a vědomostí, které žákům umožní dále aktivněpoznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět, ve kterém
člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní
ochrany životního prostředí.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětuPřírodovědanavazuje organicky na učivoPrvoukyv 1. až 3. ročníku
předmětu (specifické informace o předmětu a vytváří základ pro vyučovací předmětPřírodopisve vyšších ročnících základní školy. Jednotlivá témata lze
důležité pro jeho realizaci)
přeskupovat vzhledem k sezónnímu principu a podmínkám pro vyučování mimo školní budovu. Vzdělávací
obsah předmětu je členěn do dvou základních tematických okruhů:Rozmanitost přírodyaČlověk a jeho
zdraví.
V tematickém okruhuRozmanitost přírodyžáci poznávají Zemi jako jednu z planet sluneční soustavy.
Seznamují se se základními moderními vědeckými poznatky o vzniku vesmíru a sluneční soustavy a o
vzniku života na planetě Zemi. Teoreticky i prakticky poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé
přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém
jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi
obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a s pomocí získaných informací se učí
hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv
lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení
životního prostředí.
V tematickém okruhuČlověk a jeho zdravížáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění
od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny,
výživy, mezilidských vztahů apod. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i
první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které
ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci by si měli postupně uvědomit, jakou odpovědnost má
každý člověk za své zdraví a za zdraví jiných lidí. Cíleně jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější
hodnota v životě člověka.
Vyučovací předmětPřírodovědaje vyučován ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku i 5. ročníku (celkem
4 hodiny). Výuka probíhá v kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy přímo v terénu
(tematické vycházky, exkurze apod.). Potřebné vědomosti a dovednosti žáci získávají především
pozorováním názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací, hraním určených rolí a řešením
modelových situací.
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Název předmětu
Integrace předmětů

Přírodověda



Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 motivuje žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by v budoucnu
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
mohli uspět;
kompetence žáků
 vede žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování,
účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví
a bezpečnosti druhých;
 učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace (které nelze v životě člověka
prakticky ověřit) v literatuře, na internetu, v televizních dokumentárních pořadech, výukových
počítačových programech (zejména informace o vesmíru aj.).
Kompetence k řešení problémů:
 zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení přírodovědných problémů vede žáky k tomu, aby
si zaznamenávali důvody řešení a postup jednotlivých kroků a své záznamy využili při argumentaci
a obhajobě řešení;
 cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů , aby byly co nejvíce využity jejich individuální
dovednosti a schopnosti.
Kompetence komunikativní:
 navozuje různé modelové komunikační situace, vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili vzhledem
k situaci vhodné verbální i neverbální prostředky;
 vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z objevování;
 s využitím konkrétních příkladů vhodné a nevhodné komunikace kultivuje neformální projevy žáků.
Kompetence sociální a personální:
 připravuje cvičení pro práci žáků v týmu, učí je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní
spolupráce;
 rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role;
 vytvářením příležitostí učí žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i
práci (význam) ostatních členů týmu.
 vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
Kompetence občanské:
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Název předmětu

Přírodověda



využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z četby k přiblížení chování a jednání lidí
rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur;
 výběrem vhodné literutury vede žáky k pochopení významu přírodního bohatství země.
Kompetence pracovní:
 zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a vysvětlí pojmy: živá příroda, neživá příroda; uvede
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
příklady zástupců, objasní vzájemnou propojenost
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a objasní princip rovnováhy přírody
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

Učivo
neživá příroda

oběh vody v přírodě
živá příroda – třídění rostlin, hub, živočichů

neživá příroda
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4. ročník

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu

roztřídí dané látky pomocí smyslů a měřením

látky a jejich vlastnosti
změny látek a skupenství

určí, které látky nelze zkoumat některými smysly,
tvrzení zdůvodní uvede souvislosti mezi vzhledem
krajiny, kvalitou životního prostředí a činností člověka

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky

rozliší vybrané horniny a nerosty

porovnávání látek a měření veličin s praktickým
užíváním základních jednotek
voda a vzduch
oběh vody v přírodě
nerosty a horniny,vznik půdy a její význam

vysvětlí pojem: zvětrávání; uvede příklady zvětrávání a
vyjmenuje faktory, které zvětrávání způsobují

nerosty a horniny,vznik půdy a její význam

uvede, jak vzniká půda a jaký má půda význam pro život nerosty a horniny,vznik půdy a její význam
na Zemi

na konkrétních příkladech uvede vzájemné vztahy
živých organismů a neživé přírody

neživá příroda

živá příroda – třídění rostlin, hub, živočichů

podmínky života na Zemi
Slunce, voda, půda, vzduch

roztřídí živočichy na bezobratlé a obratlovce, uvede
zástupce

živočichové a stavba jejich těla
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třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka

4. ročník

porovná základní projevy života konkrétních živých
organismů

životní podmínky rostlin
rostliny a jejich orgány
výživa rostlin

uvede znaky života, životní potřeby, způsob života,
stavbu těla a funkci jednotlivých částí těla konkrétních
rostlin a živočichů.

životní podmínky rostlin
rostliny a jejich orgány
výživa rostlin

s pomocí jednoduchých klíčů, atlasů a vhodných
odborných publikací zařadí konkrétní živočichy do
známých skupin

živočichové a stavba jejich těla

uvede zástupce různých přírodních společenstev ve
vybraných lokalitách regionů

přírodní společenstva – háje, lesa, vod a bažin, pole a
zahrady, suchých stanovišť

uvede příklady vzájemných vztahů mezi organismy

přírodní společenstva – háje, lesa, vod a bažin, pole a
zahrady, suchých stanovišť
přizpůsobení rostlin a živočichů změnám prostředí
během roku
význam zemědělství pro člověka
vzájemné vztahy rostlin, hub a živočichů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a uvede příklady přizpůsobení rostlin a živočichů změnám přizpůsobení rostlin a živočichů změnám prostředí
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
prostředí během roku (porovná jednotlivé živé
během roku
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
organismy)
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
zhodnotí dopad některých konkrétních činností člověka ochrana přírody, likvidace odpadů živelné pohromy a
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
na přírodu, rozliší, které z nich mohou prostředí a zdraví přírodní katastrofy finanční ohodnocení finanční
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
člověka podporovat, a které poškozovat zhodnotí
rozpočet, hodnota peněz
poškozovat
příčiny, důsledky (příp. odpovědnost lidí) u konkrétních
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ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit

4. ročník
vybraných živelných pohrom a ekologických katastrof;
uvede základní zásady chování a jednání v těchto
situacích a vhodný způsob ochrany, na konkrétních
příkladech popíše činnost jednotlivých složek IZS
provede vybrané praktické činnosti v terénu, přivolání
pomoci i pomoci jiným
zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení
vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce
peněz
porovná svá přání a potřeby se svými finančními
možnostmi
sestaví jednoduchý finanční rozpočet
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Dýchám, proto žiji.
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi
popíše postavení Země ve vesmíru -objasní střídání dne
a noci, ročních období
charakterizuje Měsíc a jeho fáze, vyhledá v kalendáři
symboly fází Měsíce a uvede (odhadne) význam těchto
symbolů
ve skupině se spolužáky znázorní pomocí globusu a

Učivo
Rozmanitost přírody –Země a vesmír Slunce a sluneční
soustava, vesmírná tělesa pohyby Země gravitační síla
střídání dne a noci, roční období podnebné pásy práce
s globusem
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5. ročník

jiných vhodných pomůcek pohyb Země a ostatních
planet sluneční soustavy kolem Slunce
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vyhledá v encyklopediích a stručně popíše funkce
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových některých orgánů a orgánových soustav člověka
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života popíše vznik a vývoj jedince, jednotlivé etapy lidského
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a života
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
na konkrétních příkladech zdůvodní význam
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem ohleduplného chování k druhému pohlaví
na oprávněné nároky jiných osob
objasní význam osobní a intimní hygieny, denního
režimu
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích sestaví jídelníček podle základních zásad správné výživy
uvede příklady stresových situací, navrhne, jak stresu
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
čelit a předcházet
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
sestaví svůj režim dne podle zásad zdravého způsobu
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
života, zohlední v něm oprávněné požadavky blízkých
uvede příklady pozitivních a negativních reklamních
vlivů
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené na modelových příkladech předvede osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
posoudí negativní vliv kouření, alkoholu, drog, násilí,
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
hracích automatů apod. na kvalitu lidského života
související s podporou zdraví a jeho preventivní
uvede, (na modelových situacích předvede), jak bude
ochranou
postupovat v krizových situacích (šikana, týrání,
zneužívání,
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
na modelových příkladech předvede základní úkony
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
první pomoci a přivolání pomoci v různých situacích
(aplikuje znalost telefonních čísel: 150, 155, 158, 156)

Člověk a jeho zdraví stavba lidského těla funkce
některých orgánů a orgánových soustav pohlavní
rozdíly mezi mužem a ženou základy lidské
reprodukce vývoj jedince základy sexuální výchovy
partnerství a rodičovství

Péče o zdraví péče o zdraví, správná výživa sociálně
patologické jevy návykové látky, hrací automaty a
počítače nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií intimní a duševní hygiena
bezpečné chování v rizikovém prostředí situace
hromadného ohrožení

Péče o zdraví péče o zdraví, správná výživa sociálně
patologické jevy návykové látky, hrací automaty a
počítače nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií intimní a duševní hygiena
bezpečné chování v rizikovém prostředí situace
hromadného ohrožení
první pomoc
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5. ročník

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy

pojmenuje správně základní části lidského těla -vysvětlí, Základy sexuální výchovy HIV/AIDS Etická stránka
proč(jak) se musí chránit před stykem s cizí krví (úrazy, vztahů a etická stránka sexuality
nalezené injekční stříkačky aj.)
vysvětlí pojmy: HIV, AIDS
porovná svá přání a potřeby se svými finančními
Měna ČR Hodnota peněz Rozpočet rodiny.příjmy a
možnostmi
výdaje Půjčka – půjčování peněz
sestaví jednoduchý osobní rozpočet
objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje
objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než
výdaje
na příkladech objasní rizika půjčování peněz
uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Dýchám, tedy žiji.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Moje tělo
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Režim dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Moje tělo

1.3 Vlastivěda
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Vlastivěda

Člověk a jeho svět
Vyučovací předmětVlastivědavychází ze vzdělávací oblastiČlověk a jeho světRVP ZV. V návaznosti na
vyučovací předmětPrvoukapřináší žákům základní poznatky o významných přírodních, hospodářských,
společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje
žáky s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních, národních a evropských dějin, integruje
poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s dalšími informacemi z tisku,
rozhlasu, televize, uvádí je do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje. Vzdělávací obsah předmětu a
převážně činnostní charakter výuky směřují zejména k tomu, aby si žáci přirozeným způsobem vytvořili
kladný vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi a ve které žijí a současně aby nabyli povědomí
sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy a s jinými demokratickými zeměmi světa. Hlavním cílem
předmětu je vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity, a vytvořit mu
podmínky pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve společnosti (v rámci České republiky i ostatních zemí
Evropské unie).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy pro výuku vyučovacích
předmětu (specifické informace o předmětu předmětů Dějepis, Zeměpis a Občanská a rodinná výchova ve vyšších ročnících školy a je členěn do tří
důležité pro jeho realizaci)
základních tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Rozsah a hloubku
konkretizovaného učiva volí vyučující s ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků;
rychlost postupu přizpůsobuje aktuální úrovni poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní
zkušenosti. Tematické okruhy se společnými prvky vhodně a funkčně propojuje.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci seznamují se základními poznatky o krajině, minulosti a
současnosti své obce (regionu, vlasti). Získávají základní informace o Evropě, ostatních kontinentech a
jejich zemích. Učí se orientovat v terénu, pracovat s mapami, používat získané vědomosti v praktických
situacích.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás žáci poznávají různé druhy lidské práce a učí se chápat jejich
souvislost s přírodními podmínkami, poznávají, jak se činnosti lidí odrážejí v tvářnosti krajiny, charakteru
staveb a v rozmanitých památkách. Žáci poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu.
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou
společnost nebo i svět (globální problémy).
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak události postupují v
čase a utvářejí historii věcí a dějů, vycházejí od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupují se k
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Název předmětu

Integrace předmětů

Vlastivěda
nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Získávají odpovědný vztah ke kulturními bohatství vlasti, k
jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám. Vytvářejí si základní představu
způsobu života svých předků v různých historických obdobích i o způsobu života lidí v sousedství vlasti.
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku i 5. ročníku (celkem 4
hodiny). Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy
(tematické vycházky a exkurze, návštěva památek, sbírek regionálních muzeí, veřejné knihovny apod.).
Velký význam má cílené vedení žáků k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z
různých dostupných zdrojů(literatura, rozhlas, televize, tisk, členové rodiny, lidé v nejbližším okolí apod.).



Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných textů vede žáky
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
k porozumění;
kompetence žáků
 umožňujeme žákům individuálně manipulovat s pomůckami;
 podněcuje zájem žáků o historii.
Kompetence k řešení problémů:
 zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení problémů vede žáky k tomu, aby si zaznamenávali
důvody řešení a postup jednotlivých kroků a své záznamy využili při argumentaci a obhajobě
řešení;
 na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů;
 žáky zapojuje tak, aby byly využity co nejvíce jejich individuální dovednosti a schopnosti.
Kompetence komunikativní:
 navozuje různé modelové komunikační situace, a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili
vzhledem k situaci vhodné verbální i neverbální prostředky;
 vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z poznatků;
 zapojuje žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce;
 s využitím příkladů, vede žáky k tomu, aby předávali své zkušenosti a poznatky z cestování svým
spolužákům.
Kompetence sociální a personální:

23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Název předmětu

Vlastivěda



zařazováním práce s různými materiály do výuky vede žáky k bezpečnému užívání pomůcek,
materiálu;
 zkušeností žáků využívá pro utváření jejich hodnotového systému;
Kompetence občanské:
 - využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z cestování k přiblížení chování a jednání lidí
rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur;
 - výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vede žáky k pochopení významu národní
identity.
Kompetence pracovní:
 - zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu

Učivo
Místo, kde žijeme, místní oblast, region, zdroje,
výroba, služby
Světové strany
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Popíše polohu ČR v Evropě, ukáže na mapě polohu ČR a Poloha a povrch ČR, grafické znázornění povrchu
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních sousedních států.
Mapy, plány, orientační body a linie
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Uvede základní informace o podnebí ČR
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map
Mapy, plány, orientační body a linie
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách
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Vlastivěda

4. ročník

podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z
hlediska přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického

a sídlištích lidí na mapách naší republiky
Předvede dovednost práce s mapou
Určí světové strany v přírodě a podle mapy, orientuje se
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
Vyhledá hlavní města jednotlivých krajů ČR, typiské
regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a
kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
z hlediska přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
Uvede významné podniky a hospodářské aktivity v
regionu
Uvede hlavní orgány státní moci a některé jejich
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
Charakterizuje státoprávní uspořádání ČR
Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy
mezi lidmi
Se spolužáky ve třídě a s pomocí učitele sestaví
žákovskou samosprávu
Vyvodí a dodržuje základní pravidla soužití ve škole,
mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci
Uvede základní lidská práva a práva dítěte
Uvede příklady ze svého okolí, ve kterých dochází k
porušování lidských práv a demokratických principů

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
Uvede konkrétní příklady kulturních institucí
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
Na konkrétních příkladech ze svého okolí uvede různé
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z
podoby a projevy kultury
hlediska přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

Mapy, plány, orientační body a linie
Světové strany
Místo, kde žijeme, místní oblast, region, zdroje,
výroba, služby
Zvláštnosti krajů a oblastí ČR

Státní zřízení a politický systém v ČR, státní správa a
samospráva, státní symboly
Lidé kolem nás - žákovská samospráva jako modelová
situace, základní lidská práva a práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy, právní ochrana občanů a
majetku, banka

Podoby a projevy kultury, kulturní instituce
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Vlastivěda

4. ročník

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

Na konkrétních příkladech porovná minulost a
současnost
Objasní historické důvody státních svátků a významných
dnů
Převypráví spolužákům některou z pověstí (vázanou na
nejbližší region)
Stručně charakterizuje historický přínos vybraných
významných osobností českých dějin (regionu, obce)
Charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší
vlasti

Podoby a projevy kultury, kulturní instituce

Lidé a čas - orientace v čase a časový řád, určování
času, Dějiny jako časový sled událostí, kalendáře,
letopočet, generace Nejstarší osídlení naší vlasti,
nejstarší dějiny Staré pověsti české Nejstarší osídlení
naší vlasti Keltové Přemysl Otakar II. Život ve městech
a na zámcích Jan Hus, Karel IV., Jan Žižka

Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti Zvláštnosti krajů a oblastí ČR
z vlastních cest
Podoby a projevy kultury, kulturní instituce
Uvede příklady, čím se lidé liší a jak lze těchto odlišností
využít ve prospěch celé společnosti
Obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu řešení

Lidé kolem nás - žákovská samospráva jako modelová
situace, základní lidská práva a práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy, právní ochrana občanů a
majetku, banka

Seznámí se s knihovnou, muzeem či archivem a galerií,
chápe je jako informační zdroje pro pochopení
minulosti
Zdůvodní základní význam nemovitých i movitých
kulturních památek

Podoby a projevy kultury, kulturní instituce
Lidé a čas - orientace v čase a časový řád, určování
času, Dějiny jako časový sled událostí, kalendáře,
letopočet, generace Nejstarší osídlení naší vlasti,
nejstarší dějiny Staré pověsti české Nejstarší osídlení
naší vlasti Keltové Přemysl Otakar II. Život ve městech
a na zámcích Jan Hus, Karel IV., Jan Žižka
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Vlastivěda
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)

4. ročník
Poukáže v nejbližším společenském a přírodním
prostředí na některé problémy a navrhne možnosti
zlepšení

Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

Lidé kolem nás - žákovská samospráva jako modelová
situace, základní lidská práva a práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy, právní ochrana občanů a
majetku, banka

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky Zprostředkuje ostatním spolužákům zkušenosti,
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
způsob života a přírodu v naší vlasti a v jiných
zemích
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Charakterizuje vybrané státy
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních Vyhledá na mapě evropské státy a významná
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, evropská města
Evropy a polokoulí
Porovná světadíly a oceány podle velikosti, popíše
podle mapy jejich polohu na Zemi
Dobře se orientuje na mapě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Vysvětlí pojmy: Evropská unie, "evropský dům"
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních Rozliší znak EU, uvede některé výhody členství ČR v EU
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, Uvede některý významný globální (lokální, společenský
která se už tolerovat nemohou a která porušují
apod.) problém a navrhne způsob jeho řešení
základní lidská práva nebo demokratické principy
Objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy vyšší/nižší než

Učivo
Místo, kde žijeme, vlastní zkušenosti žáků z cestování
do cizích zemí

Evropa a svět – kontinenty, poloha a povrch Evropy,
sousedé ČR a evropské státy, rostliny a živočichové
Evropy

Evropská unie – evropský občan, cestování

Lidé kolem nás Základní globální problémy – sociální,
konzumní společnost, přírodní prostředí
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Vlastivěda

5. ročník

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik

výdaje
Na příkladech objasní rizika půjčování peněz
Uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti
Na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží

Na konkrétních příkladech porovná minulost a
současnost
Objasní historické důvody státních svátků a významných
dnů
Převypráví spolužákům některou z pověstí
Stručně charakterizuje historický přínos vybraných
významných osobností českých dějin

Lidé a čas Dějiny jako časový sled událostí Kalendáře,
letopočet, generace Proměny způsobu života v našem
regionu; bydlení, předměty denní potřeby v
historickém vývoji; regionální památky; péče o
památky Lidé a obory zkoumající minulost

Charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší
vlasti, popíše způsob života lidí v různých etapách
historie
Využije archiv, knihovnu, muzeum a galerii jako
informační zdroj pro pochopení minulosti
Porovná a zhodnotí na konkrétních příkladech způsob

Báje, mýty, pověsti Minulost kraje, předkové, domov,
vlast, rodný kraj Habsburkové Na dvoře Rudolfa II.
Nedávná minulost První světová válka, vznik
československého státu, Československá republika
Komunistická vláda a „sametová revoluce“
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5. ročník
života a práce předků na našem území v minulosti a
současnosti (uvede regionální specifika)

1.4 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Dějepis

Člověk a společnost
Vyučovací předmětDějepisotevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního
národa,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. Důraz je položen 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. Významně se uplatňuje
zřetel k základním hodnotám evropské civilizace (příprava žáků na život v integrované Evropě, v Evropské
unii). 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, časové a organizační vymezení
Dějepisje povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6.-9. ročníku. Navazuje na základy,
předmětu (specifické informace o předmětu které žáci získali veVlastivěděve 4. a 5. ročníku. Vyučuje se ve 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 8 hodin)
důležité pro jeho realizaci)
převážně v kmenových třídách. K preferovaným organizačním formám výuky patří skupinová práce,
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Název předmětu

Dějepis
projektové vyučování, dále také poznávací vycházky, výlety a zájezdy, exkurze a praktická cvičení ve škole i
v terénu. VýukaDějepisutaké výrazně podporuje používání cizího jazyka a výpočetní techniky s připojením k
internetu.
Výuka Dějepisu směřuje k:
 rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření
a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře;
 vytvoření představy historického času;
 seznámení se s významnými událostmi 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;
 hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku;
 odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné
podmíněnosti v reálném a historickém čase;
 poznání a pochopení hospodářských, sociálních, politických i kulturních změn v národních i
světových dějinách a jejich důsledků pro současnost i budoucnost;
 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;
 k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých
společenství;
 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;
 přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské sounáležitosti);
 přípravě žáka na život v současném (jedinečném, mnohotvárném, globalizovaném) světě;
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Integrace předmětů

Dějepis
aktivnímu využívání cizího jazyka a různých informačních a komunukačních technologií při vyhledávání,
výběru a zpracovávání



Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti;
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 motivuje k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení;
kompetence žáků
 využívá práci s chybou, aby si žáci lépe uvědomili, na co se mají při učení zaměřit.
Kompetence k řešení problémů:
 na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů;
 nesděluje žákům hotové řešení, ale vybízí je k tomu, aby je hledali sami;
 cíleně zapojuje žáky plánování, přípravy činností.
Kompetence komunikativní:
 navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, učitelem, ostatními
dospělými), a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili vzhledem k situaci vhodné verbální i
neverbální prostředky;
 vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky;
 zapojuje žáky podle jejich schopností do týmové práce vede je k hodnocení.
Kompetence sociální a personální:
 důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci
sami podíleli;
 zkušeností žáků využívá pro utváření jejich hodnotového systému;
Kompetence občanské:
 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí;
 pomocí anket, dotazníků seznamuje žáky s vhodnými právními normami;
na modelových situacích vede žáka k uvědomění si specifika českého národního prostředí i jiných kultur.
Kompetence pracovní:
 zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce;
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Dějepis



různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi a s jejich
možnostmi budoucího pracovního uplatnění v rámci Evropské unie – cíleně ujasňujeme představu
žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
uvede, jak, kdy a čím se člověk vyčlenil ze světa zvířat
potřebnosti dějepisných poznatků
zaznamená správně časový údaj na časovou přímku
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; orientuje se v dějepisné mapě(ukáže na mapě, přečte z
mapy)
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
vyhledá informace (zúčastní se doporučených akcí
shromažďovány
muzeí, navštíví knihovnu, apod.)
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
rozliší a seřadí vývojové typy pravěkého člověka
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
popíše způsob lovu a pravěké zbraně a nástroje
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a vysvětlí pravěkou zemědělskou revoluci
rozezná výrobky nejstarších zemědělců
zpracování kovů pro lidskou společnost
popíše způsob života v rodové společnosti
D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
objasní, proč vzniklo náboženství
našem území
ukáže na dějepisné mapě, kde se lidé začali zabývat
zemědělstvím nejdříve
vysvětlí, které kovy začal člověk využívat nejdříve (a
proč)
objasní přednost kovů a uvede důsledky jejich využívání
sestaví srovnávací tabulku o vývoji uvede některá
archeologická naleziště u nás

Učivo
Úvod do dějepisu význam a zkoumání dějin získávání
informací o dějinách. Historické prameny, čas přírodní
a historický, prostor a orientace v něm, mapy význam
ochrany kulturního dědictví. Hmotné prameny,
archeologie, muzea, archivy, knihovny, galerie,
pomocné vědy historické.

Pravěk Vznik světa a člověka vývojové typy člověka
společnost, obživa, řemesla, revoluce, evoluce. Rod
Homo, pravěký člověk. Doba kamenná, počátky
zemědělství a řemesel. Doba bronzová. Keltové –
civilizační vrchol pravěku.
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D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví

6. ročník

vysvětlí vznik států zdůvodní, proč vznikly v
subtropickém pásmu
vysvětlí, co jsou městské státy dovede vysvětlit, jak
vznikla bible
uvede příklady, co přinesly starověké státy Orientu
světu
určí, kterým dnešním státům náleží uvedené oblasti
popíše způsob života ve starověkém státě
vyhledá, co zanechaly uvedené státy světu (ve vědě,
kultuře)
dokáže srovnat vývoj starověkých států a střední Evropy
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
vysvětlí pojmy spojené s dějinami Řecka: antika, báje,
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
epos
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
uvede přírodní podmínky významné pro vznik řeckých
souvislost s judaismem
států
rozliší spartskou a aténskou výchovu
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí zdůvodní příčiny kolonizace a obchodu
chápe pojem demokracie
podstatu antické demokracie
objasní, jak byl řízen městský stát
vyvodí příčiny a zhodnotí výsledky Peloponéské války
doloží příklady vlivu řecké vzdělanosti, vědy a umění na
další vývoj v historii
objasní vzestup a pád Alexandra Makedonského
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
doloží, jak se z Říma stalo impérium
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
popíše život v Římě, vojenském táboře
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
odhadne úlohu významných osobností starověkého
souvislost s judaismem
Říma
vysvětlí úlohu křesťanství
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí uvede kulturní oblasti římské kultury, které měly
význam pro evropskou kulturu
podstatu antické demokracie
porovná vývoj západořímské a východořímské říše
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Člověk jako součást etnika.

Starověk Staroorientální státy. Nejstarší starověké
civilizace a jejich kulturní odkaz. Egypt, Čína, Indie,
Mezopotámie.

Starověké Řecko Kořeny řecké civilizace. Archaické a
klasické období řeckých států. Doba homérská
Městské státy. Řecká kolonizace Atény za Solóna.
Peloponéská válka. Řecká vzdělanost, věda a umění.
Makedonie.

Starověký Řím Vývoj Říma do ovládnutí Itálie. Římské
císařství. Počátky křesťanství. Římská kultura. Krize a
rozpad říše západořímské
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RVP výstupy
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

7. ročník

ŠVP výstupy
rozliší pojmy: pravěk, starověk, středověk (stanoví
časová období v historii)
objasní, co je stěhování národů, doloží z mapek v
dějepisném atlase
uvede význam Byzantské říše pro vzdělanost Slovanů
rozliší základní pojmy islámu, uvede příklady arabské
kultury v raném středověku
zhodnotí úlohu křesťanství v raném středověku
uvede příklady karolinské kultury
objasní nutnost sjednocení slovanských kmenů pro
obranu před kočovnými kmeny
vyhledá příklady pro výlučnost kultury Velké Moravy a
důležitost cyrilometodějské mise
rozliší legendy a historická fakta
využije dokumentů a četby pro doložení úlohy
Přemyslovců v našich dějinách
předvede svoji orientaci na dějepisné mapě
zařadí Slovany do skupin
sestaví časovou posloupnost vzniku západních států v
Evropě
popíše organizaci světské a církevní moci
na příkladech doloží vliv víry na středověkého člověka
uvede znaky románského slohu, příklady stavebních
památek (i regionálně)
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
vysvětlí změny v zemědělské výrobě, popíše život ve
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně středověkém městě, uvede příklady řemesel
reakce církve na tyto požadavky
pomocí mapy a dějepisného atlasu doloží rozvoj
českého státu
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
posoudí schopnosti Karla IV. a význam jeho vlády;
politický a kulturní život
uvede příklady jeho péče o vzdělanost, kulturu a stát
uvede znaky gotiky, příklady významných památek (i
regionálně)

Učivo
Raný středověk Středověk, jeho charakteristika a
periodizace; Vytváření středověké Evropy. Franská říše
a středovýchodní Evropa v raném středověku.
Byzantská říše, Arabové a jejich výboje. Sámova říše
Velká Morava český stát v době knížecí Vznik a
rozmach Kyjevské Rusi, Státy jižních Slovanů. Vznik
států ve střední Evropě. Nájezdy Vikingů a vznik
středověké Anglie a Francie. Křížové výpravy.
Společenský a hospodářský život ve středověku.
Románská kultura.

Vrcholný středověk Rozvoj řemesel a obchodu, vznik
měst a jejich význam. Boj mezi Francií a Anglií.
Rozmach uherského státu a situace v Polsku. Kulturní
vývoj ve znamení gotického slohu. Český stát za vlády
posledních Přemyslovců, nástup Lucemburků. Český
stát v době Karla IV. Česká společnost v předhusitské
době. Mistr Jan Hus. Husitská revoluce a její význam.
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D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a
náboženských center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

Dějepis

7. ročník
posoudí události stoleté války, zhodnotí osobnost Jany z
Arku, vyhledá souvislosti s naší historií
popíše život společnosti, zhodnotí úlohu reformátora,
osobnost Jana Husa, popíše způsob boje husitů,
zhodnotí úlohu velitelů, zdůvodní výsledek husitského
hnutí
zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad
vysvětlí, jak vznikla a působila jednota bratrská
rozliší a objasní pojmy: jagellonský stát, stavovská
monarchie
popíše život v zemi, uvede změny ve výrobě a obchodu,
vysvětlí pojem manufaktura, uvede nejvýznamnější
vynálezy
objasní základní pojmy a shrne okolnosti související se
vznikem středoevropského soustátí
vybere hlavní znaky a příklady památek kultury v době
pozdního středověku
na mapě ukáže cesty mořeplavců, uvede důvody
hledání nových cest, shrne význam objevných plaveb a
jejich důsledků
uvede vztah mezi vývojem západní a východní Evropy
rozliší znaky, objasní pojmy, uvede představitele a
příklady památek
sestaví přehled hlavních reformátorů a míst jejich
působení
definuje výsledek povstání, Nizozemí vznik
samostatného politického útvaru

Pozdní středověk a raný novověk Doba poděbradská,
jednota bratrská. Vláda Jiřího z Poděbrad. Konec
byzantské říše. Vznik španělského království.
Renesance a humanismus v Itálii. Vláda Jagellonců v
českých zemích a Uhrách. Zámořské objevy.
Reformace ve střední Evropě, Evropská kultura v 16.
století a počátek protireformace. Česká kultura v 16.
století Nástup Habsburků na český trůn. Nizozemský
odboj proti španělské nadvládě. Počátky absolutních
monarchií. Český stát v předbělohorských poměrech.
Třicetiletá válka.

8. ročník

RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
objasní pojem: absolutní monarchie
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady charakterizuje rozdílnost regionů východní Evropy
významných kulturních památek
uvede významné osobnosti rudolfínské doby

Učivo
Novověk Anglie v 16. a 17. století, první období
kolonialismu. Anglická revoluce. Barokní kultura.
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8. ročník

vysvětlí úlohu českých stavů, popíše průběh
stavovského povstání
popíše průběh třicetileté války, zapojení jednotlivých
států
zhodnotí osobnost J. A. Komenského a význam jeho díla
vysvětlí základní pojmy týkající se počátku kolonialismu
v Anglii a prvního období kolonialismu
vymezí znaky a oblasti, uvede význam, památky a
osobnosti
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
uvede změny ve společnosti
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
zdůvodní vznik průmyslové společnosti,
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
vysvětlí pojem: konstituční monarchie
vysvětlí pojmy vztahující se k absolutismu v Evropě,
sestaví přehled absolutistických států a provede jejich
srovnání
zhodnotí situaci v zemi, zhodnotí vliv osvícenců,
posoudí osobnost panovníka a jeho reformy
porovná typ státu s ostatními v Evropě, doloží vzestup
státu
uvede nové myšlenky doby a jejich hlavní představitele
aplikuje poznatky o osvícenském absolutismu na
zhodnocení významu uvedených panovníků, doloží
jejich reformami, zhodnotí a objasní důsledky reforem
popíše boj za nezávislost a vysvětlí vznik občanské
společnosti, sestaví přehled (typy) států a vlád
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
stanoví příčiny, popíše průběh revoluce a zhodnotí její
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné význam
straně a rozbitím starých společenských struktur v
rozpozná charakter válek, posoudí úlohu osobnosti
Evropě na straně druhé
Napoleona v dějinách
popíše život v naší zemi, rozliší oblasti, uvede významné
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními osobnosti a památek
uvede podstatu průmyslové revoluce, objasní základní
hnutími vybraných evropských národů

Novověk Anglie v 16. a 17. století, první období
kolonialismu. Anglická revoluce. Barokní kultura.
Historický vývoj od 2. poloviny 17. století do konce 18.
století Zrod moderní vědy. Předpoklady přechodu k
průmyslové revoluci. Absolutismus v Evropě-Francie,
Rusko. Upevňování vlády Habsburků po třicetileté
válce, zápas o postavení velmocí. Česká barokní
kultura. České země za vlády Marie Terezie a Josefa II.,
osvícenecké reformy. Rozvoj vzdělanosti v době
osvícenské. Vznik USA.

Zrození moderní doby Velká francouzská revoluce.
Napoleonské války a jejich důsledky. Průmyslová
revoluce, modernizace společnosti, změna sociální
struktury. Rozpozná znaky, oblasti, uvede příklady
utváření novodobého českého národa. České země v
době Národního obrození. Kultura 1.pol. 19. století.
Rok 1848 v Evropě a v Čechách
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8. ročník

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
základní politické proudy

pojmy
vysvětlí, jak se hledaly odpovědi na řešení sociálních
otázek
stanoví předpoklady, úkoly a cíle národního obrození,
posoudí úlohu buditelů-rozliší politické programy a cíle
v jednotlivých zemích, určí příčiny neúspěchu
vysvětlí pojmy: klasicismus a romantismus
provede přehled hnutí, uvede cíle a zhodnotí výsledky
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
zhodnotí situaci, posoudí postavení zemí, působení
Politické a společenské změny zač. 2. pol. 19. st
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
představitelů, uvede změny v politickém působení,
Postavení českých zemí v habsburské monarchii ve II.
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato rozliší představitele skupin a stran
polovině 19. století, základní rysy české politiky, její
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi vysvětlí význam sjednocení pro další vývoj Německa,
představitelé, Bachův absolutismus. Procesy
velmocemi a vymezí význam kolonií
zhodnotí úsilí a výsledek
sjednocování v Německu a v Itálii. Občanská válka v
stanoví příčiny, popíše průběh, určí důsledky pro další
USA. Vznik Rakousko- Uherska. Kultura v pol.
vývoj USA
19.století.
pojmenuje znaky a cíle
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky definuje v čem je podstata velmocenského postavení
Vývoj ve světě a v okolních zemích v letech 1871 –
ve světových válkách a jeho důsledky
státu
1918 svět v poslední třetině 19..st kultura, umění a
zpracovává
informace
o
školství,
vědě
a
kultur.
výchova na konci 19.st a začátkem 20. st české země v
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických
institucích
v
nových
uměleckých
směrech
Rakousko-Uherské monarchii cesta ke světové válce
systémů
posoudí disproporci mezi ekon. a kult. rozvojem
první světová válka situace v Rusku, ruské revoluce
českých zemích a neodpovídajícím politickým
české země za 1.světové války po rozpadu R-U vznik
postavením
ČSR, hospodářsko-politický rozvoj republiky, sociální a
uvede vztahy mezi velmocemi, rozpory a lokální střety, národnostní problémy
rozliší pojmy: záminka a příčiny, vyhledá příčinné
vztahy, popíše průběh války, posoudí výsledek a
důsledky
rozezná odlišnost vývoje, vysvětlí důsledky
vysvětlí boj o samostatnost, uvede formy odboje a
hlavní představitele, vyhledá vlastní (rodinné)
dokumenty z tohoto období
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Místa a události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu, naši sousedé v Evropě
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
D-9-7-03 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
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-03 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. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozpozná výsledky a důsledky války
posoudí mezinárodní vztahy a systém uspořádání
Evropy
charakterizuje vnitřní hosp. a politické proměny v Rusku
rozliší politické proudy, opatření, reformy, zhodnotí
úroveň země a mezinárodní postavení
vymezí, co by bylo nutné ještě pro stát udělat
uvede projevy, snahy o řešení a důsledky krize
uvede sled událostí při vytváření koalice, postoj velmocí
a příčinné souvislosti
objasní specifické čs. problémy v období krize
rozpozná souvislost našich a světových dějin, rozliší
postoje velmocí, uvede důsledky Mnichova pro nás a
svět
vysvětlí pojem: fašismus, objasní vznik a cíle
fašistického hnutí, zhodnotí vnitřní situaci země i
mezinárodní vztahy
na příkladech zhodnotí postoj umělců
analyzuje expanzivní něm. politiku
s použitím mapy a zejména na základě vlastní četby
zdokumentuje život za protektorátu
uvede sled hlavních událostí, hlavní etapy, rozhodující
bitvy, postup spojenců, zhodnotí výsledek a důsledky

Učivo
Svět a ČSR v letech 1918-1938 Situace ve světě po
první světové válce. Mezinárodněpolitická situace
Evropy ve 20. letech -počátky fašistického hnutí. SSSR
v meziválečném období. ČSR ve 20. letech. Světová
hospodářská krize a její důsledky. Hlavní události ve
světě ve 30. letech. 30. léta v ČSR. První projevy
fašistické agrese, vznik válečných ohnisek, ohrožení
ČSR fašismem, Mnichov. Kultura, věda a technika před
vypuknutím druhé světové války.

Druhá světová válka Okolnosti vzniku a začátek II.
svět. války. Protektorát Čechy a Morava. Druhá
světová válka, průběh. Situace v českých zemích, boj
Čechů proti německé okupaci a osvobození zemí ČR.
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D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

9. ročník
druhé světové války
Jednání o poválečném uspořádání světa. Poválečné
uvede příklady projevů odporu, organizování odboje
Československo.
vnitřního a zahraničního, jeho hrdiny, zhodnotí význam
a činy našich vojáků, letců

vysvětlí pojem: studená válka; uvede příklady, vyhledá
spojitost světových a národních dějin, určí zařazení do
vojenských bloků
chápe specifiku jednotlivých etap vývoje ČSR od
poválečného období přes události 60. let
vyhledá v tisku informace o krizi sovětského impéria
(„perestrojka“) a objasní snahu o změnu systému
na příkladech rozliší systém totalitní a demokratický
posoudí závislost ČSR na vlivu SSSR
s pomocí mapy uvede změny související s rozpadem
koloniálního systému
sestaví přehled hlavních událostí a doloží důsledky
na příkladech zdokumentuje vnitřní situaci Maďarska v
r. 1956 a Československa v r. 1968
sleduje tisk, vyhledává informace, sestaví přehled
nejvýznamnějších objevů, vynálezů, výtvorů a děl a
jejich autorů
objasní spojitost našich národů v historii i důvody
rozdělení v r. 1993
posoudí vnitřní i mezinárodní postavení ČR v
současnosti
sleduje tisk, vyhledává informace, sestaví přehled
nejvýznamnějších objevů, vynálezů, výtvorů a děl a
jejich autorů
na pozadí historických událostí vnímá vývoj vědy na
konci 2. tisíciletí a uvědomuje si jejich sílu a význam pro
život člověka

Svět a ČSR v 2. polovině 20. století Mezinárodně
politické proměny po II. sv. válce. Poválečné
uspořádání ČSR. Hlavní mezinárodně politické události
ve 2. pol. 20. st. Hlavní vývojové rysy západ. států
Vývoj SSSR a zemí v jeho sféře vlivu. Proces
dekolonizace. Nastoupení komunistické moci v ČSR.
Padesátá léta v ČSR, uvolnění diktátorského
komunistického režimu v ČSR, komunistická
normalizace. Kultura, umění, věda a zábava

Pohledy na svět na konci 20. st. Výrazné politické
změny ve světě a Československu. Úspěchy a objevy
dosažené lidstvem. Závažné problémy ohrožující
lidstvo. Státně politické změny ve světě. Pohled na
Evropu, proces jejího sjednocování.
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9. ročník

chápe souvislosti mezi projevy nacismu,nacionalismu a
rasové nesnášenlivosti.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie, základní kategorie fungování
demokracie, demokratické způsoby řešení konfliktů ve společenském životě.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Význam Ústavy jako základního zákona státu.

1.5 Občanská výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

4

Občanská výchova
Člověk a společnost
Občanská výchovaje vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření a vzdělávací obsah vycházejí ze
vzdělávacího oboru RVP ZVVýchova k občanství. Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na
vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých
společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých
lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje
žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností a rozvíjí jejich orientaci
ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů a s možnými, 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
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Občanská výchova
vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl
jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické
společnosti.
Vyučovací předmětObčanská výchovavychází z myšlenky, že jedinec, jeho životní styl, život v rodině a život
ve společnosti jsou vzájemně velmi úzce propojeny. Cílem vyučovacího předmětu je připravovat jedince na
život ve své budoucí rodině a na plnohodnotný život v moderní demokratické společnosti.
Občanská výchovase 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, k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v různých životních
situacích. Seznamuje žáky se vztahy v rodině, s hospodářským životem, činností důležitých politických
institucí a orgánů, s možnými způsoby zapojení jednotlivce do občanského života. Učí žáky respektovat a
uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití, přebírat odpovědnost za vlastní názory,
chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské i právní vědomí žáků, motivuje je k aktivní účasti na
životě demokratické společnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Občanská výchovaje povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Navazuje na
předmětu (specifické informace o předmětu učivoPrvouky1. - 3. ročníku, a vlastivědy 4. - 5. ročníku. Vyučuje se v 1hodinové týdenní dotaci. Výuka
důležité pro jeho realizaci)
probíhá v kmenových třídách.
Výuka předmětu občanská výchova směřuje k:
 utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a
sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí,
 vnímání pocitu sounáležitosti s vlastní rodinou i společenstvím v nejbližším okolí i s lidmi, s nimiž se
žáci náhodně setkají,
 úctě k sobě, své rodině, partnerovi, vlastnímu národu i jiným národům a etnikům, respektování
kulturních či jiných odlišností lidí, skupin i společenství,
 utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo ni,
 rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti,
 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě,
 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním
principům demokratického soužití,
 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjádření vlastních myšlenek, citů, názorů a
postojů, k obhajování vlastních názorů, postojů i svých práv,
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Integrace předmětů

Občanská výchova





vytvoření vědomí evropské sounáležitosti,
přípravě žáka na život v současném globalizovaném světě.

Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 volí zajímavá témata pro zpracování referátů, a tím motivuje žáky k vyhledávání, třídění a využívání
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
informací z různých zdrojů, a to jak z ústních sdělení, tak z tištěných textů, encyklopedií i z
kompetence žáků
elektronických médií;
 podněcuje zájem žáků o problematiku předmětu, tím, že je motivuje k účasti v soutěžích;
 zadáváním vhodných úkolů rozvíjí tvořivé schopnosti žáků.
Kompetence k řešení problémů:
 zadáváním vhodných úloh na řešení problémů vede žáky k samostatné práci s odbornou
literaturou a dalšími informačními zdroji;
 vhodnou motivací vede žáky k hledání paralel mezi současnými a minulými ději a událostmi a jejich
porovnávání v evropském i světovém měřítku;
zadáváním úkolů souvisejících s realizací projektu vede žáky k tomu, aby z různých variant volili řešení
efektivní
Kompetence komunikativní:
 navozením náročnějších komunikačních situací umožňuje žákům praktické využití osvojených
komunikačních dovedností;
 zařazuje do výuky tematicky vymezené diskuse, v nichž mají žáci možnost uplatnit vlastní názory,
vhodně argumentovat, korigovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných;
Kompetence sociální a personální:
 zapojuje žáky do tvorby pravidel pro diskuse a vede je k respektování a dodržování přijatých
pravidel;
 pravidelným zařazováním různě náročných řečnických cvičení do výuky vede žáky k získávání
potřebné sebedůvěry pro vystupování na veřejnosti.
Kompetence občanské:
 na konkrétních modelových příkladech učí žáky demonstrovat pozitivní a negativní projevy chování
lidí;
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Název předmětu

Občanská výchova



nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól
nežádoucím sociálně patologickým jevům;
 na příkladech učí žáky odsoudit názory, postoje a chování ohrožujícíc lidskou důstojnost.
Kompetence pracovní:
 zadáváním vhodných témat úkolů vede žáky k úvahám o jejich budoucím povolání;
 zapojuje žáka do procesu tvůrčí činnosti při samostatné či skupinové práci jako doplňku
teoretických částí výuky.
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vysvětlí vnímání času v naší kultuře, objasní význam
rozmanitých svátků pro život ve společenství
- zamýšlí se nad soudobým postavením mužů a žen v
rodině a objasní další možnosti lidského soužití
- vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby
pomáhat lidem a dětem v nouzi a situaci ohrožení
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
jemu blízkých životních situacích a je schopen aplikovat
poznatky o jednání při konfliktu do simulovaných a
reálných situací
- pěstuje důležité osobní vlastnosti pro dosahování
individuálních a také společných cílů ve skupině

Učivo
Člověk ve společnosti Čas, svátky a tradice naší kultury
Lidská setkání – rodina, postavení mužů s žen v
rodině, ostatní formy soužití, pomoc lidem a dětem v
nouzi;

Vztahy mezi lidmi – komunikace, konflikty v rodině a v
mezilidských vztazích, řešení konfliktů;
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Občanská výchova

6. ročník

ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

spolužáků,
- je schopen překonávat překážky v komunikaci
- rozpozná projevy záporných charakterových vlastností
jako např. násilného chování a šikany
- postupně překonává osobní nedostatky v komunikaci
a pěstuje zdravou sebedůvěru.

- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
jemu blízkých životních situacích
- je schopen aplikovat poznatky o jednání při konfliktu
do simulovaných i reálných situací
- zapojuje se do společných činností žáků v rámci třídy,
školy a dalších organizací
- objasní význam pravidel pro soužití ve společnosti a je
schopen pravidla soužití v menších skupinách aktivně
navrhovat a uplatňovat
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
- vytvoří ucelený obraz místa svého bydliště
nacionalismu
- navrhuje způsoby prezentace vlastní obce a kraje,
přiměřené svým zkušenostem
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
- váží si kulturních památek a přírodních objektů a je
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
schopen prezentovat nejdůležitější součásti kul¬turního
dědictví ze svého okolí.
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
- popíše důležité symboly našeho státu a objasní
státu a způsoby jejich používání
způsoby jejich používání
- projevuje kladný vztah k našemu národu, jeho
tradicím, osobnostem a respektuje ostatní národnosti
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
- uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na
řízení státu pro každodenní život občanů
správě krajů, obcí, státu
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv - porozumí základnímu rozdělení moci ve státě.
- přiměřeně respektuje práva a oprávněné zájmy
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a druhých lidí zamýšlí se nad významem lidských práv
- rozpozná projevy porušování dětských práv, je
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
schopen uvést jednotlivé příklady
obrany státu
- respektuje základní právní normy, které se ho týkají

Zásady lidského soužití - pravidla chování, pravidla
chování ve škole;

Naše obec, region a kraj – důležité instituce, zajímavá
místa, významní rodáci, tradice, samospráva;

Náš stát – státní symboly, státní svátky.

Stát a právo právní základy státu - státní občanství,
složky státní moci státní správa a samospráva základní orgány a instituce státní správy a samosprávy
lidská práva - základní lidská práva, práva dítěte,
úprava lidských prav a práv dětí v dokumentech,
poškozování lidských práv, šikana, diskriminace.
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Občanská výchova

6. ročník

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-5-02 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
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory

- porozumí začlenění ČR do EU;
- uvede některé významné mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má vztah ČR (OSN);
- objasní význam ekologického způsobu života ve svém
okolí a zamýšlí se nad důsledky ničení přírod¬ního
prostředí

Občanská výchova

7. ročník

RVP výstupy
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a

Mezinárodní vztahy, globální svět evropská integrace Evropská unie; mezinárodní spolupráce - významné
mezinárodní organizace - OSN; globalizace ekologická krize, základy ekologického způsobu života.

ŠVP výstupy
Učivo
- uvede etapy vývoje lidského jedince a jejich typické
Člověk a dospívání Fáze lidského života, dospívání
znaky
Vrstevnické skupiny. Zdravý životní styl. Komunikace.
objasní pojmy: puberta, adolescence
- rozliší kladné a záporné vlivy vrstevnických skupin na
osobnost dospívajícího jedince
- vysvětlí pojmy: zdravý životní styl, tvrdé drogy, měkké
drogy
objasní nebezpečí užívání drog (včetně kouření a
alkoholu)
- zná pravidla správné komunikace, ví co je asertivita

- vyjmenuje základní lidská práva
- uvede podstatu každého řádu- uvede na příkladech

Člověk a předpoklady soužití Právo a morálka. Člověk
a řád, lidská práva. Porušování lidských práv. Právní
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Občanská výchova
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-5-02 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
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady

7. ročník
rozdíl mezi demokratickým a totalitním společenským
řádem
- chápe pojem autorita
- objasní pojmy: individualismus a kolektivismus ve
společenském
- rozliší způsobilost k právním úkonům a způsobilost k
právům a povinnostem
- vyjmenuje základní práva a svobody člověka
- užívá s porozuměním pojmy- individualismus,
kolektivismus,
rasismus, antisemitismus, xenofobie, anarchie,
terorismus

ochrana člověka, egoismus, intolerance. Občanský
zákoník

- objasní pojem kultura a umění
Kultura Kultura a umění, umělecké slohy, kulturní
- rozlišuje jednotlivé umělecké slohy
instituce.
- zhodnotí nabídku kulturních institucí v místě bydliště a
jeho okolí

- rozlišuje různé druhy majetku a různé formy vlastnictví
- rozlišuje hmotný a nehmotný majetek, movitý a
nemovitý, uvede příklady
- porovná hmotné a duševní vlastnictví, prokáže nutnost
jejich ochrany
- popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a
se svým svěřeným majetkem
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
- zdůvodní nutnost poznání a ochrany krajiny
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše - vyjmenuje nejdůležitější typy chráněných území
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva - uvede nejzávažnější globální problémy lidstva, popíše

Majetek a vlastnictví Majetek Vlastnictví Peníze

Přírodní bohatství a jeho ochrana Poznání a ochrana
krajiny. Globální problémy lidstva. Odpovědnost
člověka za osud Země.
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7. ročník

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva,
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů vyjádří svůj názor
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu
Občanská výchova
RVP výstupy
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

VO-9-3-06 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

8. ročník
ŠVP výstupy
- rozpozná rozdíly mezi prožíváním, jednáním a
vlastnostmi svými a jiných lidí
- vysvětlí, proč by se měl člověk snažit poznat sám sebe,
a uvede příklady situací, ve kterých je důležité znát svou
osobnost
snaží se o vlastní sebepoznání
- stanovuje si cíle s ohledem na svou osobnost (zájmy
atd.) a plánuje kroky k jejich dosažení trénuje a posiluje
vůli
- uvede příklad kladných a záporných charakterových
vlastností a jejich projevů
- navrhne možnosti usměrnění svých záporných
vlastností a stanoví si reálný plán
- vhodně koriguje své chování a jednání
- uvede možnosti a prostředky osobního sebepoznání
- navrhuje prostředky k rozvoji osobních předností a
překonání nedostatků
- kontroluje své chování a jednání a pozitivně je
usměrňuje
popíše rozdíl mezi zdravým sebevědomím a
sebevědomím nízkým a přehnaným
- rozlišuje služby a statky a uvede jejich příklad vysvětlí,
čím se zabývá výroba, obchod a služby
- popíše „cestu“ jednoduchého výrobku od výrobce ke
spotřebiteli

Učivo
Osobnost Vnitřní svět člověka. Podobnost a odlišnost
lidí – prožívání, chování, vlastnosti, schopnosti
Psychické procesy a stavy Sebepoznání Osobní
vlastnosti a rozvoj Vůle. Charakter. Sebepoznání a
seberegulace. Sebevědomí.

Hospodaření Zboží – statky a služby. Dělba práce.
Výroba, obchod a služby. Nabídka a poptávka.
Fungování trhu.
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VO-9-3-07 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
VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
VO-9-4-02 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
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání

8. ročník
- jednoduše popíše chování kupujících a prodávajících
na příkladu vysvětlí, jak funguje trh

- vyjmenuje složky státní moci ČR a jejich orgány
popíše jejich funkci
- popíše fungování voleb do Parlamentu ČR
- vysvětlí důležitost voleb pro demokratickou společnost
- objasní rozdíl mezi pravicí a levicí a uvede jejich
základní znaky
uvede příklady, jak by se mohly výsledky voleb
promítnout do života občanů
- vyjmenuje příklady základních lidských práv
- uvede základní dokumenty týkající se lidských práv
- vysvětlí vztah mezi právy a povinnostmi
- hájí svá práva a respektuje práva druhých
- objasní důležitost ochrany lidských práv
- provádí jednoduché právní úkony odpovídající věku
- uvede příklad práv zákazníka a spotřebitele a
přiměřeně je uplatňuje v běžném životě
- vyjmenuje své povinnosti týkající se právních vztahů,
do nichž vstupuje
- uvede příklad postihů za porušování právních norem
- vysvětlí, proč je důležité dodržovat pravidla
- respektuje a dodržuje právní normy
- vyjmenuje orgány právní ochrany a jejich funkce

Stát a právo Moc zákonodárná, výkonná a soudní;
Volební systém. Politické strany. Základní lidská práva
a svobody Listina základních práv a svobod. Ústava
ČR. Právo a morálka. Občanskoprávní vztahy. Orgány
právní ochrany
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8. ročník

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
- vysvětlí smysl vzniku Evropské unie
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů - vyhledá odpověď na otázky týkající se řízení a orgánů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
EU
Občanská výchova
RVP výstupy
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 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 hospodařená s
penězi

Mezinárodní vztahy. Globální svět. Evropská unie

9. ročník
ŠVP výstupy
- chápe jak funguje obec a její obyvatelé, život v naší
obci;
popíše účast spoluobčanů na správě a řízení obce;
vysvětlí pojmy právo volební a petiční;
chápe význam komunálních voleb.
- chápe fungování úřadů a popíše jakým způsobem
dochází k vyřizování záležitostí na úřadu, naše
povinnosti a práva, dodržování pravidel slušného
chování.
- umí vysvětlit pojmy státní občanství, občanství ČR,
průkazy totožnosti a povinnost prokázat se jimi;
postavení cizinců, imigrace.
- chápe ČR jako součást Evropské unie; ví, jaká jsou
práva a povinnosti plynoucí z občanství v EU;
- popíše výhody členství
- rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech
porovná
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;
- objasní výhody demokratického způsobu řízení státu
pro každodenní
život občanů;

Učivo
Člověk ve společnosti. Já jako občan obce. Úřady Jsem
občanem státu Jsem občanem Evropské unie

Občan a právo. Odvětví práva ČR. Občanskoprávní
vztahy Vlastnictví. Ochrana majetku. Smlouvy.
Odpovědnost za škodu.
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9. ročník

VO-9-3-04 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
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu
VO-9-3-07 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
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
VO-9-4-02 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
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci

- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických
státech
a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat
běžný
život občanů;
- přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a
oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských
práv a svobod;
- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů
(vlastnictví, pracovní
poměr, manželství);
- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich
důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní
vztahy
(osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci);
- dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a
uvědomuje
si rizika jejich porušování;
- 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.
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VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

9. ročník

- chápe rozdíl mezi těmito pojmy trestní řízení,
přestupky a trestné činy
- ví co je trestní odpovědnost; trestná činnost
mladistvých, možné příčiny a následky.
- popíše rodinu z pohledu práva, zná základní práva a
povinnosti manželů;
- rozliší pojmy manželství a partnerství
- zná formy pomoci státu rodinám.
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, občanů,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
způsobů jejich uplatňování
- uvede příklady některých projevů globalizace, porovná
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů jejich klady a zápory
- uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
na ně svůj
VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,
důsledky pro
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše
život lidstva;
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů,
obrany státu a účasti v zahraničních misích
uvede příklady
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
- možných projevů a způsobů řešení globálních
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
problémů na lokální úrovni (v obci, regionu);
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
- uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
vlastní postoj
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů ke způsobům jeho potírání.
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu
VO-9-5-06 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

Právní ochrana Orgány právní ochrany a sankce
Přestupky a správní řízení Občanské soudní řízení
Trestní právo Rodina a zákony Rodina Rodiče a děti

Globální svět Problémy současného světa Ohrožené
životní prostředí Příliš mnoho lidí – příliš problémů
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1.6 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Fyzika
Člověk a příroda
Vyučovací předmět Fyzikaje jedním z vyučovacích předmětů ŠVP patřící do vzdělávací oblasti Člověk a
příroda(Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému,
chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a
jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí dovedností žáků objektivně a spolehlivě pozorovat,
měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně
interpretovat. Osvojením si základních fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí vede žáky k porozumění
fyzikálních jevů a procesů, vyskytujících se v přírodě, běžném životě i v technické či technologické praxi.
Předmět Fyzikaseznamuje žáky s možnostmi a perspektivami moderních technologií, učí žáky rozlišovat
příčiny fyzikálních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v
souvislosti s řešením praktických problémů.
Výuka směřuje k:
 podchycení a rozvíjení zájmů o poznání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, s vyučováním
jednoduchých fyzikálních pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání
v praktických situacích;
 k osvojení základních poznatků z vybraných okruhů učiva (látky a tělesa, pohyb těles, síly,
mechanické vlastnosti tekutin, energie, zvukové děje, elektromagnetické a světelné děje, vesmír);
 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané
poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů;
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Název předmětu

Fyzika



získání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce při provádění fyzikálních
pozorování, měření a experimentů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Fyzikaje povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6.až 9.ročníku. Vyučuje se ve 2
předmětu (specifické informace o předmětu hodinové týdenní dotaci. Výuka Fyzikyve vhodných případech může probíhat i v jiných prostorách školy a
důležité pro jeho realizaci)
mimo budovu školy. Ve vyučovacím předmětu Fyzikaje naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího
oboru RVP ZV Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi často
přesahuje do dalších vzdělávacích oborů RVP ZV(Chemie, Přírodopis, Zeměpis, do vzdělávací oblasti Člověk
a svět práce aj.)a do povinně vyučovaného tématuOchrana člověka za mimořádných situací. Výuku
některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů. Předmět
se alespoň okrajově dotýká většiny průřezových témat, především však,díky svému zaměření,
enviromentální výchovy.
Integrace předmětů
 Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, metoda TPR,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
činnostní vyučování, audioorální metoda, diskuse) a organizačními formami (frontální výuka, práce
kompetence žáků
ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a propojili nové
informace;
 učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat
příručky;
 vede žáky k systematickému pozorování a měření různých fyzikálních objektů, procesů a jejich
vlastností a k ověřování vyslovených hypotéz.
Kompetence k řešení problémů:
 navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat;
 zadáváním vhodných úloh na porovnávání vede žáky k tomu, aby si rozdíly zaznamenali a dále
s nimi pracovali.
Kompetence komunikativní:
 využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce
 zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro
komunikaci;
Kompetence sociální a personální:
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Fyzika




zařazováním vhodných témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu;
při neporozumění výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali.
Kompetence občanské:
 využíváním odborné literatury motivuje žáky k poznávání vědy;
Kompetence pracovní:
 - používáním informačních a komunikačních technologií vede žáky k tomu, aby získali informace o
profesích, kde jsou fyzikální znalosti nezbytným předpokladem, a tím je směruje k možnému
výběru jejich budoucí profese;
- pravidelným zařazováním samostatných prací do výuky a vzájemným hodnocením vede žáky k tomu, aby
si vytvářeli sebevědomí.
Fyzika
RVP výstupy
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí

6. ročník

ŠVP výstupy
chápe,že těleso je charakterizováno tvarem, rozměrem
a polohou
rozliší na příkladech těleso a látku
porovná vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
rozliší a charakterizuje atom, molekulu,prvek a
sloučeninu
osvojí si poznatek, že atomy jsou v neustálém pohybu
seznámí se a názorně předvede difúzi
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
uvede hlavní jednotky veličin, jejich díly a násobky
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa změří některé důležité fyzikální veličiny, zapíše výsledek
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa (s určením odchylky měření)
z naměřených hodnot určí aritmetický průměr
při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, na příkladech a pokusech pochopí důsledky délkové a
hmotností a objemem při řešení praktických problémů objemové roztažnosti
umí vyhledávat hustotu v tabulkách
F-9-2-03 změří velikost působící síly
experimentálně určí hustotu látky ze změřené
hmotnosti a objemu

Učivo
Látky a tělesa tělesa a látky skupenství látek atomy a
molekuly

Fyzikální veličiny a jejich měření délka objem
hmotnost teplota čas hustota síla
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F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

F-9-6-05 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

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-05 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. ročník
seznámí se s třemi fyzikálními poli,pozná účinky síly
změří sílu siloměrem, zapíše výsledek
objasní pojem :elektrování těles, na pokusech se
elektrovanými
tělesy pozná, že el.síly mohou být přitažlivé i odpudivé
ověří existenci el.pole a charakterizuje el.sílu jako
působení
el.pole na těleso
pozná strukturu atomu a chápe podstatu elektrování
těles, pozná, jak se z atomu utváří kladný a záporný iont
umí vyjmenovat typické vodiče i nevodiče
pochopí podstatu blesku, osvojí si pravidla ochrany před
bleskem,
seznámí se s příčinami hromu
popíše póly magnetu, stanoví rozdíl mezi přírodními a
umělými
magnety
vysvětlí pojem: magnetické pole a určí, jak se projevuje
rozliší magneticky tvrdou a měkkou ocel
objasní princip kompasu
stanoví umístění severního a jižního magnetického pólu
Země
obecně charakterizuje el.proud i napětí ,uvede jejich
jednotky
zná účinky el.proudu
uvede zdroje napětí
uvede příklady tepelných el.spotřebičů
podle schématu sestaví jednoduchý el.obvod
vysvětlí pojem:zkrat,objasní princip pojistky
prokáže znalost zásad správného použití el.spotřebičů
objasní vedení el.proudu ve vodných roztocích a v
plynech
rozliší: blesk,hrom; zná zásady ochrany před bleskem a
jak poskytnout 1.pomoc

Elektrické vlastnosti látek elektrování třením model
atomu el.náboj,elektroskop el.vodiče a nevodiče
el.pole el.výboj, blesk

Magnetické vlastnosti látek magnety přírodní a umělé
póly magnetu magnetické pole magnetická indukce
magnetické čáry magnetické pole Země

Elektrický obvod el.proud, el.napětí zdroje el.napětí
účinky el.proudu, zkrat el.spotřebiče el.obvod a jeho
schéma el.proud v kapalinách a plynech bezpečnost
při práci s elektřinou magnetické vlastnosti el.proudu
magnetické pole cívky elektromagnet
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6. ročník
popíše cívku, znázorní průběh magnetického pole v
okolí cívky
uvede příklady využití elektromagnetu v praxi
objasní princip el.zvonku

Fyzika
RVP výstupy
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles

7. ročník

ŠVP výstupy
objasní klid a pohyb tělesa jako stálost jeho polohy
vzhledem k jinému tělesu
na konkrétním příkladu pozná, zda je těleso v klidu či
pohybu
objasní pojem „trajektorie“, vysvětlí rozdíl mezi
trajektorií a dráhou
podle tvaru trajektorie rozeznává pohyby přímočaré a
křivočaré
popíše pohyb posuvný a otáčivý
na základě znalosti dráhy a času rozezná pohyby
rovnoměrné a nerovnoměrné
s porozuměním používá vztah: v= s / t (t= s/v a s= v.t)
při výpočtech
zná jednotky jednotlivých veličin
vyjádří grafem závislost dráhy na čase při rovnoměrném
pohybu a vyčte z něj hodnoty času a rychlosti
F-9-2-03 změří velikost působící síly
znázorní orientovanou úsečkou sílu o známé
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil velikosti,směru a působišti; používá vztah mezi
gravitační silou a hmotností Fg=m.g ,(pracuje s veličinou
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
„gravitační zrychlení“)
výslednici
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování určí graficky i výpočtem výslednici dvou sil stejného i
opačného směru ,vysvětlí ,kdy dochází k rovnováze sil
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
charakterizuje těžiště tělesa jako působiště gravitační
výsledné síly v jednoduchých situacích
síly působící na těleso
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
experimentálně určí polohu těžiště
řešení praktických problémů
stanoví rozdíl mezi tíhou a gravitační silou tělesa

Učivo
Pohyb tělesa co je pohyb pohyb posuvný a otáčivý
průměrná rychlost okamžitá rychlost měření rychlosti
pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný kreslíme grafy
dráha rovnoměrného pohybu doby rovnoměrného
pohybu

Síla a její vlastnosti vzájemné působení sil skládání sil
tíhová síla a těžiště Newtonovy pohybové zákony
otáčivý účinek síly tíhová síla,tlak tření valivé
tření,odpor prostředí
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7. ročník

objasní podstatu tří Newtonových pohybových zákonů
použije znalosti pohybových zákonů při objasňování
běžných situací
charakterizuje tlakovou sílu,umí používat vztah pro
výpočet tlaku : p= F/S
na praktických příkladech uvede ,jak lze tlak zvětšit či
zmenšit
využívá poznatku, že třecí síla je závislá na tlakové síle,
na materiálu a drsnosti styčných ploch
na konkrétních příkladech uvede,jak tření zvětšit či
zmenšit
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
objasní podstatu Pascalova zákona a jeho využití v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
hydraulickém zařízení
praktických problémů
charakterizuje hydrostatický tlak, popíše účinky
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v gravitační síly na kapalinu
objasní vznik vztlakové síly při ponoření tělesa do
klidné tekutině chování tělesa v ní
kapaliny
objasní podstatu Archimedova zákona, vyvodí
porovnáním síly vztlakové a gravitační, zda se těleso
potopí, bude se vznášet či plovat
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v charakterizuje atmosférický tlak
klidné tekutině chování tělesa v ní
porovnáním tlaku v uzavřené nádobě a atmosférického
uvede, zda bude v nádobě přetlak či podtlak
objasní princip rtuťového tlakoměru a aneroidu
uvede, jak se mění atmosférický tlak s nadmořskou
výškou
uvede příklady praktického využití vztlakové síly v
atmosféře
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve rozliší zdroj světla od tělesa, které světlo odráží
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
na konkrétních rozliší různá optická prostředí
světla při řešení problémů a úloh
objasní vznik zatmění Slunce a Měsíce
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou uvede vlastnosti rychlosti světla, vysvětlí zákon odrazu
světla
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
ozpozná duté a vypuklé zrcadlo ,zná jejich použití

Mechanické vlastnosti kapalin povrchové napětí
závislost hustoty kapaliny na teplotě hydrostatický
tlak Archimedův zákon plavání těles Pascalův zákon

Mechanické vlastnosti plynů atmosférický tlak a jeho
měření atmosféra Země Archimédův zákon pro plyny
přetlak, podtlak, vakuum proudění vzduchu

Světelné jevy šíření světla, rychlost světla stín,polostín
zatmění Slunce a Měsíce fáze Měsíce odraz světla
kulová zrcadla lom světla čočky oko, optické přístroje
rozklad světla
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kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami

7. ročník
objasní pojmy „ohnisko a ohnisková
vzdálenost“,rozpozná spojku a rozptylku
ze znalosti rychlosti světla v různých prostředích určí,
zda nastává lom světla ke kolmice či od kolmice
objasní krátkozrakost a dalekozrakost oka a podstatu
jejich korekce
objasní rozklad bílého světla optickým hranolem

Fyzika

8. ročník

RVP výstupy
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh

ŠVP výstupy
uvede hlavní jednotku práce a výkonu,jejich díly a
násobky
při řešení problémů využívá s porozuměním vztah
W=F:S a P=W:t
objasní souvislost mezi konáním práce a
pohybovou,respektive polohovou energií tělesa
v konkrétních příkladech určí, kdy dojde k poklesu
(vzrůstu) polohové (pohybové) energie tělesa
určí rameno síly ,je-li dáno působiště síly a osa otáčení
vyjádří rovnováhu na páce a kladce pomocí momentu sil
objasní funkci páky a kladky v praxi, objasní princip
vážení na rovnoramenných vahách
porovná kladku a kladkostroj, objasní princip nakloněné
roviny
charakterizuje vnitřní energii tělesa jako celkovou
polohovou a pohybovou energii jeho částic
v konkrétních úlohách určí,jak se mění vnitřní energie
tělesa při konání práce a při tepelné výměně
rozpozná v přírodě i praktickém životě některé formy
tepelné výměny (vedením,zářením)
vyhledá v MFCHT měrné tepelné kapacity vybraných
látek
určí výpočtem množství tepla přijatého či odevzdaného

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem

Učivo
Práce a energie mechanická práce, výkon pohybová
energie tělesa polohová energie tělesa přeměna
pohybové a polohové energie zákon zachování
energie účinnost páka kladka nakloněná rovina

Tepelné jevy vnitřní energie tělesa změna vnitřní
energie tělesa při konání práce a při tepelné výměně
měrná tepelná kapacita šíření tepla prouděním a
zářením tepelné motory teplo, teplota tání a tuhnutí
vypařování a kapalnění var sublimace a desublimace
anomálie vody
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F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

8. ročník
tělesem
rozpozná základní skupenské přeměny ve svém okolí i v
přírodě
vymezí hlavní faktory, na nichž závisí rychlost
vypařování a teplota varu kapaliny a využije poznatků k
řešení úloh
vymezí podmínky ,za nichž nastává zkapalnění vodní
páry ve vzduchu (uvede příklady)
uvede vlastnosti, kterými se voda liší od ostatních
kapalin
uvede příklady periodických dějů z praxe a přírody
vysvětlí pojmy“frekvence,perioda“;uvede, na čem tyto
veličiny závisí
rozliší základní druhy vlnění a způsob jejich šíření
rozliší tón a hluk
uvede některé možnosti zmenšování škodlivých vlivů
nadměrně hlasitého zvuku pro člověka
uvede zdroje zvuku ve svém okolí,odůvodní,proč je
přítomnost látkového prostředí nezbytnou podmínkou
pro šíření zvuku
objasní odraz zvuku,vysvětlí vznik ozvěny
uvede příklady využití ultrazvuku v běžném životě
uvede příklady zdrojů el.napětí,určí směr el.proudu v
el.obvodu
objasní Ohmův zákon,uvede jednotky el.odporu
při řešení úloh využívá vztah. R= U: I
při řešení konkrétních úloh využívá poznatek, že odpor
vodiče se zvětšuje se zvětšující se délkou a teplotou
vodiče, závisí na obsahu průřezu a materiálu vodiče
porovná celkový odpor při sériovém a paralelním
zapojení rezistorů
vysvětlí funkci pojistky v el.obvodu
při řešení konkrétních úloh využívá vztah pro el.práci a

Zvukové jevy periodické děje, kmitavý pohyb perioda,
frekvence vlnění zvuk,zdroje zvuku,šíření zvuku tón a
výška tónu hlasitost zvuku odraz zvuku,ohyb zvuku
ultrazvuk, infrazvuk

Elektrický proud el.náboj el.proud a jeho příčiny
zdroje el.napětí měření el.proudu Ohmův zákon
el.odpor vodiče zapojování zdrojů el.proudu
zapojování rezistorů reostat, potenciometr tepelné
účinky el.proudu, elektrické spotřebiče el.energie
el.výkon výroba el.energie

59

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Fyzika

8. ročník
výkon: P= U.I a W= U.I.t
ověří tepelné účinky el.proudu

Fyzika

9. ročník

RVP výstupy
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-05 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

ŠVP výstupy
určí, jak se mění magnet.pole, prochází-li obvodem
větší proud
uvede konkrétní příklad z praxe o využití otáčivého
účinku stejnorodého magnet.pole na cívku s
el.proudem (např.stejnosměrný elektromotor)
objasní pojmy: „ elektromagnetická indukce,indukovaný
proud a indukované napětí
na základě principu činnosti rozliší dynamo a alternátor,
uvede příklad jejich využití
charakterizuje vedení el.proudu v polovodičích
objasní, jak příměsi v monokrystalech ovlivní odpor a
vodivost
na příkladech uvede mnohostranné využití
polovodičových součástek
porozumí historickým souvislostem, které vedly k
modelu atomu
postupně si vytváří představu o zákonitostech
mikrosvěta (fotony)
uvede druhy elektromagnet.záření a jejich aplikaci
je si vědom negativ, ale i pozitiv radioaktivního záření;
zná způsoby ochrany
vysvětlí pojmy: „ řetězová reakce,jaderná syntéza“
vysvětlí princip jaderného reaktoru
uvede výhody a nevýhody jaderné elektrárny
ochrana člověka za mimořádných událostí
vymezí sluneční soustavu jako soustavu tvořenou
Sluncem a jeho planetami
objasní střídání dne a noci otáčením Země kolem své

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet

Učivo
Elektrodynamika působení magnet.pole na vodič
magnetická indukce elektromagnetická indukce
generátory el.napětí vlastnosti střídavého proudu
transformátory, transf.poměr třífázové napětí
elektromotory bezpečnost práce s el. zařízeními

Polovodiče elektrony a díry vliv příměsí v polovodiči
PN přechod diody využití polovodičů jak pracuje rádio
a televize

Atomy a záření historie objevu atomu Bohrův model
atomu záření z elektronového obalu jádro atomu
radioaktivita a její využití ochrana před zářením
jaderné reakce jaderný reaktor jaderná elektrárna

Vesmír - Slunce, planety - malá tělesa - hvězdy orientace na obloze
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9. ročník

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

osy a střídání ročních období obíháním Země kolem
Slunce
charakterizuje planetky, komety,měsíce planet a vliv
gravitačních polí na jejich pohyb
uvede základní rozdíly mezi hvězdou a planetou
použije mapu hvězdné oblohy k vyhledávání a
pozorování blízkých vesmírných těles
popíše procesy probíhající při vzniku, vývoji a zániku
hvězd

1.7 Chemie
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4

Chemie
Člověk a příroda
Vyučovací předmět Chemieje jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který je zařazen do vzdělávací
oblastiČlověk a příroda(Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako
systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných
poznatků a jejich aplikací 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 chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a
to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Výuka směřuje k:
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Chemie



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, vysvětlovat a
zdůvodňovat chemické jevy, poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů;
 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 chemickými látkami a
přípravky.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Chemieje povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 8.a 9. ročníku. Vyučuje se v 2
předmětu (specifické informace o předmětu hodinové týdenní dotaci. Ve vyučovacím předmětu Chemieje naplňována část vzdělávacího obsahu
důležité pro jeho realizaci)
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví..Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi často
přesahuje do dalších vzdělávacích oborů(Fyzika, Přírodopis,Zeměpis, do vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce aj.)a do povinně vyučovaného tématu Ochrana člověka za mimořádných situací. Výuku některých
témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů. Předmětem
Chemieprochází napříč téměř všechna průřezová témata, vzhledem ke svému zaměření se však nejvíce
dotýká enviromentální výchovy.
Integrace předmětů
 Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem;
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 zadává žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků;
kompetence žáků
 zadává žákům motivační domácí úkoly - umožňujeme jim vybrat si z nabídky domácích úkolů;
 pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro
budování pojmů v mysli žáků.
Kompetence k řešení problémů:
 nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí úsudek žáků;
 vytváří pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy;
 při řešení problémů pomocí algoritmu zařazuje do výuky modelové příklady;
 nabízí žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití
praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení;
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Název předmětu

Chemie
Kompetence komunikativní:
 uplatňuje ve výuce brainstorming, brainpooling, simulace, hraní rolí;
 důraz klade na prožitkové vyučování;
 jako výstup z některých témat výuky vyžaduje nejrůznějším způsobem zpracované referáty (power
point, písemně, graficky, pomocí obrazového vyjádření apod. dle věku žáků a druhu tématu) následně požadujeme prezentace, obhajoby a naslouchání druhých.
Kompetence sociální a personální:
 volí formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících
kvalit, umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena
třídního kolektivu;
 organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle znalostí a
dovedností jednotlivých členů skupiny;
Kompetence občanské:
 vyžaduje od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při
nedodržování pravidel třídy či školního řádu
 vyžaduje od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu.
Kompetence pracovní:
 vyžaduje od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení;
 získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým
životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání - hraní rolí, diskuse, skupinová práce, pokusy a
experimenty;
 důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání
potřeb, pomůcek a nástrojů;
 vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si
efektivně naplánovali plnění úkolů.
Chemie

8. ročník

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo
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Chemie
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění

8. ročník

zhodnotí význam vody pro život na Zemi
uvede základní vlastnosti vody; rozliší vodu pitnou,
užitkovou, odpadní, destilovanou a uvede jejich výskyt
uvede princip výroby pitné vody ve vodárnách
vysvětlí oběh vody v přírodě
charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku pro hoření
vysvětlí princip hašení, zná telefonní čísla hasičů
popíše, co je inverze a smog ,uvede příklady zdrojů
informací o čistotě ovzduší
zjistí a uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v
přírodě i domácnosti
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
popíše složení atomu a vznik iontů; vysvětlí vznik
správných souvislostech
chem.vazby
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
používá názvy a značky chem.prvků, pracuje s chem.
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech tabulkami
vysvětlí, co udává protonové číslo
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a používá s porozuměním pojmy: prvek, sloučenina,
chem.látka
usuzuje na jejich možné vlastnosti
rozliší kovy a nekovy a uvede příklady vlastností a
praktického využití vybraných kovů, slitin a nekovů
rozliší periody a skupiny v PSP
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
určí oxidační čísla atomů prvků v jednotlivých
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí sloučeninách
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
zapíše z názvů vzorce a naopak
životní prostředí
popíše vlastnosti a použití vybraných sloučenin a
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich posoudí jejich vliv na ŽP
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim
lze předcházet
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
zná postup bezpečného ředění koncentrovaných
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
roztoků kyselin a hydroxidů, zná 1.pomoc při potřísnění
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH
vysvětlí vznik kyselých dešťů, zhodnotí jejich vliv na ŽP
posoudí vliv vybraných kyselin a hydroxidů na ŽP

Voda, vzduch voda destilovaná, pitná, odpadní výroba
pitné vody čistota vody vzduch- složení,vlastnosti
čistota ovzduší, ozonová vrstva

Částicové složení látek stavba atomu molekuly, ionty
valenční elektrony, chem.vazba
Chemické prvky a sloučeniny, periodická soustava
prvků chem.prvky,názvy a značky protonové číslo
kovy- Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au, alkalické kovy slitinymosaz, bronz, dural nekovy- H, O, N, Cl, S, C

Halogenidy a oxidy Fluoridy, bromidy, chloridy, jodidy
Oxidy-uhličitý, uhelnatý, vápenatý, dusnatý, dusičitý,
křemičitý Názvosloví, oxidační číslo skleníkový efekt

Kyseliny, hydroxidy K. chlorovodíková, sírová, dusičná
pH, indikátory kyselé deště H.sodný, draselný,
vápenatý Názvosloví kyselin a hydroxidů
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Chemie
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka

8. ročník
rozliší reaktanty a produkty, uvede zákon zachování
Chemické reakce a rovnice reaktanty, produkty,
hmotnosti pro chem.reakce
chem.děj zákon zachování hmotnosti látkové množství
zapíše jednoduchou rovnici a zápis přečte s užitím názvů molární hmotnost jednoduché rovnice
chem. látek
vypočítá úlohy s využitím veličin n,M,m,V a hustoty
provede neutralizaci velmi zředěných roztoků kyselin a
hydroxidů
rozliší, které látky patří mezi soli
zapíše vzorce vybraných solí
uvede příklady uplatnění solí v praxi
vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou
uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv
na ŽP
popíše složení, vlastnosti a použití nejznámějších
stavebních pojiv

uvede příklady chemického děje a čím se chemie
zabývá
uvede příklady chemické výroby ve svém okolí,
zhodnotí význam i případná rizika pro obyvatele
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek
rozliší známé látky podle jejich různých vlastností
vyhledává v MFCHT hodnoty fyzikálních veličin a
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými orientuje se v jejich hodnotách
uvede zásady bezpečné práce při práci s chem.látkami,
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
umí poskytnout první pomoc
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
vysvětlí význam R-vět a S-vět
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
uvede příklady nebezpečných látek a zásady bezpečné
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
práce s nimi
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení
CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek

Neutralizace, soli podstata neutralizace vznik solí
názvosloví solí

Hospodářsky významné látky průmyslová hnojiva
vápenná malta, sádra, beton keramika hnojiva,
pesticidy

Úvod do chemie vymezení předmětu chemie
chemické děje

Vlastnosti látek a bezpečnost vlastnosti látek zásady
bezpečné práce první pomoc při úrazu R a S věty,
symboly
Směsi různorodé, stejnorodé, koloidní složení roztoků
hmotnostní zlomek oddělování složek směsí
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Chemie

8. ročník

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi
rozliší stejnorodé a různorodé směsi ,uvede typy
různorodých směsí (na příkladech z běžného života)
používá správně pojmy: složka roztoku, rozpouštědlo,
rozpustnost, koncentrovanější, nasycený a nenasycený
roztok
vypočítá složení roztoku (hmotnostní zlomek
rozpuštěné látky)
sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede
filtraci
navrhne postup oddělování složek směsí v běžném
životě
uvede příklad chem.výroby založené na oddělování
složek směsí
Chemie
RVP výstupy
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu

9. ročník

ŠVP výstupy
vysvětlí pojmy oxidace a redukce, určí, které reakce jsou
redoxní
popíše princip výroby železa a oceli, zhodnotí význam
pro národní hospodářství
vysvětlí pojem koroze, uvede příklady činitelů ovlivňující
její rychlost, uvede způsoby ochrany před korozí
rozliší podstatu galvanických článků a elektrolýzy a
uvede příklady praktického využití
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících rozliší,které ze známých reakcí jsou exotermické a které
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
endotermické
jejich nebezpečnému průběhu
rozpozná označení hořlavých látek, uvede zásady
bezpečné manipulace s těmito látkami
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady uvede, jak postupovat při vzniku požáru, zná telefonní
čísla, umí poskytnout 1.pomoc při popáleninách
produktů průmyslového zpracování ropy

Učivo
Redoxní reakce oxidace, redukce výroba železa a oceli
galvanické články a elektrolýza koroze typy
chemických reakcí výpočty z chemických rovnic

Energie a chemické reakce reakce exotermické a
endotermické hoření, hašení, hasící přístroje,
hořlaviny katalyzátory rychlost chemické reakce
výroba paliv a energií (uhlí, bioplyn, vodík)
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Chemie
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů
na řešení modelových situací z praxe
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka
CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových produktů
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů.
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

9. ročník
uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv,
popíše jejich vlastnosti a zhodnotí jejich využívání
posoudí vliv spalování různých paliv na ŽP
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje

rozliší organické a anorganické sloučeniny
rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce,
vlastnosti a použití
vyhledá a uvede příklady produktů průmyslového
zpracování ropy a zemního plynu- vyhledá a uvede
příklady havárií způsobených ropou, ropnými produkty
a zemním plynem

Uhlovodíky alkany, alkeny, alkiny, areny průmyslově
zpracování ropy

rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků
rozliší uhlovodíkový zbytek a funkční skupinu
zapíše vzorce základních derivátů uhlovodíků, uvede
vlastnosti a příklady využití těchto látek
uvede výchozí látky a produkty esterifikace a rozliší
esterifikaci mezi ostatními typy chem.reakcí
orientuje se ve výchozích látkách a produktech
fotosyntézy a dýchání
uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam
pro život na Zemi
rozliší bílkoviny, tuky, vitamíny a sacharidy, uvede
příklady zdrojů těchto látek, posoudí různé potraviny z
hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy
uvede příklady vybraných alkaloidů a jejich využití v
praxi
uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog,

Deriváty uhlovodíků halogenderiváty alkoholy a fenoly
aldehydy a ketony karboxylové kyseliny esterifikace,
estery

Přírodní látky sacharidy,tuky bílkoviny a nukleové
kyseliny vitamíny fotosyntéza kvašení alkaloidy drogy
a doping
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Chemie

9. ročník

popíše příklady následků, kterým se konzument
vystavuje
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých rozliší plasty od dalších látek,uvede příklady jejich názvů
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
a použití; posoudí vliv plastů na ŽP
zdraví člověka
rozliší přírodní a syntetická vlákna, uvede jejich výhody i
nevýhody
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu vysvětlí pojem biotechnologie a uvede příklady
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
uvede příklady otravných látek a způsoby boje proti nim
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace rozlišuje základní kategorie léčiv
znečištění
zachází bezpečně s běžnými mycími a čistícími
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých prostředky používanými v domácnosti
uvede zásady bezpečné práce s běžně prodávanými
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
hořlavinami a výbušninami
zdraví člověka
CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek

Plasty a syntetická vlákna PE,PVC, polypropylen,
polystyren polyamidová a polyesterová vlákna

Chemie a společnost otravné látky biotechnologie,
enzymy léčiva detergenty výbušniny

uvede příklady nejrozšířenějších výbušných,hořlavých a Havárie s únikem nebezpečných látek Únik
toxických látek a způsob jejich označování
nebezpečných látek Polutanty v ovzduší Chemický
uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání v případě havárie průmysl v ČR recyklace
s únikem nebezpečných látek
zjistí výrobní podniky v regionu, uvede, co vyrábějí a
posoudí s nimi související nebezpečí
zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace
odpadů

1.8 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Přírodopis

Člověk a příroda
Vyučovací předmětPřírodopisje jedním z vyučovacích předmětů ŠVP patřící do vzdělávací oblasti „Člověk a
příroda“(Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému,
chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a
jejich aplikací 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, popř. ovlivňovat, a to hlavně
v souvislosti s řešením praktických problémů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Přírodopis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. -9.ročníku. Vyučuje se v 2
předmětu (specifické informace o předmětu hodinové týdenní dotaci (celkem 8 hodin). K formám výuky přírodopisu patří i přírodovědné vycházky,
důležité pro jeho realizaci)
exkurze a praktická cvičení ve škole (laboratorní práce) i v terénu. Obsah výuky v jednotlivých ročnících je
členěn "klasicky" na botaniku, zoologii, biologii člověka a mineralogii s petrologií. Ve vyučovacím
předmětuPřírodopisje naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboruVýchova ke zdraví.
Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích
oborů(Fyzika, Chemie, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.)a do povinně vyučovaného tématu„Ochrana
člověka za mimořádných situací". Výuku některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých
mezipředmětových projektů.Nedílnou součástí předmětu jsou průřezová témata,která reprezentují
aktuální problémy současného světa .Nosným průřezovým tématem daného předmětu je především
Enviromentální výchova, nicméně výuka přírodopisu se okrajově dotýká i ostatních průřezových témat
jako:Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech Mmultikulturní výchova a Výchova demokratického občana.
Integrace předmětů
 Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, činnostní
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
vyučování, audioorální metoda) a organizačními formami (frontální výuka, práce ve dvojicích,
kompetence žáků
skupinová práce, individualizovaná výuka, diskuse), a tím je vede k vlastnímu výběru vhodného
učebního stylu;
 při hledání neznámých termínů vede žáky k používání různých druhů tištěných i elektronických
encyklopedií;

69

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Název předmětu

Přírodopis




využívá sebekontrolu a kontrolu žáků jako motivaci;
zadává žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků.
Kompetence k řešení problémů:
 motivuje žáka volbou metod a forem práce k hledání řešení problémů a poskytuje žákům
příležitost k samostatnému řešení
 navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat (metoda hraní rolí,
simulace).
Kompetence komunikativní:
 zařazuje aktivity, které učí žáky argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a
zároveň naslouchat názorům ostatních;
 dává žákům prostor pro ústní i písemné vyjádření.
Kompetence sociální a personální:
 pravidelným a dostatečným výběrem kooperativních metod vede žáky k postupnému získávání
zkušeností v oblasti spolupráce;
 důsledně vyžaduje respektování společně dohodnutých pravidel chování;
 vytvářením kritérií hodnocení k dané činnosti vede žáky k uspokojení ze svých úspěchů i k ocenění
práce druhých.
Kompetence občanské:
 vytváří takovou atmosféru ve třídě, v níž se žák učí ohleduplnosti, respektování ostatních, má
možnost a dostatek prostoru pro vyjádření svých názorů
 podněcujeme k vyjádření vlastních názorů a myšlenek.podporuje účast žáků na akcích, které škola
pořádá či jiné organizace;
 využíváním autentických materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektování kultury, zvyků a
tradic;
Kompetence pracovní:
 výběrem aktivit podporujících rozvíjení zájmů žáka jej vede k poznávání svých reálných možností a
k sebehodnocení;
 motivuje žáky, aby si při řešení úloh sestavili časový plán za účelem efektivního rozvržení práce.
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Přírodopis
RVP výstupy
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování při poznávání živé a neživé přírody
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek

6. ročník
ŠVP výstupy
zná postavení Země ve vesmíru
umí popsat stavbu zemského tělesa
chápe význam fotosyntézy
vyvodí projevy života na konkrétních příkladech
je si vědom, že život je vázán na rozmanité formy
organismů
chápe ,že bez vody, vzduchu a sluneční energie není
možný život na Zemi
rozumí potravnímu řetězci a potravní pyramidě

Učivo
Planeta Země stavba Země vznik života na Zemi
projevy a podmínky života rozmanitost přírody vztahy
mezi organismy

pozoruje vybranou přírodninu okem, lupou
popíše mikroskop
zhotoví jednoduchý mikroskopický preparát a zakreslí

Zkoumání přírody základní metody zkoumání nástroje
pozorování (lupa..) záznamy pozorování

popíše stavbu buňky
porovná stavbu buňky rostlinné a živočišné
pozoruje buňku mikroskopem, zakreslí
vysvětlí rozdíly mezi jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organismy, uvede příklady
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního zná způsoby ochrany před virovými nákazami a
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
bakteriálním onemocněním
chápe i význam bakterií v oběhu látek a
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
biotechnologiích
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté chápe způsob života sinic a je si vědom rizik při
přemnožení
houby s plodnicemi a porovná je podle
rozezná běžné druhy hub, ovládá zásady sběru a
charakteristických znaků
1.pomoc
chápe význam lišejníků jako průkopnických organismů a
bioindikátorů
je si vědom významu řas pro ostatní vodní organismy
P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
chápe, že i jediná buňka je schopna samostatné
význam v ekosystémech a místo v potravních
existence
řetězcích
rozumí pojmu:žahavci a uvědomuje si nebezpečí při

Základní struktura života-buňka stavba rostlinné a
živočišné buňky porovnání buněk bakteriální buňka
jednobuněčné a mnohobuněčné organismy,základní
rozdíly
Přehled organismů viry bakterie sinice houby lišejníky
řasy prvoci žahavce

ploštěnci hlísti měkkýši kroužkovci členovci
(pavoukovci) korýši vzdušnicovci (mnohonožky,
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Přírodopis

6. ročník

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům

koupání v moři
vysvětlí pojem :vnitřní parazit
je si vědom nebezpečí cizopasných hlístů pro
člověka,zná způsoby ochrany
rozliší měkkýše dle různých typů schránek, rozezná
běžné typy
vysvětlí hospodářský význam žížaly
zná členění těla pavoukovců, chápe princip
mimotělního trávení
uvědomuje si vliv roztočů na zdraví člověka
chápe, proč korýše řadíme mezi členovce
vysvětlí ,co je plankton a jeho význam
u hmyzu rozezná různé typy ústního ústrojí, chápe
rozdíl ve způsobu rozmnožování
uvědomuje si hospodářský význam některých zástupců
hmyzu (i negativní)
zná způsoby šíření hmyzích parazitů, zná i způsoby
ochrany
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů rozumí pojmům společenstvo a ekosystém (uvede
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
příklady)
základě příkladu základní princip existence živých a
chápe závislost člověka na přírodě a nutnost její
neživých složek ekosystému
ochrany
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
Přírodopis
RVP výstupy
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

stonožky) hmyz (s proměnou dokonalou i
nedokonalou) ostnokožci

Člověk a příroda společenstvo organismů ekosystémy
zásahy člověka do přírody ochrana přírody

7. ročník
ŠVP výstupy
Učivo
vyjmenuje základní skupiny obratlovců, uvede jejich
ZOOLOGIE Strunatci- obratlovci : kruhoústí paryby
nejznámější zástupce
ryby obojživelníci plazi ptáci
uvede význam jednotlivých orgánových soustav a jejich
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Přírodopis

7. ročník

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin

vzájemné souvislosti, objasní utváření orgánových
soustav z vývojového hlediska a z hlediska vztahů k
prostředí a je způsobu života
uvede způsoby rozmnožování obratlovců
doloží hospodářský význam obratlovců
na konkrétních příkladech doloží ohrožení mnoha druhů
obratlovců, uvede způsoby jejich ochrany

zná praktické využití rašeliníku
vysvětlí funkci mechorostů v ekosystému
objasní vznik uhlí z pravěkých plavuní a přesliček

BOTANIKA Výtrusné rostliny mechorosty plavuně a
přesličky kapradiny BOTANIKA Výtrusné rostliny
mechorosty plavuně a přesličky kapradiny

popíše stavbu a funkci základních orgánů rostliny
Semenné rostliny kořen,stonek,list,květ,plod
objasní rozdíl mezi rostlinami jednoděložnými a
opálení,oplození rozmnožování rostlin růst a vývin
dvouděložnými
rostlin
porovná fotosyntézu a dýchání
vysvětlí, k jakým změnám dochází u rostlin během roku
uvede odlišnosti rostlin u jednoletých, dvouletých a
vytrvalých
zdůvodní význam ochrany rostlin
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Přírodopis
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí

7. ročník

objasní výskyt a význam jehličnanů
je si vědom léčivých i jedovatých účinků plodů
některých nahosemenných rostlin
rozumí významu slova „monokultury“

rozezná základní druhy listnatých stromů
zná rostliny, které jsou důležitou a významnou součástí
výživy člověka
je schopen určit některé druhy léčivých rostlin a ví, jak a
kdy je použít
dokáže rozeznat některé chráněné druhy rostlin
umí používat botanický klíč
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů uvede příklady živočichů v lese a zařadí je do
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
systémových skupin
základě příkladu základní princip existence živých a
uvede příklady vztahů lesních organismů
neživých složek ekosystému
uvede příklady lesů v závislosti na výškové členitosti
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních krajiny
vysvětlí význam lesa pro člověka,uvede základní
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
způsoby využívání a ochrany lesa
význam
sestaví příklady potravních řetězců organismů ve
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
společenstvech
člověka na životní prostředí a příklady narušení
ví, jak se udržují travní společenstva a proč se nesmí
rovnováhy ekosystému
vypalovat tráva

Nahosemenné rostliny jinany jehličnany

Krytosemenné rostliny vybrané čeledi dvouděložných
rostlin: listnaté stromy pryskyřníkovité brukvovité
růžovité bobovité miříkovité hluchavkovité lilkovité
hvězdnicovuté liliovité lipnicovité vstavačovité
cizokrajné

Společenstva lesa vod a mokřadů luk,pastvin a
travnatých plání polí sídelních aglomerací
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Přírodopis

8. ročník

RVP výstupy
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

ŠVP výstupy
uvede příklady, jak se savci přizpůsobili podmínkám, ve
kterých žijí
rozezná zástupce jednotlivých skupin savců
vysvětlí rozdíl ve vývinu mláděte vačnatců a placentálů
je si vědom nebezpečí přenosu některých
nebezpečných chorob na člověka
rozumí pojmu „kosmopolitní“
chápe rozdíl mezi užitečností a užitkovostí zvířete

Učivo
Savci vývoj savců přizpůsobení savců prostředí vnitřní
stavba těla savců vejcorodí živorodí vačnatci
placentálové hmyzožravci letouni chudozubí hlodavci
zajíci šelmy ploutvonožci kytovci chobotnatci
lichokopytníci sudokopytníci primáti

vysvětlí pojem „biom“,vyjmenuje biomy a stručně je
Savci biomů světa
charakterizuje
k jednotlivým biomům přiřadí charakteristické zástupce
savců
vysvětlí, jak člověk svou činností ovlivňuje jednotlivé
biomy

vysvětlí pojem „etologie“ a jaký význam má pro člověka ETOLOGIE chování vrozené a získané chování
uvede jednotlivé příklady chování živočichů
obranné,rozmnožovací sociální
snaží se porozumět chování zvířat, odhadnout jejich
reakci
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Přírodopis

8. ročník

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až do stáří
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
objasní význam zdravého způsobu života
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném
poškození těla

vysvětlí základní stavbu, funkci jednotlivých orgánových
soustav člověka, uvede vzájemné vztahy
objasní podstatu řízení lidského organismu
objasní vzájemný vztah organismu a prostředí
popíše schéma podmíněného reflexu, uvede, co získané
podmíněné reflexy umožňují
zhodnotí význam zdraví a potřebu jeho ochrany ,uvede
základní poznatky o imunitním systému a jeho podpoře,
zhodnotí nebezpečí drog
popíše rozmnožování člověka a uvede různé způsoby
ochrany před pohlavními chorobami

BIOLOGIE ČLOVĚKA původ a vývoj člověka lidská
plemena orgánové soustavy člověka,jejich stavba a
funkce: opěrná pohybová oběhová dýchací trávicí
vylučovací kožní smyslová řídící rozmnožovací období
lidského života nemoci, úrazy, prevence epidemie
životní styl- dopad prostředí a životního stylu na zdraví
člověka

zná nejčastější onemocnění, jeho příčiny i způsoby
prevence
vysvětlí rozdíl mezi epidemií a pandemií
na modelových příkladech předvede různé způsoby
poskytnutí první pomoci
charakterizuje zdravý životní styl a aplikuje jeho zásady
rozpozná pozitivní a negativní vlivy působící na zdravý
vývoj člověka
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém
orientuje se v základních pojmech genetiky
GENETIKA gen,alely dědičné poruchy DNA genové
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů uvede příklady dědičných chorob
inženýrství
uvede význam a smysl genetických poraden pro člověka
ví, proč se provádí testy DNA (lékařství,kriminologie)
Přírodopis

9. ročník

RVP výstupy
ŠVP výstupy
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a chápe postavení geologických věd ve skupině věd o
trvání života
Zemi; uvede příklady využití těchto věd v praktickém
životě
objasní postavení Země ve vesmíru
uvede souvislosti jednotlivých zemských sfér s životem

Učivo
GEOLOGIE geologické vědy práce geologa Země
(„Modrá planeta“) (MODRÁ PLANETA) stavba Země
hydrosféry,krasové jevy atmosféra,skleníkové plyny
látkové toky mezi svrchními vrstvami Země
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P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody

9. ročník
na Zemi
umí popsat koloběh vody, chápe nutnost ochrany
zdrojů sladké vody
popíše princip vzniku krasových oblastí
rozlišuje jednotlivé vrstvy atmosféry,chápe princip
skleníkového efektu, vysvětlí jeho důsledky pro klima na
Zemi
objasní význam koloběhu látek na příkladu uhlíku, je si
vědom podílu živých organismů
vysvětlí rozdíl mezi nerostem a horninou
objasní princip krystalografie
je schopen určit nejznámější zástupce nerostů a hornin
je schopen pracovat s klíčem a atlasem nerostů a hornin
zná praktický význam a využití jednotlivých zástupců
nerostů a hornin
dovede vysvětlit horninový cyklus
Žák:
uvědomuje si, že Země není klidné těleso,že na povrchu
a v nitru neustále probíhají změny
rozliší vnější geologické děje od vnitřních
je schopen označit místa s aktivními sopkami a častými
zemětřeseními
vyjmenuje hlavní činitele podílející se na přetváření
zemského povrchu
uvědomuje si, že na změnách povrchu se výrazně podílí
člověk
je schopen určit základní typy půd v ČR
je si vědom hospodářského významu půd
uvede příklady devastace půdy i možné příklady
rekultivace
chápe pojem „nerostná surovina“, zná způsoby
dobývání
je si vědom negativních dopadů těžby na ŽP

Nerosty krystalová struktura nerostů vlastnosti
nerostů třídění nerostů: prvky halogenidy sulfidy oxidy
uhličitany dusičnany sírany fosforečnany křemičitany
organolity Horniny vyvřelé : hlubinné výlevné usazené
: úlomkovité organogenní chemické metamorfované

Utváření zemského povrchu vnitřní geologické děje:
poruchy zemské kůry vrásnění zemětřesení sopečná
činnost pohyby litosférických desek - vnější geologické
děje: zvětrávání vznik půd působení gravitace činnost
vody činnost ledovců činnost větru činnost organismů
a člověka

Přírodní zdroje nerostné suroviny fosilní paliva
obnovitelné zdroje
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9. ročník

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

rozliší obnovitelné a neobnovitelné energetické zdroje
chápe podstatu vzniku fosilních paliv
zná některé alternativní způsoby získávání energie
popíše počátky formování planety Země, chápe
dynamiku jejího vývoje a jeho zákonitosti
chápe význam podmínek života na Zemi a nutnost jejich
udržitelnosti
rozlišuje jednotlivá geologická období,dokáže je stručně
charakterizovat
vysvětlí souvislosti mezi formami života a podmínkami
prostředí v průběhu jednotlivých geologických ér
uvede hlavní rozdíly geologického vývoje Českého
masívu a Západních Karpat
vysvětlí pojmy “moldanubikum a barrandien“
uvede příklady dokazující mořské záplavy a sopečnou
činnost na našem území
zná příčiny a důsledky nadměrné spotřeby vody
vysvětlí vznik kyselých dešťů a skleníkového efektu
je si vědom důležitosti ozonové sféry a ví, které látky
přispívají ke vzniku ozonové díry
vysvětlí vznik smogu a jeho vliv na lidské zdraví
uvede příklady vlivu klimatických změn na živé
organismy včetně člověka
charakterizuje přírodní katastrofu a jaký podíl má
činnost člověka na katastrofách
charakterizuje mimořádné události vyvolané výkyvy
počasí (a dalšími přírodními jevy)
zná základní způsoby individuální a kolektivní ochrany
na modelových příkladech hodnotí správné a nesprávné
jednání účastníků

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

Dějiny Země vznik života vývoj života jednotlivá
geologická období

Geologická mapa ČR Český masív Západní Karpaty

Podnebí a počasí ve vztahu k přírodě význam vody a
teploty prostředí pro život ochrana a využití
přírodních zdrojů význam jednotlivých vrstev ovzduší
pro život vlivy znečištěného ovzduší a klimatických
změn na živé organismy a na člověka

Mimořádné události způsobené přírodními vlivy
příčiny vzniku mimořádných událostí přírodní světové
katastrofy nejčastější mimořádné přírodní události v
ČR (povodně, náledí, sněhové kalamity, větrné bouře)
a ochrana před nimi
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1.9 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Zeměpis

Člověk a příroda
Vyučovací předmět Zeměpismá přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním z vyučovacích
předmětů ŠVP(Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako
systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných
poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivěpozorovat,
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, popř. ovlivňovat, a
to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Zeměpis obohacuje v návaznosti naPrvoukua
naVlastivěducelkový 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
České republiky, 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, časové a organizační vymezení
Zeměpisje povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. -9. ročníku. Vyučuje se v 2
předmětu (specifické informace o předmětu hodinové týdenní dotaci (celkem 8 hodin), zpravidla v kmenových třídách. K preferovaným organizačním
důležité pro jeho realizaci)
formám výuky patří poznávací vycházky, výlety a zájezdy, exkurze a praktická cvičení ve škole i v terénu.
Výuka zeměpisu by měla podporovat používání cizího jazyka a výpočetní techniky s připojením k internetu.
Výuka směřuje zejména k:
 vytvoření pozitivního vztahu k sobě a ke 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;
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Název předmětu

Zeměpis









Integrace předmětů

získání uceleného obrazu o přírodních, hospodářských a siciálních poměrech v naší vlasti, jejím
postavení v Evropě a ve světě, o perspektivě jejího dalšího vývoje a o možnostech její prosperity;
myšlení v evropských a globálních souvislostech;
přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské sounáležitosti);
přípravě žáka na život v současném (jedinečném, mnohotvárném, globalizovaném) světě;
získávání tolerantního postoje k lidem s odlišnou kulturou, náboženstvím, barvou pleti, politickým
přesvědčením;
utváření a rozvíjení základních dovedností, 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;
aktivnímu využívání cizího jazyka a různých informačních a komunukačních technologií při
vyhledávání, výběru a zpracovávání informací.



Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětluje smysl a cíl učení a posiluje pozitivní vztah
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
k učení;
kompetence žáků
 umožňuje žákům díky vhodné organizaci výuky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné
informace v literatuře a na internetu;
 pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro
budování pojmů v mysli žáků;
 prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a
správností výpočtu.
Kompetence k řešení problémů:
 vytvářením praktických problémových úloh a situací učí žáky prakticky problémy řešit;
 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému.vhodně formulovanými a přiměřeně
obtížnými úkoly vede žáky k důkladné analýze, k plánu řešení, k volbě vhodného postupu při řešení
problému (využití tradičních i digitálních prostředků), k odhadu a vyhodnocení reálnosti výsledku
vzhledem k zadaným podmínkám;
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Název předmětu

Zeměpis



prostřednictvím vhodně volených příkladů vede žáky k osvojení induktivního a deduktivního
přístupu při řešení problému.
Kompetence komunikativní:
 vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor;
 důslednou kontrolou žákova projevu podporuje u žáků používání odborné terminologie;
 cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním
postupy řešení a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili.
Kompetence sociální a personální:
 minimalizuje používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní
vyučování;
 podporuje „inkluzi“ , volí formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku
vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování
osobního maxima každého člena třídního kolektivu;
 rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role;
 vytvářením vhodných příležitostí k aktivní diskusi vede žáky k obhajobě vlastního názoru, k jeho
případné změně na základě zjištění nových informací.
Kompetence občanské:
 vede žáky k nacházení vlastních chyb, poučení se z nich a případné omluvě;
 vyžaduje respektování různých stanovisek, čerpání poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají;
 vede žáky k tomu, aby znali svá práva i povinnosti, dle svých možností se samostatně rozhodovali
a uvědomovali si důsledky svých rozhodnutí.
Kompetence pracovní:
 do výuky co nejvíce zařazuje pracovní činnosti rozvíjející dovednosti žáků;
 na konkrétních praktických činnostech vede žáky k řešení úkolů z praxe a hodnocení výsledků své
práce z hlediska kvality;
 pestrým výběrem netradičních úloh rozvíjí u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti
z různých oborů;
 zařazováním vhodných situací ve výuce vede žáky k efektivnímu používání pomůcek, informačních
a komunikačních technologií.
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Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
vysvětlí, jak vznikl vesmír, hvězdy a další tělesa sluneční
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy soustavy
sluneční soustavy
uvede tělesa patřící do sluneční soustavy, vyjmenuje
planety
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
vyhledá základní údaje o Zemi a nejbližších vesmírných
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
tělesech,
život lidí a organismů
uvede pohyby, které naše Země vykonává a jejich
důsledky
vyhledá jaké přirozené družice má naše Země, uvede
základní údaje o Měsíci a jaké pohyby Měsíc vykonává
uvede hlavní mezníky v dobývání vesmíru, zhodnotí, jak
ovlivňují dnešní život
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické vysvětlí pojmy: globus, mapa
informace a zdroje dat z dostupných kartografických vypočítá různé vzdálenosti na globusu a mapě podle
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických měřítka
a dalších informačních zdrojů
vysvětlí pojmy: rovnoběžka, poledník
ukáže na mapě zeměpisné souřadnice zadaného místa
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
na Zemi
geografickou, topografickou a kartografickou
uvede časová pásma a přechody datové meze na Zemi
terminologii
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy (ukáže na mapě, globu)
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

Učivo
vesmír a hvězdy Slunce a sluneční soustava tvar a
rozměry Země pohyby Země Měsíc -přirozená družice
Země vývoj a poznání vesmíru počátky výzkumu
vesmíru

globus, mapa mapy rovnoběžky, poledníky určování
zeměpisné polohy čas na zeměkouli výškopis,
polohopis
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Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Z-9-1-03 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
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-1-03 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
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost

pracuje s turistickou mapou, znázorní výškopis a
polohopis na mapách, vysvětlí pojmy: kóta, nadmořská
výška, vrstevnice; určí význam vybraných mapových
značek
určí světové strany, vytvoří jednoduchý panoramatický
náčrtek
odhadne vzdálenost a výšku v terénu, zorientuje
turistickou mapu, podle mapy odhad ověří

světové strany výška terénu vzdálenost v terénu

popíše vnitřní stavbu Země, vyjmenuje základní části
oceánského dna, uvede typy pohoří podle způsobu
vzniku, uvede vnitřní a vnější činitele utvářející zemský
povrch

litosféra - stavba Země, dno oceánu, zemětřesení a
sopečná činnost, vznik pohoří, povrch jako výsledek
přírodních činitelů

vysvětlí rozdíl mezi počasím a podnebím, charakterizuje atmosféra - počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh
podnebné pásy
vzduchu v atmosféře

83

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Zeměpis
Z-9-1-03 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
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-1-03 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
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-1-03 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
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

6. ročník
vysvětlí pojmy: vnitřní a okrajová moře, průliv, průplav, hydrosféra - moře a oceány, vodstvo na pevnině
záliv, poloostrov, ostrov; na mapě ukáže světové
oceány, studené a teplé mořské proudy

vyjmenuje činitele, které se podílejí na vzniku půdy,
uvede, jak půdy rozdělujeme

pedosféra – půda, půdní činitelé, půdní procesy

vyjmenuje vegetační pásy na Zemi – u každého posoudí, biosféra - tropické lesy, savany, pouště, polopouště,
kterému teplotnímu pásu odpovídá a uvede typické
subtropická oblast, stepi a lesostepi, lesy mírného
zástupce rostlin a živočichů
pásu, tundry, polární pustiny, život v mořích a
oceánech; výškové stupně rostlinstva
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6. ročník

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
vyhledá v mapách kontinent / světadíl, určí jeho polohu Severní, Střední a Jižní Amerika
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává na mapě světa, vyhledá významné rovnoběžky a
Afrika
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
poledníky procházející kontinentem
Asie
Austrálie a Oceánie
Antarktida
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní popíše prvky horizontální členitosti, vyhledá vybrané
Severní, Střední a Jižní Amerika
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
prvky horizontální členitosti v mapách
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
Afrika
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
Asie
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
Austrálie a Oceánie
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
Antarktida
příkladech specifické znaky a funkce krajin
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Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

7. ročník
popíše povrch světadílu, vyjmenuje nejvyšší pohoří a
vrcholy kontinentu, vyhledá vybrané prvky vertikální
členitosti v mapách

Severní, Střední a Jižní Amerika

Afrika

Asie

Austrálie a Oceánie

Antarktida

přiřadí jednotlivé oblasti regionu ke správnému úmoří,
uvede významné vodní toky a plochy kontinentu;
vyhledá je v mapách

Severní, Střední a Jižní Amerika

Afrika

Asie

Austrálie a Oceánie
Antarktida
vyjmenuje jednotlivé podnebné pásy světadílu a
charakterizuje je

Severní, Střední a Jižní Amerika
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7. ročník

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Afrika

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní s pomocí atlasu popíše půdní typy a druhy nacházející
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
se na světadílu a zhodnotí jejich využití pro
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
zemědělskou činnost
povrchu
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,

vysvětlí uspořádání rostlinstva a živočišstva, a uvede
jejich příklady pro jednotlivé vegetační pásy, zhodnotí
vliv člověka na krajinu

Asie
Austrálie a Oceánie
Antarktida
Severní, Střední a Jižní Amerika

Afrika

Asie
Austrálie a Oceánie
Antarktida
Severní, Střední a Jižní Amerika

Afrika

Asie

Austrálie a Oceánie
Antarktida
zhodnotí přírodní podmínky a jejich vzájemnou
provázanost a jejich vliv na život lidí

Severní, Střední a Jižní Amerika
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rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-3-03 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
Z-9-4-01 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
Z-9-3-03 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
Z-9-4-01 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
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a

7. ročník

Afrika

Asie

Austrálie a Oceánie

Antarktida

určí závislost rozmístění obyvatelstva na přírodních
podmínkách, vyhledá největší megalopole a
aglomerace, největší přístavy; popíše základní znaky
obyvatelstva (počet, hustota, rasy, jazyky, náboženství,
sídla)

Severní, Střední a Jižní Amerika

Afrika

vysvětlí, proč odsuzujeme projevy rasové, náboženské,
etnické a politické nesnášenlivosti

Asie
Austrálie a Oceánie
Antarktida
Severní, Střední a Jižní Amerika
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hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-4-01 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
Z-9-3-03 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
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-3-03 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
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

7. ročník

Afrika
Asie
Austrálie a Oceánie
Antarktida
vyjmenuje základní znaky hospodářství, lokalizuje zdroje Severní, Střední a Jižní Amerika
významných nerostných surovin, popíše zaměření
zemědělství a průmyslu, charakterizuje dopravu;
pojmenuje hlavní mezinárodní organizace, zhodnotí
postavení světadílu ve světě
Afrika

Asie
Austrálie a Oceánie
Antarktida

dělí světadíl na oblasti / regiony, vyjmenuje a v mapách Severní, Střední a Jižní Amerika
vyhledá vybrané státy
Afrika
Asie
Austrálie a Oceánie
Antarktida
charakterizuje přírodní a hospodářské poměry oblasti / Severní, Střední a Jižní Amerika
regionu, dovede popsat jejich znaky, uvede příklady
kulturního a přírodního bohatství oblasti / regionu
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7. ročník

Z-9-3-03 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
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
charakterizuje přírodní a hospodářské poměry
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
vybraných států, dovede popsat jejich znaky, uvede
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
příklady kulturního a přírodního bohatství státu
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,

definuje pojem Světový oceán, určí jednotlivé oceány,
popíše život v oceánu, bohatství oceánů, vlivy
způsobující znečištění oceánů a hlavní znaky
jednotivých oceánů

Afrika

Asie

Austrálie a Oceánie
Antarktida

Severní, Střední a Jižní Amerika

Afrika

Asie
Austrálie a Oceánie
Antarktida
Světový oceán
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7. ročník

vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
vyhledá v mapách kontinent / světadíl, určí jeho polohu Přírodní poměry Evropy
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
na mapě světa, vyhledá významné rovnoběžky a
lokalizaci regionů světa
poledníky procházející kontinentem
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní popíše prvky horizontální členitosti, vyhledá vybrané
Přírodní poměry Evropy
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
prvky horizontální členitosti v mapách
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
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Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

8. ročník
popíše povrch světadílu, vyjmenuje nejvyšší pohoří a
vrcholy kontinentu, vyhledá vybrané prvky vertikální
členitosti v mapách

Přírodní poměry Evropy

přiřadí jednotlivé oblasti regionu ke správnému úmoří,
uvede významné vodní toky a plochy kontinentu;
vyhledá je v mapách

Přírodní poměry Evropy
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Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

8. ročník
vyjmenuje jednotlivé podnebné pásy světadílu a
charakterizuje je

Přírodní poměry Evropy

s pomocí atlasu popíše půdní typy a druhy nacházející
se na světadílu a zhodnotí jejich využití pro
zemědělskou činnost

Přírodní poměry Evropy

vysvětlí uspořádání rostlinstva a živočišstva, a uvede
jejich příklady pro jednotlivé vegetační pásy, zhodnotí
vliv člověka na krajinu

Přírodní poměry Evropy
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Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-3-03 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
Z-9-4-01 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
Z-9-3-03 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
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-4-01 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
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel

8. ročník
zhodnotí přírodní podmínky a jejich vzájemnou
provázanost a jejich vliv na život lidí

Přírodní poměry Evropy

určí závislost rozmístění obyvatelstva na přírodních
podmínkách, vyhledá největší megalopole a
aglomerace, největší přístavy; popíše základní znaky
obyvatelstva (počet, hustota, rasy, jazyky, náboženství,
sídla)

Obyvatelstvo Evropy
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8. ročník

Z-9-3-03 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
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-4-01 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
Z-9-3-03 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
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

vysvětlí, proč odsuzujeme projevy rasové, náboženské,
etnické a politické nesnášenlivosti

Obyvatelstvo Evropy

vyjmenuje základní znaky hospodářství, lokalizuje zdroje Hospodářství Evropy
významných nerostných surovin, popíše zaměření
zemědělství a průmyslu, charakterizuje dopravu;
pojmenuje hlavní mezinárodní organizace, zhodnotí
postavení světadílu ve světě

dělí světadíl na oblasti / regiony, vyjmenuje a v mapách Oblasti a státy Evropy
vyhledá vybrané státy
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Z-9-3-03 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
Z-9-3-03 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
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-3-03 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
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu

8. ročník

charakterizuje přírodní a hospodářské poměry oblasti / Oblasti a státy Evropy
regionu, dovede popsat jejich znaky, uvede příklady
kulturního a přírodního bohatství oblasti / regionu

charakterizuje přírodní a hospodářské poměry
vybraných států, dovede popsat jejich znaky, uvede
příklady kulturního a přírodního bohatství státu

Oblasti a státy Evropy

vymezí základní geomorfologické jednotky ČR, vysvětlí
jejich geologický vývoj, v mapách vyhledá významná
pohoří, hory a nížiny

Přírodní poměry České republiky
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Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu

8. ročník

uvede a zhodnotí faktory ovlivňující podnebí ČR, vymezí Přírodní poměry České republiky
a charakterizuje podnebné oblasti ČR

zařadí území ČR k příslušnému úmoří, uvede a v mapách Přírodní poměry České republiky
vyhledá hlavní vodní toky a vodní plochy, objasní původ
vybraných vodních ploch

vyjmenuje hlavní půdní typy a druhy na území ČR,
uvede jejich rozmístění, zhodnotí jejich význam pro
zemědělskou činnost

Přírodní poměry České republiky

popíše skladbu a rozšíření lesů v ČR, pojmenuje výškové Přírodní poměry České republiky
vegetační stupně, uvede příklady zástupců rostlin a
živočichů
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Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-1-04 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
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a

8. ročník

vysvětlí důležitost ochrany přírody a uvede příklady
chráněných území

Přírodní poměry České republiky

vysvětlí trendy vývoje obyvatelstva, objasní příčiny
Obyvatelsvo a sídla České republiky
migrace, zhodnotí závislost rozmístění obyvatelstva na
přírodních a hospodářských faktorech, charakterizuje
znaky obyvatelstva (rasa, jazyk, národnost, náboženství,
věkové složení), orientuje se v grafech, kartogramech a
dalších statistických výstupech

orientuje se v územním dělení ČR, uvede rozdíly mezi
venkovským a městským sídlem, vysvětlí pojem míra
urbanizace, vyhledá vybraná sídla v mapách

Obyvatelsvo a sídla České republiky
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hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit

8. ročník

zhodnotí zemědělství ČR, posoudí vliv přírodních
Hospodářství České republiky
podmínek na zemědělství, popíše zemědělské výrobní
oblasti, doloží návaznost zemědělství a potravinářského
průmyslu

zhodnotí zásoby nerostných surovin ČR, lokalizuje
Hospodářství České republiky
oblasti těžby; vyjmenuje typy elektráren a zhodnotí
jejich produktivitu a dopady na životní prostředí;
objasní závislost rozmístění některých průmyslových
odvětví na přírodních podmínkách, charakterizuje
průmyslová odvětví, určí jejich specializaci, význam pro
hospodářství ČR, lokalizuje hlavní výrobní oblasti
vysvětlí pojem služby, vymezí hlavní oblasti cestovního Hospodářství České republiky
ruchu, popíše, čím jsou atraktivní; vyhodnotí jednotlivé
druhy dopravy z hlediska rychlosti a výkonnosti,
zhodnotí jejich vliv na životní prostředí, popíše hlavní
dopravní trasy na území ČR

popíše geografickou polohu ČR, vývoj státního útvaru
Přírodní poměry České republiky
ČR, charakterizuje politické a hospodářské postavení ČR
v Evropě a ve světě, uvede příklady působnosti ČR v
mezinárodních organizacích
Hospodářství České republiky
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8. ročník

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR, charakterizuje Kraje České republiky
přírodní podmínky, obyvatelstvo a sídla, hospodářství a
kulturní zajímavosti jednotlivých krajů
porovná jejich hospodářský význam a vymezí jejich
jádrové a periferní oblasti

zhodnotí vývoj počtu obyvatelstva na Zemi, vyjmenuje
faktory ovlivňující rozmístění obyvatelstva
objasní příčiny rozdílných přirozených přírůstků na
světě, hlavní důvody migrace, rozdíly ve věkové
struktuře obyvatelstva vyspělých států a rozvojových

Učivo

Obyvatelstvo a sídla
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9. ročník

růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech

států
popíše rozšíření světových náboženství a stručně je
charakterizuje
vlastními slovy popíše rozdíly mezi městským a
venkovským osídlením, vysvětlí pojem míra urbanizace
a smysl územního plánu, uvede příklady funkcí měst,
příklady památek světového dědictví UNESCO a dalších
památek ve světě, České republice a v regionu

objasní pojem stát, vyjmenuje znaky státu, srovnává
Politický zeměpis
státy podle geografických a hospodářských kritérií
vysvětlí pojem státní hranice, rozdíly mezi základními
formami státního zřízení, rozdíly mezi totalitárním a
demokratickým vládním systémem, uvede příklady
popíše vývoj kolonialismu ve světě
lokalizuje ohniska tradičních a aktuálních konfliktů ve
světě
zhodnotí význam mezinárodním organizací
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
popíše hospodářský vývoj společnosti
Světové hospodářství
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách dělí hospodářství do sektorů a k nim příslušných
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
odvětví, charakterizuje je
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro uvede příklady vyspělých a rozvojových zemí, příklady
hlavních center světového obchodu a hlavních
územní rozmístění hospodářských aktivit
obchodních směrů, vyhledá je v mapách, vyjmenuje
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků nejdůležitější světová ekonomická seskupení a uvede
jejich hlavní cíle
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
objasní význam zemědělské výroby pro obyvatelstvo
Zemědělství
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách vymezí hlavní zemědělské oblasti světa, určí jejich
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
specializace
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro lokalizuje hlavní rybolovné oblasti světa, uvede
specializaci
územní rozmístění hospodářských aktivit
lokalizuje hlavní oblasti těžby dřeva, popíše funkci lesa v
krajině
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Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

9. ročník
na mapě ukáže hlavní oblasti těžby nerostných surovin, Průmysl
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, zná a v
mapách vyhledá hlavní oblasti cestovního ruchu

Doprava a spoje
Služby a cestovní ruch

vysvětlí pojmy: import, export, aktivní a pasivní
Propojenost světového hospodářství
obchodní bilance, uvede nejdůležitější centra světového
obchodu a hlavní hospodářské organizace ve světě

vyjmenuje složky krajinné sféry a popíše vztahy mezi
nimi, zhodnotí vliv krajiny životního prostředí na styl a
zdraví obyvatel a vliv lidské činnosti na stav a kvalitu
životního prostředí; popíše příčiny globálních změn
prostředí; vysvětlí pojem udržitelný rozvoj; zná zásady
ochrany přírody pro další generace a zásady chování v
případě ohrožení přírodními katastrofami

Životní prostředí
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1.10 Výchova k umění
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

Výchova k umění

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Výchova k umění
Umění a kultura




Výtvarná výchova
Hudební výchova
1. ročník

RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně zopakuje zpívané nebo hrané rytmicko-melodické
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
motivy
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace

Učivo
Vokální činnosti, nácvik písní osvojování nových písní správné tvoření tónu - správná výslovnost (otevírání
úst, brumendo, neurčitý vokál) zásady hlasové hygieny
sjednocování hlasového rozsahu (c1-a1) zpěv sboru
nebo skupiny s oporou učitelova hlasu nebo
melodického nástroje harmonický doprovod k dobře
zvládnutému zpěvu
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HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

1. ročník
technicky správně používá jednoduché nástroje Orffova
instrumentáře
podle svých možností předvede hru na triangl a jiné
jednoduché hudební nástroje
zapojí se alespoň do hudebně pohybových her
doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním, pleskáním,
luskáním, podupy

Instrumentální činnost jednoduché nástroje Orffova
instrumentáře

Hudebně pohybové činnosti hudebně pohybové hry
prvky hry na tělo do rytmu nebo jako doprovod Pojmy
z hudební nauky: klavír – seznámení s nástrojem tón –
jak vzniká, výška, délka tempo – rychlé, pomalé koleda
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pochoduje na počítání, se zpěvem a podle hudby
Pojmy z hudební nauky: pochod, pochod se zpěvem
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr rozlišuje hudbu mírnou a ráznou
ukolébavka různé druhy chůze s hudebním
melodie
individuálně nebo ve skupině předvede různé druhy
doprovodem pohybové reakce na hudbu
chůze s hudebním doprovodem
improvizovaný pohyb na poslouchanou hudbu
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
dovede v klidu vyslechnout krátkou ukázku hudby
Poslechové činnosti poslech hudebních skladeb
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální hlas mužský, ženský, dětský, zpěv sólisty a sboru,
různých žánrů fanfáry, ukolébavky, hymna ČR
a vokálně instrumentální
vokální a instrumentální hudba
rozlišování tónů, zvuků, zpěvních hlasů, vokální a
podle zvuku a tvaru pozná nejznámější hudební nástroje nástrojové hudby nejznámější hudební nástroje
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná píše noty celé správného tvaru na linkách a v mezerách Seznámení s pojmy z hudební nauky nota celá, psaní
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící pozná notu celou, taktovou čáru a houslový klíč
do notové osnovy notová osnova první seznámení s
hudby
houslovým klíčem
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, jejich
pojmenování jednotlivých vizuálně obrazných
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
podobnost či odlišnost, jejich vztahy
elementů(tvar, objem, kvalita, textura) a jejich vztahy
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
(podobnost, kontrast, struktura, rytmus), rozlišování
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
neobvyklých materiálů a nástrojů (ruka, dřívko, nit,
představ
kůra, písek, kov, kůže)
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
záměrně využívá a kombinuje vizuálně obrazné
fantazijní představy, hra s barvou, plošné a prostorové
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
elementy a prostředky (barva, linie, modelování),
vyjádření, originalita v souvislosti s vyjádřením
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
tvůrčím způsobem experimentuje s barvami, dokáže
vlastních prožitků
objekty a další prvky a jejich kombinace
míchat a překrývat barvy, rozezná teplé a studené,
světlé a tmavé
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

104

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Výchova k umění
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

1. ročník

vyjadřuje se výtvarně na základě svého pohybového a
sluchového vnímání, vnímá událost různými smysly,
uvědomuje si podíl zraku na jejím vnímání
sestaví předměty do neobvyklých souvislostí, vytvoří
nové a neobvyklé předměty a souvislosti, originálním
způsobem kombinuje linii, tvar, objem, barvu, texturu,
objekty

souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch,
chuť) a pohybu

kombinace neobvyklých předmětů, alternativní
použití linie, objemu, plochy a textury k vyjádření
osobního zážitku tolerance a porovnávání, tvorba a
interpretace uznávaných autorů, ilustrace dětských
knih
ověřuje si vliv své činnosti na okolí, vystavuje své práce, rozdíl mezi obsahem, který sám vkládá a obsahem
podílí se na zlepšení prostředí školy
uznávaným v širším sociálním okruhu, vhodnost užití
konkrétních obrazných znakových prostředků,
instalace výstavy, vkus a nevkus v interiéru
osvojí si nejméně 10 nových písní, projevuje zájem o
Vokální činnosti, nácvik písní osvojování nových písní zpěv a hudební činnosti
správné tvoření tónu - správná výslovnost (otevírání
úst, brumendo, neurčitý vokál) zásady hlasové hygieny
sjednocování hlasového rozsahu (c1-a1) zpěv sboru
nebo skupiny s oporou učitelova hlasu nebo
melodického nástroje harmonický doprovod k dobře
zvládnutému zpěvu
uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve
Vokální činnosti, nácvik písní osvojování nových písní skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná zpaměti
správné tvoření tónu - správná výslovnost (otevírání
úst, brumendo, neurčitý vokál) zásady hlasové hygieny
sjednocování hlasového rozsahu (c1-a1) zpěv sboru
nebo skupiny s oporou učitelova hlasu nebo
melodického nástroje harmonický doprovod k dobře
zvládnutému zpěvu
dodržuje zásady hlasové hygieny
Vokální činnosti, nácvik písní osvojování nových písní správně tvoří hlavový tón, zpívá s oporou bránice
správné tvoření tónu - správná výslovnost (otevírání
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při zpěvu správně otevírá ústa, dovede zazpívat
brumendo a na neurčitý vokál, při zpěvu netísní
hrudník

úst, brumendo, neurčitý vokál) zásady hlasové hygieny
sjednocování hlasového rozsahu (c1-a1) zpěv sboru
nebo skupiny s oporou učitelova hlasu nebo
melodického nástroje harmonický doprovod k dobře
zvládnutému zpěvu
zpívá ve skupině s oporou melodického nástroje nebo
Vokální činnosti, nácvik písní osvojování nových písní učitelova zpěvu (později i harmonického doprovodu)
správné tvoření tónu - správná výslovnost (otevírání
úst, brumendo, neurčitý vokál) zásady hlasové hygieny
sjednocování hlasového rozsahu (c1-a1) zpěv sboru
nebo skupiny s oporou učitelova hlasu nebo
melodického nástroje harmonický doprovod k dobře
zvládnutému zpěvu
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, používá ve správných souvislostech pojmy rychle a
Vokální činnosti, nácvik písní osvojování nových písní improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem pomalu, potichu a nahlas, vysoké a hluboké tóny,
správné tvoření tónu - správná výslovnost (otevírání
stoupavá a klesavá melodie
úst, brumendo, neurčitý vokál) zásady hlasové hygieny
sjednocování hlasového rozsahu (c1-a1) zpěv sboru
nebo skupiny s oporou učitelova hlasu nebo
melodického nástroje harmonický doprovod k dobře
zvládnutému zpěvu
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje pojmenování jednotlivých vizuálně obrazných
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
se s rozličnými postupy, technikami a nástroji
elementů(tvar, objem, kvalita, textura) a jejich vztahy
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
(podobnost, kontrast, struktura, rytmus), rozlišování
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
neobvyklých materiálů a nástrojů (ruka, dřívko, nit,
představ
kůra, písek, kov, kůže)
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog,
fantazijní představy, hra s barvou, plošné a prostorové
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich
vyjádření, originalita v souvislosti s vyjádřením
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
způsoby výtvarného vyjádření, porovná vlastní
vlastních prožitků
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
rozdíl mezi obsahem, který sám vkládá a obsahem
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
uznávaným v širším sociálním okruhu, vhodnost užití
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
konkrétních obrazných znakových prostředků,
plošné, objemové i prostorové tvorbě
instalace výstavy, vkus a nevkus v interiéru
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
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obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Výchova k umění

2. ročník

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti

ŠVP výstupy
osvojí si nejméně 10 nových písní, pokusí se zazpívat
kánon
dle individuálních možností čistě a rytmicky správně
zpívá s doprovodem i bez doprovodu (měkké nasazení,
vyrovnávání vokálů, hlavový tón, opora bránice)
při zpěvu správně dýchá
vysvětlí význam rozezpívání (prakticky uplatňuje)
zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu
při zpěvu reaguje na předehru, mezihru, dohru
reaguje na dirigenta (dynamika, tempo)
při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu
vytleská rytmus textů se čtvrťovými a osminovými
hodnotami
vhodně použije jednoduché hudební nástroje k
rytmizaci textu, skupinové recitaci nebo vlastnímu
zpěvu
aktivně se zapojí do hudebně pohybových her
ovládá prvky hry na tělo a doprovází tímto způsobem
zpěv svůj nebo spolužáků

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

Učivo
Vokální činnosti, nácvik písní osvojování nových písní,
kánon zpěv sólo, skupiny, sboru; správná artikulace,
vyrovnávání vokálů, měkké nasazení, hlavový tón,
opora bránice pěvecké dýchání, hlasová hygiena
sjednocování hlasového rozsahu c1 – h1 funkce
rozezpívání, praktické provádění rozezpívání ozvěna,
vzestupná a sestupná řada na různé texty, trojzvuk
dynamika, tempo, reakce na dirigenta stoupání a
klesání melodie

Instrumentální činnost rytmická cvičení, rytmizace
textů práce s jednoduchými hudebními nástroji

Hudebně pohybové činnosti hudebně pohybové hry
hra na tělo, vzestupná a sestupná řada pohybové
vyjádření hudebního výrazu a nálady (tempo,
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dokáže pohybem vyjádřit výraz a náladu hudby
zvládá jednoduchý taneční pohyb ve dvojici
zatančí mazurku a kvapík
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební ukázky
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
různých žánrů
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná vyslechne hru na trubku, klarinet, pozoun, kontrabas,
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící baskytaru, velký a malý buben, při poslechu rozliší tyto
hudební nástroje
hudby
vysvětlí rozdíl ve stavbě hudebních nástrojů
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná při zpěvu se řídí dynamickými značkami
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící pozná a napíše houslový klíč
hudby
umí číst a psát noty podle hodnot, noty požadovaných
hodnot dokáže vyhledat v zápisu
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
se s rozličnými postupy, technikami a nástroji
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
záměrně využívá a kombinuje vizuálně obrazné
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
elementy a prostředky (barva, linie, modelování),
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
tvůrčím způsobem experimentuje s barvami, dokáže
objekty a další prvky a jejich kombinace
míchat a překrývat barvy, rozezná teplé a studené,
světlé a tmavé
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
vyjadřuje se výtvarně na základě svého pohybového a
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření sluchového vnímání, vnímá událost různými smysly,
volí vhodné prostředky
uvědomuje si podíl zraku na jejím vnímání
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá sestaví předměty do neobvyklých souvislostí, vytvoří
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
nové a neobvyklé předměty a souvislosti, originálním
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
způsobem kombinuje linii, tvar, objem, barvu, texturu,
objekty
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog,
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich

dynamika) prvky tanečního pohybu držení ve dvojici,
chůze ve 3/4 taktu mazurka, kvapík
Poslechové činnosti práce s poslechovými skladbami
píseň lidová a umělá poslech dětského sboru s
doprovodem ukázka práce dirigenta dalšími hudební
nástroje (trubka, klarinet, pozoun, kontrabas,
baskytara, velký a malý buben)
Seznámení s pojmy z hudební nauky dynamické
značky, repetice houslový klíč; noty půlové, čtvrťové,
osminové; notová řada a její ztvárnění (schody,
klávesnice) vzestupná, sestupná, lomená melodie
pojmenování jednotlivých vizuálně obrazných
elementů(tvar, objem, kvalita, textura) a jejich vztahy
(podobnost, kontrast, struktura, rytmus), rozlišování
neobvyklých materiálů a nástrojů (ruka, dřívko, nit,
kůra, písek, kov, kůže)
fantazijní představy, hra s barvou, plošné a prostorové
vyjádření, originalita v souvislosti s vyjádřením
vlastních prožitků

souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch,
chuť) a pohybu
kombinace neobvyklých předmětů, alternativní
použití linie, objemu, plochy a textury k vyjádření
osobního zážitku
Instrumentální činnost rytmická cvičení, rytmizace
textů práce s jednoduchými hudebními nástroji
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durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

způsoby výtvarného vyjádření, porovná vlastní
interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí
tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace
uznávaných autorů, ilustrace dětských knih
ověřuje si vliv své činnosti na okolí, vystavuje své práce, rozdíl mezi obsahem, který sám vkládá a obsahem
podílí se na zlepšení prostředí školy
uznávaným v širším sociálním okruhu, vhodnost užití
konkrétních obrazných znakových prostředků,
instalace výstavy, vkus a nevkus v interiéru

1.11 Výtvarná výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

11

Výtvarná výchova
Umění a kultura
Vyučovací předmětVýtvarná výchovavychází ze vzdělávací oblastiUmění a kulturaa umožňuje žákům jiné
než racionální poznávání světa -poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných
činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se naučili
rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v
nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Kultivuje
schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem
předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou
přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro
originalitu a vlastní výraz. Aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahuVýtvarné výchovypomáhají utvářet
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kreativní stránky osobnosti žáka a pochopení kontinuity proměn historické zkušenosti, v níž dochází k
socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence.
Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s
jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření.
Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým
zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. S přechodem na
2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají se
historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají
také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání
vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání
variant řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání
dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a
originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
V etapě základního vzdělávání jeVýtvarná výchovapostavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a
předmětu (specifické informace o předmětu interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání,
důležité pro jeho realizaci)
představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízíVýtvarná výchovavizuálně obrazné
prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném
umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (Rozvíjením smyslové citlivosti, Uplatňováním
subjektivity a Ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a
chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby
a komunikace.
Vzdělávacím obsahem tématuRozvíjení smyslové citlivostijsou 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.Vzdělávacím obsahem tématuUplatňování
subjektivityjsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě,
vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.Vzdělávacím obsahem tématuOvěřování
komunikačních účinkůjsou 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.
Vyučovací předmětVýtvarná výchovaje povinný předmět, který se vyučuje od 3. ročníku ZŠ. Jeho týdenní
časová dotace činí v 4., 5., 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně a ve 3., 8 a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Celkem 5
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hodin na 1. stupni a 6 hodin na 2. stupni.. Vyučovací oblastVýtvarná výchovase v 1. a 2. ročníku vyučuje
v předmětuVýchova k umění.
Ve výuce v1.vzdělávacím období(1. až 3. ročník) převládají různé hravé činnosti a experimentování,
v2.období(4. až 5. ročník) přecházejí žáci již k uvědomělejší výtvarné práci. Ve3.období(6. až 9. ročník) se
vzdělávací obsah předmětu zaměřuje na posilování sebevědomí žáků a podněcování jejich zájmu o
výtvarnou práci, vhodnou motivací a volbou 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.Vzdělávací obsah předmětu je rozpracován do
tématických bloků, které se v průběhu 2. a 3.období opakují a postupně rozšiřují. Konkrétní činnosti volí
učitel sám podle svého uvážení s ohledem na podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků
Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětuVýtvarná výchovalze ve vhodných případech
organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ jednou za čtrnáct dnů v kombinaci s jiným vyučovacím
předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. s Pracovní výchovou apod.).

Integrace předmětů



Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

3. ročník

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace

ŠVP výstupy
pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které
zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy,
pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje
se s rozličnými postupy, technikami a nástroji

záměrně využívá a kombinuje vizuálně obrazné
elementy a prostředky (barva, linie, modelování),
tvůrčím způsobem experimentuje s barvami, dokáže
míchat a překrývat barvy, rozezná teplé a studené,
světlé a tmavé
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
vyjadřuje se výtvarně na základě svého pohybového a
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření sluchového vnímání, vnímá událost různými smysly,
volí vhodné prostředky
uvědomuje si podíl zraku na jejím vnímání

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti pojmenování jednotlivých
vizuálně obrazných prvků (tvar, objem, kvalita,
textura) a jejich vztahy (podobnost, kontrast,
struktura, rytmus), rozlišování neobvyklých materiálů
a nástrojů (ruka, dřívko, nit, kůra, písek, kov, kůže
fantazijní představy, hra s barvou, plošné a prostorové
vyjádření, originalita v souvislosti s vyjádřením
vlastních prožitků

Uplatňování subjektivity souvislost zraku a ostatních
smyslů (čich, hmat, sluch, chuť) a pohybu kombinace
neobvyklých předmětů, alternativní použití linie,
objemu, plochy a textury k vyjádření osobního zážitku
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VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Výtvarná výchova
RVP výstupy
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

3. ročník
sestaví předměty do neobvyklých souvislostí, vytvoří
nové a neobvyklé předměty a souvislosti, originálním
způsobem kombinuje linii, tvar, objem, barvu, texturu,
objekty
zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog,
vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich
způsoby výtvarného vyjádření, porovná vlastní
interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí
ověřuje si vliv své činnosti na okolí, vystavuje své práce,
podílí se na zlepšení prostředí školy

Ověřování komunikačních účinků tolerance a
porovnávání, tvorba a interpretace uznávaných
autorů, ilustrace dětských knih
rozdíl mezi obsahem, který sám vkládá a obsahem
uznávaným v širším sociálním okruhu, vhodnost užití
konkrétních obrazných znakových prostředků,
instalace výstavy, vkus a nevkus v interiéru

4. ročník
ŠVP výstupy
vědomě se zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností
rozliší reálný a duchovní prostor, uplatňuje své
fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky
pro konkrétní výtvarné vyjádření, porovná světlostní
poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy
tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických
tvarů, experimentuje s kompozičními přístupy a
principy, člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v
prostoru a v ploše, využívá výrazové možnosti barev a
jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití v
lineární kompozici,
uplatňuje vztah zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly
seznamuje se s možnostmi akční tvorby, používá
současné technické zobrazovací prostředky podle
podmínek školy

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti prvky vizuálně obrazného
vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné
kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost,
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v
ploše, objemu a prostoru
uspořádání objektů do celků -uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly – vizuálně obrazná vyjádření
podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů
prostředky vnímatelnými ostatními smysly smyslové
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VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

4. ročník

uplatňuje osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření a pro
vyjádření nových a neobvyklých pocitů a prožitků,
svobodně volí a kombinuje prostředky

samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i
přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný
pro ostatní, ověřuje si vliv svých činností na okolí
(výstavy, výzdoba, kolekce)

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji výtvarnou
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, výpověď a vyjadřuje se k tvorbě ostatních, hledá v ní
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
zdroj pro svá vlastní vizuálně obrazná vyjádření

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
hledá a pojmenovává základní obrazotvorné prvky a
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, kompoziční přístupy v uměleckém díle a porovnává
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
rozdíly výtvarných děl, rozlišuje vhodnost použití
obrazných

účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká
výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize,
elektronická média, reklama
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 typy
vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a
uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná
malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics,
fotografie, elektronický obraz, reklama
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické,
dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní,
založené na smyslovém vnímání)

Ověřování komunikačních účinků osobní postoj v
komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné
interpretace vizuálně obrazných vyjádření
(samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin,
v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní
interpretací
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v
komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v
rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých
schopností a zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření i děl výtvarného umění
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RVP výstupy
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)

5. ročník
ŠVP výstupy
vědomě se zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností
rozliší reálný a duchovní prostor, uplatňuje své
fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky
pro konkrétní výtvarné vyjádření, porovná světlostní
poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy
tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických
tvarů, experimentuje s kompozičními přístupy a
principy, člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v
prostoru a v ploše, využívá výrazové možnosti barev a
jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití v
lineární kompozici,
uplatňuje vztah zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly
seznamuje se s možnostmi akční tvorby, používá
současné technické zobrazovací prostředky podle
podmínek školy

uplatňuje osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření a pro
vyjádření nových a neobvyklých pocitů a prožitků,
svobodně volí a kombinuje prostředky

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti prvky vizuálně obrazného
vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné
kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost,
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v
ploše, objemu a prostoru
uspořádání objektů do celků -uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly – vizuálně obrazná vyjádření
podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů
prostředky vnímatelnými ostatními smysly smyslové
účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká
výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize,
elektronická média, reklama
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
typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, skulptura, plastika, animovaný film,
comics, fotografie, elektronický obraz, reklama
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické,
dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní,
založené na smyslovém vnímání)
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VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

5. ročník
samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i
přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný
pro ostatní, ověřuje si vliv svých činností na okolí
(výstavy, výzdoba, kolekce)

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji výtvarnou
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, výpověď a vyjadřuje se k tvorbě ostatních, hledá v ní
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
zdroj pro svá vlastní vizuálně obrazná vyjádření

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
hledá a pojmenovává základní obrazotvorné prvky a
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, kompoziční přístupy v uměleckém díle a porovnává
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
rozdíly výtvarných děl, rozlišuje vhodnost použití
obrazných
Výtvarná výchova
RVP výstupy
VV-9-1-01 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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

Ověřování komunikačních účinků osobní postoj v
komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné
interpretace vizuálně obrazných vyjádření
(samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin,
v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní
interpretací
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v
komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v
rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých
schopností a zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření i děl výtvarného umění

6. ročník
ŠVP výstupy
experimentuje s různorodými materiály pro vizuálně
obrazná vyjádření, vytváří v ploše i v prostoru jejich
neobvyklé kombinace

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
zvládá a používá vybrané techniky pro vyjádření svých uspořádání objektů do celků v ploše, objemu,
myšlenek a představ, hledá jejich neobvyklé kombinace prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů,
popíše subjektivní psychologický účinek barev a jejich
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární,
symbolické významy
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i
dynamické vyjádření
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VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

6. ročník
ověřuje a využívá kompoziční principy, a to jak při
vlastní tvorbě, tak při interpretaci vizuálně obrazných
vyjádření vlastních i uměleckých

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe
ostatních uměleckých druhů (hudebních,
dramatických)
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
zařadí do historických souvislostí různé typy zobrazení, smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
některé metody uplatňované v současném výtvarném zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a
televize, elektronická média, reklama; výběr,
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
historické kontexty
kombinace a variace ve vlastní tvorbě
fotografie, video, animace
porovnává vybrané projevy kultury tzv. přírodních
národů a projevy průmyslových civilizací
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
seznamuje se s jednotlivými typy vizuálně obrazných
Uplatňování subjektivity prostředky pro vyjádření
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
vyjádření a zkoumá jejich účinky ve vztahu k osobním
emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
některé metody uplatňované v současném výtvarném prožitkům
zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla a jeho
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
užívá metod uplatňovaných v současném výtvarném
umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby,
fotografie, video, animace
umění
uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných
zkoumá vztah vlastního těla a pohybu v prostoru,
vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a
estetiku pohybu a pohyb v umění, využívá sluchové a
interpretace
hmatové podněty
hledá a analyzuje a skryté a tušené zákonitosti v
přírodě, technických výtvorech a výtvarných dílech
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků
typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty,
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, vědomě
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
některé metody uplatňované v současném výtvarném zvolí vhodný podklad
animovaný film, comics, fotografie, elektronický
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
porovnává design různých předmětů, navrhuje design obraz, reklama, vizualizované dramatické akce,
fotografie, video, animace
jednoduchých předmětů
komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro
vlastní tvůrčí záměry
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zdůvodní vlastní vizuálně obrazová vyjádření, podílí se přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
na způsobu jejich prezentace,
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické,
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní,
představ a fantazie
symbolická, založená na smyslovém vnímání,
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racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí,
Ověřování komunikačních účinků osobní postoj v
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje ověřuje si vliv svých činností na okolí
komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazných
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých),
kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
pokouší se interpretovat tvorbu druhých a pokouší se
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
pojmenovat různé způsoby vyjádření, učí se je tolerovat utváření a uplatnění komunikačního obsahu;
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s
vhodnou formu pro jejich prezentaci
respektováním záměru autora; prezentace ve
veřejném prostoru, mediální prezentace
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
ve vizuálně obrazných vyjádření variuje jejich různé
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
vlastnosti k získání osobitých výsledků
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vlastních děl i děl výtvarného umění; historické,
vhodnou formu pro jejich prezentaci
sociální a kulturní souvislosti
Výtvarná výchova
RVP výstupy
VV-9-1-01 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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

7. ročník
ŠVP výstupy
experimentuje s různorodými materiály pro vizuálně
obrazná vyjádření, vytváří v ploše i v prostoru jejich
neobvyklé kombinace

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
zvládá a používá vybrané techniky pro vyjádření svých uspořádání objektů do celků v ploše, objemu,
myšlenek a představ, hledá jejich neobvyklé kombinace prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů,
popíše subjektivní psychologický účinek barev a jejich
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární,
symbolické významy
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i
dynamické vyjádření
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VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

7. ročník
ověřuje a využívá kompoziční principy, a to jak při
vlastní tvorbě, tak při interpretaci vizuálně obrazných
vyjádření vlastních i uměleckých

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe
ostatních uměleckých druhů (hudebních,
dramatických)
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
zařadí do historických souvislostí různé typy zobrazení, smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a
televize, elektronická média, reklama; výběr,
zkušeností a prožitků
historické kontexty
kombinace a variace ve vlastní tvorbě
porovnává vybrané projevy kultury tzv. přírodních
národů a projevy průmyslových civilizací
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
seznamuje se s jednotlivými typy vizuálně obrazných
Uplatňování subjektivity prostředky pro vyjádření
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
vyjádření a zkoumá jejich účinky ve vztahu k osobním
emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
některé metody uplatňované v současném výtvarném prožitkům
zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla a jeho
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
užívá metod uplatňovaných v současném výtvarném
umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby,
fotografie, video, animace
umění
uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných
zkoumá vztah vlastního těla a pohybu v prostoru,
vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a
estetiku pohybu a pohyb v umění, využívá sluchové a
interpretace
hmatové podněty
hledá a analyzuje a skryté a tušené zákonitosti v
přírodě, technických výtvorech a výtvarných dílech
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků
typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty,
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, vědomě
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
některé metody uplatňované v současném výtvarném zvolí vhodný podklad
animovaný film, comics, fotografie, elektronický
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
porovnává design různých předmětů, navrhuje design obraz, reklama, vizualizované dramatické akce,
fotografie, video, animace
jednoduchých předmětů
komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro
vlastní tvůrčí záměry
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zdůvodní vlastní vizuálně obrazová vyjádření, podílí se přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
na způsobu jejich prezentace,
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické,
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní,
představ a fantazie
symbolická, založená na smyslovém vnímání,
racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech
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7. ročník

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí,
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje ověřuje si vliv svých činností na okolí
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
Výtvarná výchova
RVP výstupy
VV-9-1-01 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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině

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
pokouší se interpretovat tvorbu druhých a pokouší se
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
pojmenovat různé způsoby vyjádření, učí se je tolerovat utváření a uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s
respektováním záměru autora; prezentace ve
veřejném prostoru, mediální prezentace
ve vizuálně obrazných vyjádření variuje jejich různé
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
vlastnosti k získání osobitých výsledků
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření
vlastních děl i děl výtvarného umění; historické,
sociální a kulturní souvislosti
8. ročník
ŠVP výstupy
experimentuje s různorodými materiály pro vizuálně
obrazná vyjádření, vytváří v ploše i v prostoru jejich
neobvyklé kombinace

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
zvládá a používá vybrané techniky pro vyjádření svých uspořádání objektů do celků v ploše, objemu,
myšlenek a představ, hledá jejich neobvyklé kombinace prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů,
popíše subjektivní psychologický účinek barev a jejich
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární,
symbolické významy
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i
dynamické vyjádření
ověřuje a využívá kompoziční principy, a to jak při
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
vlastní tvorbě, tak při interpretaci vizuálně obrazných
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění
vyjádření vlastních i uměleckých
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe
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subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

VV-9-1-03 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

VV-9-1-03 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
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

8. ročník
ostatních uměleckých druhů (hudebních,
dramatických)
zařadí do historických souvislostí různé typy zobrazení, smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a
televize, elektronická média, reklama; výběr,
historické kontexty
kombinace a variace ve vlastní tvorbě
porovnává vybrané projevy kultury tzv. přírodních
národů a projevy průmyslových civilizací
seznamuje se s jednotlivými typy vizuálně obrazných
Uplatňování subjektivity prostředky pro vyjádření
vyjádření a zkoumá jejich účinky ve vztahu k osobním
emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
prožitkům
zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla a jeho
užívá metod uplatňovaných v současném výtvarném
umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby,
umění
uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných
zkoumá vztah vlastního těla a pohybu v prostoru,
vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a
estetiku pohybu a pohyb v umění, využívá sluchové a
interpretace
hmatové podněty
hledá a analyzuje a skryté a tušené zákonitosti v
přírodě, technických výtvorech a výtvarných dílech
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků
typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty,
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, vědomě
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
zvolí vhodný podklad
animovaný film, comics, fotografie, elektronický
porovnává design různých předmětů, navrhuje design obraz, reklama, vizualizované dramatické akce,
jednoduchých předmětů
komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro
vlastní tvůrčí záměry
zdůvodní vlastní vizuálně obrazová vyjádření, podílí se přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
na způsobu jejich prezentace,
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
dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí,
Ověřování komunikačních účinků osobní postoj v
ověřuje si vliv svých činností na okolí
komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody
vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazných
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VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
Výtvarná výchova
RVP výstupy
VV-9-1-01 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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

8. ročník
vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých),
kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování
pokouší se interpretovat tvorbu druhých a pokouší se
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
pojmenovat různé způsoby vyjádření, učí se je tolerovat utváření a uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s
respektováním záměru autora; prezentace ve
veřejném prostoru, mediální prezentace
ve vizuálně obrazných vyjádření variuje jejich různé
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
vlastnosti k získání osobitých výsledků
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření
vlastních děl i děl výtvarného umění; historické,
sociální a kulturní souvislosti
9. ročník
ŠVP výstupy
experimentuje s různorodými materiály pro vizuálně
obrazná vyjádření, vytváří v ploše i v prostoru jejich
neobvyklé kombinace

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
zvládá a používá vybrané techniky pro vyjádření svých uspořádání objektů do celků v ploše, objemu,
myšlenek a představ, hledá jejich neobvyklé kombinace prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů,
popíše subjektivní psychologický účinek barev a jejich
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární,
symbolické významy
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i
dynamické vyjádření
ověřuje a využívá kompoziční principy, a to jak při
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
vlastní tvorbě, tak při interpretaci vizuálně obrazných
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění
vyjádření vlastních i uměleckých
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe
ostatních uměleckých druhů (hudebních,
dramatických)
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Výtvarná výchova

9. ročník

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

zařadí do historických souvislostí různé typy zobrazení,
na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke
zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a
historické kontexty
porovnává vybrané projevy kultury tzv. přírodních
národů a projevy průmyslových civilizací
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
seznamuje se s jednotlivými typy vizuálně obrazných
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
vyjádření a zkoumá jejich účinky ve vztahu k osobním
některé metody uplatňované v současném výtvarném prožitkům
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
užívá metod uplatňovaných v současném výtvarném
fotografie, video, animace
umění
zkoumá vztah vlastního těla a pohybu v prostoru,
estetiku pohybu a pohyb v umění, využívá sluchové a
hmatové podněty
hledá a analyzuje a skryté a tušené zákonitosti v
přírodě, technických výtvorech a výtvarných dílech
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, vědomě
některé metody uplatňované v současném výtvarném zvolí vhodný podklad
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
porovnává design různých předmětů, navrhuje design
fotografie, video, animace
jednoduchých předmětů
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zdůvodní vlastní vizuálně obrazová vyjádření, podílí se
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
na způsobu jejich prezentace,
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí,
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje ověřuje si vliv svých činností na okolí
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
televize, elektronická média, reklama; výběr,
kombinace a variace ve vlastní tvorbě

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
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Výtvarná výchova

9. ročník

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

pokouší se interpretovat tvorbu druhých a pokouší se
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
pojmenovat různé způsoby vyjádření, učí se je tolerovat utváření a uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s
respektováním záměru autora; prezentace ve
veřejném prostoru, mediální prezentace
ve vizuálně obrazných vyjádření variuje jejich různé
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
vlastnosti k získání osobitých výsledků
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření
vlastních děl i děl výtvarného umění; historické,
sociální a kulturní souvislosti

1.12 Hudební výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

7

Hudební výchova
Umění a kultura
Vyučovací předmětHudební výchovavychází ze vzdělávací oblasti RVP ZVUmění a kultura. Dává žákům
příležitost projevovat a uspokojovat přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět
podněcuje, rozvíjí a kultivuje. Hudební výchova by měla být předmětem citového prožitku, seberealizace,
práce, při které se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí,
vystupovat před spolužáky i dospělými, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti.
Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na: vokálníčinnosti, 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.
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Název předmětu

Hudební výchova
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i
produkci.
Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a
gest.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve
všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a „interpretovat“.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmětHudební výchovaje povinný vyučovací předmět, který se vyučuje ve 3. až 9. ročníku v 1
předmětu (specifické informace o předmětu hodinové týdenní dotaci.Vzdělávací obsah vzdělávacího oboruHudební výchovav 1. a 2. ročníku je
důležité pro jeho realizaci)
naplňován v předmětuVýchova k umění.
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.
VýukaHudební výchovyprobíhá ve specializované učebně hudební výchovy (zejména pro žáky 1. stupně), ve
vhodných kmenových třídách a jiných vhodných prostorách školy. 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 z ní 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 především k jejich přístupu k celému múzickému
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.
Integrace předmětů
 Hudební výchova
Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Jsou v souladu se strategiemi vzdělávací oblastiUmění a kultura.

Hudební výchova
RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

3. ročník
ŠVP výstupy
osvojí si nejméně 10 nových písní
předvede správné rozezpívání (jako rozcvičku a ke
zvyšování hlasového rozsahu) a dodržuje pravidla
hlasové hygieny

Učivo
Vokální činnosti, nácvik písní práce s písněmi v dur i v
moll rozezpívání, hlasová hygiena další pěvecké
techniky (nádechy, frázování, měkké nasazení, pauza)
melodie postupující v krocích a skocích, melodie
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Hudební výchova

3. ročník
aplikuje další prvky pěvecké techniky (nádechy,
frázování, měkké nasazení)
při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu
zazpívá ve skupině kánon
reaguje na gesta dirigenta
rytmicky doprovází zpěv svůj nebo svých spolužáků

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
dovede se zapojit do hudebně pohybových her
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr pohybově vyjádří charakter melodie, tempo, dynamiku
melodie
a citový prožitek hudby
taktuje 2/4 a 3/4 takt, i jinak umí vyjádřit lehké a těžké
doby
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná sleduje kratší symfonické nebo nástrojové skladby
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící rozliší violoncello, akordeon, lesní roh, tubu, cembalo,
hudby
činely
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
napíše, čte, vyhledá a označí pomlku (celou, půlovou,
čtvrťovou, osminovou)
správně do osnovy napíše houslový klíč
Hudební výchova
RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

lomená motiv, předvětí, závětí průprava k dvojhlasu,
kánon změny tempa a dynamiky

Instrumentální činnosti rytmické doprovody ve 2/4 a
3/4 taktu s využitím hodnot půlových, čtvrťových i
osminových hra dvoutaktových meziher
Hudebně pohybové činnosti práce s hudebně
pohybovými hrami taneční kroky; třídobá chůze v
kruhu, dvoudobá chůze v průpletu, přísuvný krok
taktování, vyjádření lehkých a těžkých dob
Poslechové činnosti práce s poslechovými skladbami
(drobné skladby B. Smetany aj.) epizody ze života
skladatelů poslouchané hudby hudební nástroje:
violoncello, akordeon, lesní roh, tuba, cembalo, činely
hudba k zábavě, slavnostní hudba, hudba k tanci
(dříve a dnes)

Seznámení s pojmy z hudební nauky pomlky, houslový
klíč, posuvky, noty, 4/4 takt

4. ročník
ŠVP výstupy
Vokální činnosti, nácvik písní
práce minimálně s 10 písněmi v dur i moll

Učivo
osvojí si nejméně 10 nových písní zpaměti zazpívá
hymnu ČR, uvede základní údaje o její historii zazpívá
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Hudební výchova

4. ročník

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

hymna ČR, zpěv a základní údaje z její historie, chování
při hymně
sjednocování rozsahu c1 – d2, transpozice do zpěvní
polohy
prvky pěvecké techniky (staccato, legato)
půltóny a celé tóny
melodizace a rytmizace textů
orientace v notovém záznamu

staccato, legato; transponuje slyšené hluboké nebo
vysoké tóny do zpěvní polohy dle individuálních
dispozic intonuje půltóny zazpívá durovou stupnici na
vokály (nebo C dur na jména not) provede rytmizaci
textů předvede správnou orientaci v notovém
záznamu a jeho sledování při zpěvu

Instrumentální činnosti
hra na jednoduché Orffovy nástroje
předehra, mezihra, dohra
zapojí se do hudebně pohybových her nebo tanců
pohybem vyjádří výraz a náladu hudby
správně taktuje ve 2dobém a 3dobém taktu
vyslechne krátké symfonické, komorní či nástrojové
koncertní skladby, projevuje svou toleranci k různým
hudebním žánrům

technicky správně a rytmicky vhodně použije
jednoduché nástroje Orffova instrumentáře

rozezná druhy zpěvních hlasů a pěveckých sborů
rozpozná dílovost v malých hudebních formách
uvede základní informace o skladatelích poslouchané
hudby

Hudebně pohybové činnosti práce s hudebně
pohybovými hrami nebo tanci hra na tělo taktování ve
2-dobém a 3-dobém taktu
Poslechové činnosti práce s poslechovými skladbami
(Smetana, Mozart ...) pochod, polka, valčík, menuet,
rondo, výběr z Lašských tanců vánoční hudba (koledy,
vánoční písně, pastorela, populární vánoční hudba)
zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů rozlišení
melodie a doprovodu hudební forma epizody ze života
hudebních skladatelů poslouchané hudby seznámení s
hudebními nástroji: pikola, příčná flétna, hoboj, fagot,
tuba, saxofon rozlišování durového a mollového
tónorodu

pozná pikolu, příčnou flétnu, hoboj, fagot, tubu,
saxofon
rozliší durovou a mollovou hudební ukázku (vokální i
instrumentální)
správně používá notové písmo
vysvětlí, co je stupnice, napíše ji a zazpívá
vyjmenuje tóny stupnice C dur

Seznámení s pojmy hudební nauky noty h – d2
pomocné linky předznamenání (obecně) procvičování
notového písma psaní posuvek noty s tečkou noty na
pomocných linkách stupnice (obecně) stupnice C dur
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5. ročník

RVP výstupy
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace

ŠVP výstupy
osvojí si alespoň 10 nových písní
uvědoměle použije vokální dovednosti získané v nižších
ročnících (samostatně, s připomínkou učitele)
procvičuje dvojhlasý zpěv, případně trojhlasý
zazpívá stupnici dur a moll, případně i jejich kvintakordy

Učivo
Vokální činnosti, nácvik písní práce minimálně s 10
písněmi upevňování vokálních dovedností získaných v
nižších ročnících sjednocování hlasového rozsahu h –
d2 zpěv dvojhlasý, příprava trojhlasého synkopa, triola
stupnice a kvintakord dur a moll rytmická cvičení

technicky správně a rytmicky vhodně použije
jednoduché nástroje Orffova instrumentáře podle
notového (nebo grafického) záznamu

Instrumentální činnosti doprovod pomocí Orffových
nástrojů upevňování dovedností získaných v nižších
ročnících hra doprovodů podle notového záznamu

zapojí se do hudebně pohybových her nebo tanců
pohybem vyjádří výraz a náladu hudby
správně taktuje ve 4-dobém taktu

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

aktivně vyslechne krátké symfonické, komorní nebo
nástrojové koncertní skladby
poslechem i pohledem pozná harfu, varhany i další
hudební nástroje (nižší ročníky)
uvede základní informace o skladatelích poslouchané
hudby
vysvětlí princip variace a dříve probíraných forem

Hudebně pohybové činnosti práce s hudebně
pohybovými hrami nebo tanci procvičování
pohybových prvků z nižších ročníků taktování ve 4dobém taktu
Poslechové činnosti práce s poslechovými skladbami
rozlišování hudby polyfonní a homofonní další
hudební nástroje (harfa, varhany) lidové kapely,
symfonický a velký jazzový orchestr hudba v chrámu,
na zámku, v koncertní síni a k tanci (dříve i dnes)
poslech: lidové kapely, menuet, swingová hudba
významní skladatelé (hudební skupiny) a jejich tvorba
(poslech, epizody ze života) princip variace
Seznámení s pojmy hudební nauky seznámení s
oktávami pod i nad dosud používaným rozsahem
seznámení se synkopou, triolou akord, interval
(obecně) basový klíč, nota šestnáctinová rytmická
cvičení, vlastní notový záznam

vysvětlí značky, zkratky a cizí slova běžně používané v
notových zápisech z 1. – 5. ročníku, reaguje na ně
realizuje jednoduché rytmické cvičení nebo část
notového zápisu (nebo alespoň předvede rytmus
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5. ročník
říkadla nebo jednoduchého textu)
zachytí rytmus notovým záznamem

Hudební výchova
RVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 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
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-05 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
HV-9-1-06 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
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

6. ročník
ŠVP výstupy
osvojí si nejméně 10 nových písní, správně nasadí tón,
správně dýchá

Učivo
Vokální činnosti práce minimálně s 10 novými písněmi
hlasová hygiena

předvede hru na jednoduché Orffovy nástroje

Instrumentální činnosti hra na hudební nástroje
Orffova instrumentáře

předvede jednoduché taneční kroky
rozezná 2-dobý a 3-dobý takt

Hudebně pohybové činnosti pohybový doprovod
znějící hudby taktování

rozpozná délku, sílu, barvu, výšku tónu
Poslechové činnosti kvalita tónu vztahy mezi tóny
rozezná dur a moll akord
struktura hudebního díla píseň lidová (česká a
rozliší jednotlivé hudební formy
moravská) a umělá
vysvětlí výrazové prostředky
(melodii, rytmus, tempo, dynamiku ...)
charakterizuje typičnosti české a moravské lidové písně,
rozpozná při poslechu

128

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Hudební výchova
RVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 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
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-05 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
HV-9-1-06 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

Hudební výchova
RVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a

7. ročník
ŠVP výstupy
osvojí si nejméně 10 nových písní
používá větší hlasový rozsah
rozezná rytmus při vokálním projevu
zpaměti zazpívá hymnu a uvede související základní
fakta

Učivo
Vokální činnosti práce minimálně s 10 novými písněmi
rozvíjení vokálního projevu hymna ČR a související
historická fakta

použije hudební nástroje
ověřuje a upevňuje si poznatky z hudební teorie

Instrumentální činnosti hudební nástroje

pomocí gest, mimiky, příp. „řečí“ těla vyjádří hudbu
čardáš

Hudebně pohybové činnosti pohybové vyjádření
hudby pohybový doprovod čardáš

všímá si hudebně výrazových prostředků: melodie,
rytmu, tempa, dynamiky aj.
určí tónorod akordů, rozezná melodii vzestupnou a
sestupnou
při poslechu hudby se soustředí
popíše, příp. určí základní hudební formy

Poslechové činnosti vztahy mezi tóny hudební formy

8. ročník
ŠVP výstupy
osvojí si nejméně 5 nových písní
rozšiřuje si hlasový rozsah
reprodukuje notový záznam
převede melodii z nezpěvné polohy do zpěvné

Učivo
Vokální činnosti rozvíjení vokálního projevu práce s
novými písněmi orientace v notovém záznamu
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rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
HV-9-1-05 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
HV-9-1-06 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
HV-9-1-07 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
Hudební výchova

8. ročník

vyjádří své hudební představy pomocí hudebních
nástrojů
použije hudební nástroje k doprovodu pěveckých
projevů

Instrumentální činnosti hudební nástroje – rozlišení,
charakteristika, užití instrumentální doprovody využití
hudebních nástrojů k pochopení hudební teorie

pohybem vyjádří výraz a náladu hudby

Hudebně pohybové činnosti pohybové vyjádření
hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla

poslouchanou hudbu kriticky zhodnotí, rozliší a zařadí k Poslechové činnosti úvod do „dějin hudby“ a
jednotlivým stylům, žánrům, osobnostem apod.
žánrového rozvrstvení (funkce hudby aj.) počátky
hudbu charakterizuje
hudby, pravěk, starověk, středověk, renesance,
baroko; vznik jazzu a další vývoj populární hudby
hudební formy související s probíraným obdobím
hudební historie pokusy o interpretaci znějící hudby

9. ročník

RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti osvojí si nejméně 5 nových písní
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a

Učivo
Vokální činnosti práce s novými písněmi reflexe
vokálního projevu
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rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-05 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
HV-9-1-06 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
HV-9-1-07 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
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

9. ročník

pokouší se o vytvoření vlastního doprovodu na
jednoduché nástroje

Instrumentální činnosti využití jednoduchých nástrojů
k pochopení hudební teorie (formy aj.)

pohybem vyjádří výraz a náladu hudby

Hudebně pohybové činnosti pohybové reakce na
hudbu

hudbu kriticky zhodnotí, rozliší a zařadí k jednotlivým
stylům a žánrům
hudbu slovně charakterizuje

Poslechové činnosti klasicismus, romantismus, artif.
hudba 20. století; vývoj nonartif. hudby ve 2. polovině
20. století hudební formy související s probíraným
obdobím hudební historie
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1.13 Výchova ke zdraví
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

3

Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech
jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje
na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují
zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného
chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem
k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu
k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci
si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině,
škole a společenství vrstevníků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví je rozpracován do jednotlivých ročníků
předmětu (specifické informace o předmětu v cyklickém uspořádání. Základní tematické okruhy se v každém ročníku opakují, jejich obsahová náplň je
důležité pro jeho realizaci)
však vždy širší a hlubší adekvátně věku a potřebám žáků. Tematické okruhy navazují na vzdělávací obory:
Přírodopis, Chemie, Výchova k občanství, Tělesná výchova, Člověk a svět práce. Předmět je zařazen do 7. až
9. třídy. v 1 hodinové dotaci týdně
Integrace předmětů
 Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
textů vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu;
kompetence žáků
 vede žáky tak, aby pochopili vlastní pokroky a uvědomovali si problémy, které jim v tom brání.
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu

Výchova ke zdraví



zadáváním vhodných úloh směřuje žáky k vnímání problémové situace, k rozpoznání problému
a ke hledání nejvhodnějšího způsobu řešení;
 plánovaně zapojujeme žáky do samostatného řešení běžných životních situací a snaží se, aby žáci
tyto situace řešili přiměřeně ke svým možnostem.
Kompetence komunikativní:
 navozuje různé modelové komunikační situace, a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili
vzhledem k situaci vhodné verbální i neverbální prostředky;
 vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky.
Kompetence sociální a personální:
 posilujeme u žáků sebevědomí na základě poznání a pochopení své osobnosti;
 snažíme se u žáků vytvořit povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
vede žáky k vnímavosti ke starým, nemocným a postiženým lidem
Kompetence občanské:
 učí žáky chápat základní rodinné a společenské souvislosti, respektovat požadavky na kvalitní
životní prostředí.
Kompetence pracovní:
 zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.
Výchova ke zdraví

7. ročník

RVP výstupy
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 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

ŠVP výstupy
Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy – rodina
jako sociální skupina, rodičovská zodpovědnost,
povinnosti, práva, domov, rozvod a jeho příčiny,
komunikace v rodině, stolování, ekonomika, finance,
hospodaření, rodinný rozpočet
Rozumí právům a povinnostem v rodinném životě,
možnostem tvorby rodinného rozpočtu, hospodaření s
financemi, vytváření rodinné pohody
Uvádí přednosti a nedostatky soužití v rodině, možnosti
pomoci a tolerance

Učivo
Rodina Práva a povinnosti členů rodiny Rodina a
domov Komunikace v rodině Rodina a bydlení O
zařízení a stolování Ekonomika domácnosti Jak
sestavit domácí rozpočet
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Rozumí správným způsobům komunikace mezi rodiči a
dětmi
Umí vyjádřit své pocity spojené se životem ve funkční,
popř. nefunkční rodině
Uvědomuje si ekonomické stránky života
Objasní způsoby zacházení s penězi a majetkem
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy – zdraví, Klíče ke zdraví Člověk ve zdraví a nemoci Infekční
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí nemoc, postižení, duševní pohoda, prevence, handicap, choroby Postižení mezi námi
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb handicapovaní lidé, úrazy
a hodnotou zdraví
Porozumí pravidlům prevence chorob, šíření nákazy,
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
druhům postižení
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
Uvádí přednosti a nedostatky prevence onemocnění a
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností úrazů u sebe sama a u ostatních lidí
o aktivní podporu zdraví
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
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy – výživa, Zdravá výživa Látky tvořící naše tělo Alternativní
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
zdravá výživa, cizorodé látky, podvýživa, gastronomie, výživa a poruchy výživy Abeceda zdravé výživy
nejbližším okolí
toxicita látek, poruchy příjmu potravy, alternativní
výživa
Aplikuje osvojené poznatky o zdravé výživě při
sestavování konkrétního jídelníčku
Analyzuje odlišnosti zdravé výživy a alternativních
způsobů výživy
Uvádí klady a zápory vlivů zdravé výživy na tělesné a
duševní zdraví člověka
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
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VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy – droga,
zneužívání léčiv, návykové látky, závislost, tabakismus,
alkoholismus, chemická droga, přírodní droga, měkké
drogy, tvrdé drogy, doping, anabolické steroidy,
prevence drogových závislostí, drogy a legislativa, peer
programy

Zneužívání návykových látek Drogy Nejčastěji užívané
drogy Drogy a jejich účinky Doping Záludnosti drog
Drogy a legislativa Vznik závislosti Drogy aneb ztráty a
nálezy

Auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění,
násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné
látky a předměty, nebezpečný internet, násilné chování,
těžké životní situace a jejich zvládání, trestná činnost,
dopink ve sportu
Porozumí účinkům drog na lidský organismus,
mechanismům vzniku závislosti
Aplikuje osvojené poznatky v konkrétních životních
situacích
Dokáže pomoci osobě nebo vrstevníkovi při problémech
s návykovými látkami
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy –
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
nebezpečná situace, nebezpečí ohrožující zdraví a život,
návykových látek a životní perspektivu mladého
násilí v rodině a ve škole, obrana proti násilí, vrstevnická
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
skupina a násilí, šikana, agresivita, slovní a fyzická
modely chování při kontaktu se sociálně
agresivita, agresor, oběť, asertivita, zdravé sebevědomí,
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
hazard a jeho nebezpečí, bezpečné sportování, sexuální
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým zneužívání, alergie, první pomoc, drobná poranění,
ošetření
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí; formy
obrany proti manipulaci a agresi
sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže;
komunikace se službami odborné pomoci

Osobní bezpečí Nebezpečné situace Skupina
vrstevníků a násilí Agresoři a oběti Každý chce
dosáhnout úspěchu Bezpečné sportování Bezpečnosti
silničního provozu Násilí v sexualitě První pomoc
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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 a chování
Analyzuje odlišnosti mezi nebezpečnou situací a agresí,
škádlením a šikanou, mezi drobným poraněním a
stavem ohrožujícím život

Bezpečné chování a komunikace – komunikace s
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a
vzájemná pomoc rizikových situacích a v situacích
ohrožení
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy – identita, Osobní bezpečí Nebezpečné situace Skupina
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci menstruace, puberta, postpuberta, prepuberta,
vrstevníků a násilí Agresoři a oběti Každý chce
organismu, překonávání únavy a předcházení
sexualita, tolerance, vulgarismus
dosáhnout úspěchu Bezpečné sportování Bezpečnosti
stresovým situacím
silničního provozu Násilí v sexualitě První pomoc
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
Sexuální výchova Lidský život v proměnách času
reprodukční
soustavy,
sexualita
jako
součást
formování
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
Odlišnosti mají svůj význam Pohlavní orgány muže a
osobnosti, zdrženlivost
opačnému pohlaví
ženy Stáváme se mužem a ženou Rozmnožování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; Rozumí fázím a změnám puberty
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
Aplikují osvojené poznatky o dospívání v konkrétních
odpovědného sexuálního chování
životních situacích
Uvádí klady a zápory vztahu mezi dospívajícími a rodiči,
popř. učiteli

136

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Výchova ke zdraví

7. ročník
Správně užívá pojmy v oblasti sexuality, odstraňuje
vulgarismy

Výchova ke zdraví
RVP výstupy
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 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

8. ročník
ŠVP výstupy
Porozumí vývoji a struktuře rodiny

Učivo
Rodina Faktory ovlivňující stabilitu rodiny Hledání
ideálu Sňatek ano, či ne Neshody v manželství

Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy –
přátelství, láska, partnerství, manželství, ideální rodina,
makroprostředí a rodina, ideální partner(ka), rodinné
soužití, nezralá rodina, náhradní rodinná péče, druhy
konfliktů v rodině
Posuzuje faktory vedoucí ke stabilitě či naopak k
nestabilitě rodiny, prevence konfliktů
Dovede zdůvodnit výběr ideálního partnera a zhodnotí
možná úskalí při této volbě
Navrhuje způsoby řešení konfliktů v rodině i mimo ni

Hledá kompromis ve vztazích a dokáže řešit různé
konflikty partnerství, manželství i v rodičovství
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy – zdraví,
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí nemoc, léčebný režim, dieta, rekonvalescence,
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb expirační doba léku, alternativní medicína a její metody,
a hodnotou zdraví
civilizační choroby a jejich hrozba, obezita, cukrovka,
stres a vznik hypertenze, alergie, nádorová onemocnění
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
Ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
před úrazy – prevence kardiovaskulárních a
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností metabolických onemocnění; preventivní a léčebná
péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život
o aktivní podporu zdraví

Člověk ve zdraví a nemoci Rozumět a pomáhat
nemocným aneb Jak o ně pečovat Stravování
nemocných Podávání léků Sami sobě lékařem aneb
Prevence léčení přírodními prostředky Hrozba
civilizačních chorob
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ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě)
Rozčlení a posoudí faktory vedoucí k nemoci
Zdůvodňuje volby léčebného režimu a jeho působení na
proces uzdravování nemocného
Analyzuje příčiny vzniku civilizačních chorob, prevence

Odlišuje pozitivní a negativní působení alternativních
způsobů léčení
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy – potrava,
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
zdravý vývoj, výživa, způsob stravování, energetická
nejbližším okolí
hodnota stravy, energie v těle, energetická potřeba
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, organismu, nežádoucí způsob výživy, podvýživa,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního nadměrný příjem potravy, mentální anorexie,
hladovění, BMI, alternativní stravování, makrobiotika,
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory
vegetariánství, veganství, fast food, reklama ve výživě,
zdraví v rámci školy a obce
hygiena potravin, zpracování potravin

Zdravá výživa Vliv výživy a způsobu stravování na
zdraví člověka Jak tělo zpracovává a využívá
potraviny? Nežádoucí způsoby výživy Alternativní
strava Reklama a hygiena potravin Shrnutí zásad při
výběru a přípravě pokrmů

Rozčleňuje, posuzuje faktory ve výživě vedoucí ke
zdravému vývoji lidského těla
Zdůvodňuje vliv výživy a způsob stravování na zdraví
člověka
Analyzuje příčiny nežádoucích způsobů výživy,
vysvětluje důsledky
Výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný
režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví; poruchy příjmu potravy
Odlišuje pozitivní a negativní působení alternativní
výživy na zdravý vývoj člověka
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Analyzuje a hledá souvislosti mezi zdravou a nezdravou
reklamou v oblasti výživy
Zdůvodňuje význam hygieny potravin a zpracování
potravin

VZ-9-1-13 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
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-15 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

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými

Manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy
Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy – droga,
drogová závislost, alkoholismus, tabakismus, příčiny
vzniku drogové závislosti, nebezpečí drog a jejich
následky zdravotní, psychické a sociální, rozdíly mezi
návykem a závislostí, druhy závislostí, krizová
intervence, faktory chrání před závislostí

Osobní bezpečí Agresivita. Nebezpečí kolem nás
Žijeme v bezpečí, nebezpečí číhá všude

Rozčleňuje a posuzuje faktory vedoucí k závislosti na
návykových látkách či na jiných činnostech
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví –
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých
činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a
železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního
provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě
dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti),
působení sekt, ochrana člověka za mimořádných
událostí – terorismus
Základy první pomoci
Analyzuje a hledá souvislosti mezi drogovou závislostí a Prevence zneužívání návykových látek Drogy kolem
změnou hodnot člověka
nás. Závislost je nebezpečnější než samotné drogy Jak
Odůvodňuje význam prevence drogové závislosti,
se ubránit, jak pomoci?
včetně otázek odmítání drogy a pomoci při problémech
s návykovými látkami
Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy – osobní
bezpečí, agrese, agresivita a její formy, trauma, zločin,
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chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

ohrožení, nebezpečí, oběť násilí, agresor, delikt,
delikvent, krádež, vandalismus, vražda, domácí násilí a
jeho formy, sebevražda, krizová centra, šikana a její
podoby, mimořádná událost, katastrofa, evakuace,
první pomoc při různých poraněních, zlomeni kostí,
fraktura, krizová intervence, transport zraněného a jeho
formy
Rozčleňuje a posuzuje faktory vedoucí k agresivitě a
spáchání zločinu
Analyzuje příčiny deliktů a možnosti prevence
Odlišuje pozitivní a negativní působení sociální skupiny
na osobní bezpečí jedince, různé podoby šikany a
možnosti preventivních programů proti ní
Analyzuje a hledá souvislosti mezi agresivitou jedinců a
tzv. domácím násilím
Zdůvodňuje význam přípravy člověka na mimořádné
situace, hledá možnosti prevence nebezpečných
událostí
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační Rozumí a dovede vysvětlit svými slovy pojmy –
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci dospívání , láska, zamilovanost, sex, sexualita, necking,
organismu, překonávání únavy a předcházení
pohlavní život, reprodukční zdraví, homosexualita,
stresovým situacím
bisexualita, transsexualita, pohlavní identita, rizika
prostituce, rizika těhotenství dětí a mladistvých,
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
hodnoty a normy v sexualitě, sexuální deviace a jejich
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
podoby, plánované rodičovství, antikoncepce,
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se antikoncepční metody
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
Rozčleňuje a posuzuje rizika předčasného zahájení
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
pohlavní aktivity, rizika přenosu pohlavních chorob,
odpovědného sexuálního chování
těhotenství mladistvých a jeho následky

Prevence zneužívání návykových látek Drogy kolem
nás. Závislost je nebezpečnější než samotné drogy Jak
se ubránit, jak pomoci?

Sexuální výchova Láska Odlišnosti v lásce aneb co je a
není normální Reprodukční zdraví dospívajících a
možná ohrožení Co k lásce patří a co ne Plánované
rodičovství

Zdůvodňuje a analyzuje přístupy k různým podobám
lidské sexuality a lásky, k plánovanému rodičovství a k
správné volbě antikoncepce
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8. ročník
Předčasná sexuální zkušenost, promiskuita; problémy
těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní
identity
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

Výchova ke zdraví
RVP výstupy
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 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

9. ročník
ŠVP výstupy
Učivo
Uvědomuje si rozdíly mezi funkční a dysfunkční rodinou Rodina Funkční a nefunkční rodina. Krizové situace v
rodině, jejich řešení a příčiny. Výchova dítěte. Zákon o
Posoudí vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně otázek lásky rodině.
a porozumění.
Posoudí možné příčiny krizí v rodině, včetně rozvodu, a
hledá možná řešení.
Odsuzuje domácí násilí a na příkladech uvádí možnosti
prevence tohoto násilí

Vyhodnotí současnou ekonomickou zatíženost rodiny a
posoudí možná opatření, včetně správného zacházení a
hospodaření a penězi rodiny
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
Vysvětlí na příkladech souvislosti mezi fyzickým,
Péče o duševní zdraví Duševní zdraví. Duševní
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí duševním a sociálním zdravím, posoudí vztah mezi
hygiena, relaxace, meditace. Prevence socializačních
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb uspokojováním potřeb člověka a hodnotou zdraví.
chorob. Preventivní lékařské prohlídky.
a hodnotou zdraví
Seberegulace a sebeorganizace činností a chování –
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
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9. ročník

druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-09 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

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
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
Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah
k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí,
utváření vědomí vlastní identity
Využívá různé relaxační techniky k překonání únavy,
stresu apod., k zachování zdraví a regeneraci organismu
Dodržuje hygienu duše i těla jako prevenci onemocnění
Uvědomí si a pojmenuje příčiny civilizačních
onemocnění a dokáže navrhnout účinnou prevenci

Zhodnotí význam preventivních prohlídek pro zachování
zdraví a prevenci onemocnění
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a Vysvětlí a respektuje pravidla zdravého způsobu
Výživa Zdravá výživa. Stravovací návyky, poruchy
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
stravování
stravovacích návyků. Dieta. Kvalita výživy. Reklama.
nejbližším okolí
Uvědomí si a posoudí vliv životního prostředí na výživu
a zdraví člověka
Rozpozná poruchy příjmu potravy, odhadne možné
příčiny a navrhne prevenci
Posoudí rozdíly mezi zdravou a nezdravou výživou a
hledá souvislosti se vznikem některých civilizačních
chorob
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9. ročník

Uplatňuje zdravé stravovací návyky jako prevenci vzniku
civilizačních onemocnění
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se Posoudí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
Prevence zneužívání návykových látek Zneužívání
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; zneužíváním návykových látek
návykových látek. Znaky závislosti, účinky závislosti,
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
boj se závislostí. Protidrogové organizace. Doping.
odpovědného sexuálního chování
Dokáže se bránit vzniku závislosti kvalitním trávením
Gambling.
volného času, rozvíjením vlastních zájmů
Analyzuje společenská rizika užívání drog a navrhne
jejich možnou prevenci
Vyhledá a zprostředkuje informace o protidrogových
institucích a odbornících, kteří pomáhají závislým v
určitém regionu
Dokáže rozpoznat varovné signály patologického
hráčství a navrhne účinnou pomoc i prevenci
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
Respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky a ve
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
společnosti a tím přispívá k utváření kvalitních
návykových látek a životní perspektivu mladého
mezilidských vztahů
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
Analyzuje příčiny trestné činnosti mladistvých a dokáže
modely chování při kontaktu se sociálně
navrhnout možnosti ochrany
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
Varuje před různými podobami násilí a není lhostejný k
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým týrání a zneužívání nejen dětí, ale i starých lidí
Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, zdraví nebo život, poskytuje možnou pomoc, včetně
první pomoci ve stavech ohrožujících život člověka
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
Dokáže rozeznat různé podoby vandalismu
obrany proti manipulaci a agresi
Odmítá projevy rasismu, xenofobie a jakéhokoliv druhu
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i nenávisti k lidem.
mimořádných událostí
Respektuje sebe i druhé, je tolerantní vůči ostatním a
rozvíjí aktivní naslouchání

Osobní bezpečí Násilí, podoby násilí. Kriminalita
mládeže a její prevence. Katastrofy a hromadná
neštěstí. Chování obyvatel při mimořádných situacích.
Úrazy v silničním provozu. První pomoc.
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9. ročník

Klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné
způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva,
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence
vzniku mimořádných událostí
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační Chápe etické normy v oblasti sexuálního chování
Sexuální výchova Různé podoby lásky. Partnerství.
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
Sexuální aktivity. Prevence nechtěného těhotenství.
organismu, překonávání únavy a předcházení
Rozpozná změny v dospívání a reaguje na ně, dokáže
Interrupce.
stresovým situacím
respektovat a tolerovat odlišnosti druhého pohlaví
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
Chápe rizika předčasného zahájení pohlavního života a
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
uvědomuje si všechny důsledky
opačnému pohlaví
Analyzuje možné příčiny rodičovství mladistvých a
navrhne účinnou prevenci

Posoudí vhodné druhy antikoncepce a vysvětlí její
význam při plánování rodičovství
Vyjádří vlastní názor na odlišnosti v sexualitě (poruchy
pohlavní identity, homosexuality, sexuální deviaci
apod.)
Posoudí a odmítá sexuální násilí, kuplířství, prostituci,
pornografii jako praktiky komerčního sexu, které snižují
lidskou důstojnost
Analyzují různé možnosti vedení porodu (např.
přednosti a rizika alternativních porodů)
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1.14 Tělesná výchova
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

18

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Vzdělávací oborTělesná výchovajako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví
směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání
účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové
vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je
schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro
uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro
regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro
osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při
pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi
důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování
osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle
výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální
zdravotní stav žáků.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které
předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních
oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné
výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají
korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách
tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností,
které jsou kontraindikací jejich oslabení.
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Název předmětu

Tělesná výchova
Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) zdravotní skupiny a jejich
potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného předmětu, jehož obsah vychází z
tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo
jako rozšíření pohybové nabídky). Tato nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém
život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné
napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, z dlouhodobého
setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, z nekvalitního
ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje
na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje
větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní
tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení
některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální
cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do
denního režimu žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v ročníku
předmětu (specifické informace o předmětu a na velmi různou úroveň jejich pohybových schopností a dovedností, je výuka vyučovacího
důležité pro jeho realizaci)
předmětuTělesná výchovačleněna do čtyř základních, na sebe navazujících, etap, ty se však meziročníkové
značně prolínají. (První etapa zahrnuje 1. až 3. ročník, druhá 4. a 5. ročník, třetí etapa 6. a 7. ročník a čtvrtá
etapa 8. a 9. ročník.) Vzdělávací obsah předmětu je rozpracován po jednotlivých etapách, které jsou
rozděleny do tématických bloků, které se meziročníkově opakují a postupně rozšiřují. Pro 6. – 9. ročník
jsou výrazně rozšiřující konkretizované výstupy vymezeny ve volitelném předmětuSportovní hry,který je
určen především pohybově nadaným žákům. Výuka do 5. ročníku probíhá koedukovaně v rámci jedné
třídy, od 6. ročníku odděleně.
Na 1. stupni ZŠ se vyučovací předmětTělesná výchova vyučuje jako povinný předmět v základní 2 hodinové
dotaci týdně pro všechny žáky. Do výukyTělesné výchovyna 1. stupni (ve 2. a 3. ročníku) je zařazen plavecký
výcvik, který je zajištěn "smluvně" s plaveckou školou a probíhá pod vedením trenérů s požadovanou
kvalifikací.
Na 2. stupni ZŠ se vyučovací předmětTělesná výchova vyučuje rovněž jako povinný předmět s 2 hodinovou
dotací týdně. Žáci 7. až 9. ročníku „mají možnost vybrat si volitelný předmětSportovní hry, který je
vyučován v další 1 hodinové týdenní dotaci“. Žáci 2. stupně tak mohou mít až 3 hodiny pohybové výuky
týdně. Vyučovací předmětyTělesná výchovaaSportovní hryjsou v souladu se vzdělávacími prioritami školy
podporovány i v rámci různých školních projektů.
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Tělesná výchova
OblastZdravotní tělesné výchovy je zahrnuta do všech hodinTělesné výchovyv rámci úvodní rozcvičky a
závěrečného protažení.Zdravotnítělesná výchovaje zaměřena na preventivní cvičení.

Integrace předmětů
Tělesná výchova
RVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích



Tělesná výchova
1. ročník
ŠVP výstupy
uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických
činnostech, za pomoci učitele je dodržuje
dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru
reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

Učivo
Základní pojmy týkající se běhů, skoků a hodů názvy
částí atletického hřiště základy bezpečnosti při
atletických činnostech zjednodušené startovní povely
a signály vhodné oblečení pro atletické činnosti

zvládá základní pojmy související s během, skokem do
dálky a hodem
předvede nízký a polovysoký start

Běh průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké
rychlosti a vytrvalosti základy nízkého a polovysokého
startu rychlý běh na 20 až 40 m motivovaný běh v
terénu až do 10 minut (běh prokládaný chůzí, souvislý
běh podle úrovně žáků) Skok průpravná cvičení pro
ovlivňování odrazové síly a obratnosti odraz z místa
skok do dálky z míst Hod průpravná cvičení pro hod
kriketovým hod míčkem z místa

zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu
míčkem
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1. ročník

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
cvičeních a za pomoci učitele je dodržuje
dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojených cviků
zvládá základní gymnastické držení těla
zvládá se soustředit na cvičení
uvědomuje si, že při zpevnění těla se provádějí
gymnastická cvičení snáze
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté snožmo z
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
trampolíny
zvládá základy gymnastického odraz
zvládá základy chůze na lavičce s dopomocí učitele
zvládá základy šplhu s dopomocí učitele

Základní pojmy základní bezpečnostní pravidla při
gymnastickém cvičen vhodné oblečení pro gymnastiku
základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
trupu, názvy používaného náčiní a nářadí gymnastické
držení těl soustředění na cvičení Akrobacie průpravná
cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed kotoul vpřed
průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad kotoul
vzad
Přeskok průpravná cvičení pro nácvik gymnastického
odrazu z trampolínky skoky prosté odrazem snožno z
trampolínky - výskok do vzporu dřepmo na sníženou
švédskou bednu odrazem z trampolínky Lavička
(kladinka) chůze s dopomocí

Přeskok průpravná cvičení pro nácvik gymnastického
odrazu z trampolínky skoky prosté odrazem snožno z
trampolínky - výskok do vzporu dřepmo na sníženou
švédskou bednu odrazem z trampolínky Lavička
(kladinka) chůze s dopomocí
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

1. ročník
Šplh na tyči průpravná cvičení pro nácvik přírazu
obounož šplh do výšky max.2 metrů s dopomocí

uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických
činnostech a rytmizaci, za pomoci učitele je dodržuje
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá základní estetické držení těla (snaží se o to
zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi,
běh, poskoky, obraty, atd.)

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA Základní pojmy
zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech
rytmizaci vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou
činnost, rytmizaci základní estetický pohyb těla a jeho
částí (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých
částí těla) rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem,
tvořivé vyjádření rytmu pohybem

uvědomuje si různá nebezpeční při hrách a snaží se jim
za pomoci učitele zabránit
zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát se
spolužáky i mimo TV
zvládá v pohybové hře využít i hračky a jiné předměty

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA Základní pojmy
zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech
rytmizaci vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou
činnost, rytmizaci základní estetický pohyb těla a jeho
částí (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých
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1. ročník
(mimo tělocvičné náčiní)
uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s představou,
rytmem, příběhem, pohádkou (slovem)

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
činnostech, za pomoci učitele je dodržuje
zvládá základní pojmy označující náčiní,osvojované
dovednosti,části hřiště a základní sportovní hry jako je
vybíjená
zvládá základní způsoby házení a chytání míče
odpovídající velikosti a hmotnosti

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

částí těla) rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem,
tvořivé vyjádření rytmu pohybem
POHYBOVÉ HRY Základní pojmy: související s
osvojovanými hrami a používaným náčiním základní
organizační povely pro realizaci her bezpečnost při
různých druzích her a v různých podmínkách využití
předmětů denní potřeby k pohybovým hrám

SPORTOVNÍ HRY Základní pojmy spojené s
osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečením pro
sportovní hry a částmi sportovního hřiště základy
bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách Vlastní
nácvik držení míče jednoruč a obouruč manipulace s
míčem odpovídající velikosti a hmotnosti (na místě a v
pohybu, vyvolenou i opačnou rukou) základní
přihrávky rukou (vyvolenou i opačnou) základní
sportovní hry vybíjená (se zjednodušenými pravidly,
na malém hřišti)
ÚPOLY přetahy a přetlaky PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,
KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ,
VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ: Zařazuje se
pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách Tv
především v návaznosti na jejich svalová
oslabení,louhodobé sezení.
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1. ročník

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

zvládá chůzi po ledě (s oporou, bez opory), klouzání
ví, že je nebezpečné vstupovat na zamrzlou plochu bez
dozoru dospělých osob

BRUSLENÍ, HRY NA SNĚHU A NA VODĚ nebezpečí
vstupu na zamrzlou vodní plochu pohyb na ledě bez
bruslí klouzání vyvolenou nohou napřed

vyzná se v terénu, zná základní prvky chování v terénu, TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ Přesun do terénu a
táboření ochrany přírody
chování v dopravních prostředcích.
umí se chovat v dopravních prostředcích
prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby
chování a jednání v roli cyklistybezpečné a ohleduplné
jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích
školy je uolatňuje
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RVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti

2. ročník
ŠVP výstupy
uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických
činnostech, za pomoci učitele je dodržuje dovede se
samostatně převléct do cvičebního úboru reaguje na
základní pokyny, signály a gesta učitele

Učivo
Základní pojmy týkající se běhů, skoků a hodů názvy
částí atletického hřiště základy bezpečnosti při
atletických činnostech zjednodušené startovní povely
a signály vhodné oblečení pro atletické činnosti

zvládá základní pojmy související s během, skokem do Běh průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké
dálky a hodem předvede nízký a polovysoký start zvládá rychlosti a vytrvalosti základy nízkého a polovysokého
základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem startu rychlý běh na 20 až 40 m motivovaný běh v
terénu až do 10 minut (běh prokládaný chůzí, souvislý
běh podle úrovně žáků) Skok průpravná cvičení pro
ovlivňování odrazové síly a obratnosti odraz z místa
skok do dálky z míst Hod průpravná cvičení pro hod
kriketovým hod míčkem z místa

uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických
cvičeních a za pomoci učitele je dodržuje dovede se
samostatně převléct do cvičebního úboru reaguje na
základní pokyny a gesta učitele zvládá alespoň pasivně

Přeskok průpravná cvičení pro nácvik gymnastického
odrazu z trampolínky skoky prosté odrazem snožno z
trampolínky - výskok do vzporu dřepmo na sníženou
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2. ročník

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

základní pojmy osvojených cviků zvládá základní
gymnastické držení těla zvládá se soustředit na cvičení
uvědomuje si, že při zpevnění těla se provádějí
gymnastická cvičení snáze

švédskou bednu odrazem z trampolínky Lavička
(kladinka) chůze s dopomocí

zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté snožmo z
trampolíny zvládá základy gymnastického odraz zvládá
základy chůze na lavičce s dopomocí učitele zvládá
základy šplhu s dopomocí učitele

Šplh na tyči průpravná cvičení pro nácvik přírazu
obounož šplh do výšky max.2 metrů s dopomocí

uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických
činnostech a rytmizaci, za pomoci učitele je dodržuje
reaguje na základní pokyny a gesta učitele zvládá
základní estetické držení těla (snaží se o to zvládá
základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi, běh,
poskoky, obraty, atd.)

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA Základní pojmy
zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech
rytmizaci vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou
činnost, rytmizaci základní estetický pohyb těla a jeho
částí (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých
částí těla) rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem,
tvořivé vyjádření rytmu pohybem
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TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

2. ročník

uvědomuje si různá nebezpeční při hrách a snaží se jim
za pomoci učitele zabránit zvládá některé pohybové hry
a je schopen je hrát se spolužáky i mimo TV zvládá v
pohybové hře využít i hračky a jiné předměty (mimo
tělocvičné náčiní) uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s
představou, rytmem, příběhem, pohádkou (slovem)

POHY BOVÉ HRY Základní pojmy: související s
osvojovanými hrami a používaným náčiním základní
organizační povely pro realizaci her bezpečnost při
různých druzích her a v různých podmínkách využití
předmětů denní potřeby k pohybovým hrám

uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních
činnostech, za pomoci učitele je dodržuje zvládá
základní pojmy označující náčiní,osvojované
dovednosti,části hřiště a základní sportovní hry jako je
vybíjená zvládá základní způsoby házení a chytání míče
odpovídající velikosti a hmotnosti

SPORTOVNÍ HRY Základní pojmy spojené s
osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečením pro
sportovní hry a částmi sportovního hřiště základy
bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách Vlastní
nácvik držení míče jednoruč a obouruč manipulace s
míčem odpovídající velikosti a hmotnosti (na místě a v
pohybu, vyvolenou i opačnou rukou) základní
přihrávky rukou (vyvolenou i opačnou) základní
sportovní hry vybíjená (se zjednodušenými pravidly,
na malém hřišti)
ÚPOLY přetahy a přetlaky PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,
KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ,
VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ: Zařazuje se
pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách Tv
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

2. ročník
především v návaznosti na jejich svalová
oslabení,louhodobé sezení.

ví, že plavání je jedna z nejzdravějších pohybových
PLAVÁNÍ základní plavecký výcvik (dle možností školy
činností zvládá jeden plavecký styl nebojí se vody,
a žáků).
dokáže reagovat na překážky v cestě a dosáhne břehu z
jakéhokoli místa bazénu

zvládá chůzi po ledě (s oporou, bez opory), klouzání ví
že je nebezpečné vstupovat na zamrzlou plochu bez
dozoru dospělých osob

BRUSLENÍ, HRY NA SNĚHU A NA VODĚ nebezpečí
vstupu na zamrzlou vodní plochu pohyb na ledě bez
bruslí klouzání vyvolenou nohou napřed
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TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

2. ročník

vyzná se v terénu, zná základní prvky chování v terénu,
táboření ochrany přírody umí se chovat v dopravních
prostředcích prokazuje v situaci dopravního hřiště
bezpečné způsoby chování a jednání v roli
cyklistybezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích
hromadné přepravy a při akcích školy je uolatňuje

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ Přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích.

ví, že plavání je jedna z nejzdravějších pohybových
činností
nebojí se vody, dokáže reagovat na překážky v cestě
a dosáhne břehu z jakéhokoli místa bazénu

PLAVÁNÍ základní plavecký výcvik (dle možností
školy a žáků). 1. část plaveckého kurzu – 20 hodin.
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RVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti

3. ročník
ŠVP výstupy
uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických
činnostech, za pomoci učitele je dodržuje
dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru
reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

Učivo
ATLETIKA Základní pojmy týkající se běhů, skoků a
hodů názvy částí atletického hřiště základy
bezpečnosti při atletických činnostech zjednodušené
startovní povely a signály vhodné oblečení pro
atletické činnosti

zvládá základní pojmy související s během, skokem do
dálky a hodem
předvede nízký a polovysoký start

Běh průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké
rychlosti a vytrvalosti základy nízkého a polovysokého
startu rychlý běh na 20 až 40 m motivovaný běh v
terénu až do 10 minut (běh prokládaný chůzí, souvislý
běh podle úrovně žáků)

zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu
míčkem

Skok průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a
obratnosti odraz z místa skok do dálky z míst Hod
průpravná cvičení pro hod kriketovým hod míčkem z
místa
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3. ročník

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
cvičeních a za pomoci učitele je dodržuje
dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojených cviků
zvládá základní gymnastické držení těla
zvládá se soustředit na cvičení
uvědomuje si, že při zpevnění těla se provádějí
gymnastická cvičení snáze
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté snožmo z
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
trampolíny
zvládá základy gymnastického odraz
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti

GYMNASTIKA Základní pojmy základní bezpečnostní
pravidla při gymnastickém cvičen vhodné oblečení pro
gymnastiku základní cvičební polohy, postoje, pohyby
paží, nohou, trupu, názvy používaného náčiní a nářadí
gymnastické držení těl soustředění na cvičení
Akrobacie průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed kotoul vpřed průpravná cvičení pro zvládnutí
kotoulu vzad kotoul vzad
Přeskok průpravná cvičení pro nácvik gymnastického
odrazu z trampolínky skoky prosté odrazem snožno z
trampolínky - výskok do vzporu dřepmo na sníženou
švédskou bednu odrazem z trampolínky Lavička
(kladinka) chůze s dopomocí

Šplh na tyči průpravná cvičení pro nácvik přírazu
obounož šplh do výšky max.2 metrů s dopomocí
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jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

3. ročník
zvládá základy chůze na lavičce s dopomocí učitele
zvládá základy šplhu s dopomocí učitele

uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických
činnostech a rytmizaci, za pomoci učitele je dodržuje
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá základní estetické držení těla (snaží se o to
zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi,
běh, poskoky, obraty, atd.)

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA Základní pojmy
zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech
rytmizaci vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou
činnost, rytmizaci základní estetický pohyb těla a jeho
částí (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých
částí těla) rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem,
tvořivé vyjádření rytmu pohybem

uvědomuje si různá nebezpeční při hrách a snaží se jim
za pomoci učitele zabránit
zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát se
spolužáky i mimo TV
zvládá v pohybové hře využít i hračky a jiné předměty
(mimo tělocvičné náčiní)
uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s představou,
rytmem, příběhem, pohádkou (slovem)

POHYBOVÉ HRY Základní pojmy: související s
osvojovanými hrami a používaným náčiním základní
organizační povely pro realizaci her bezpečnost při
různých druzích her a v různých podmínkách využití
předmětů denní potřeby k pohybovým hrám
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3. ročník

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
činnostech, za pomoci učitele je dodržuje
zvládá základní pojmy označující náčiní,osvojované
dovednosti,části hřiště a základní sportovní hry jako je
vybíjená
zvládá základní způsoby házení a chytání míče
odpovídající velikosti a hmotnosti

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

ví, že plavání je jedna z nejzdravějších pohybových
činností
zvládá jeden plavecký styl
nebojí se vody, dokáže reagovat na překážky v cestě a
dosáhne břehu z jakéhokoli místa bazénu

SPORTOVNÍ HRY Základní pojmy spojené s
osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečením pro
sportovní hry a částmi sportovního hřiště základy
bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách Vlastní
nácvik držení míče jednoruč a obouruč manipulace s
míčem odpovídající velikosti a hmotnosti (na místě a v
pohybu, vyvolenou i opačnou rukou) základní
přihrávky rukou (vyvolenou i opačnou) základní
sportovní hry vybíjená (se zjednodušenými pravidly,
na malém hřišti)
ÚPOLY přetahy a přetlaky PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,
KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ,
VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ: Zařazuje se
pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách Tv
především v návaznosti na jejich svalová
oslabení,louhodobé sezení.

PLAVÁNÍ základní plavecký výcvik (dle možností školy
a žáků
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

3. ročník

zvládá chůzi po ledě (s oporou, bez opory), klouzání
ví že je nebezpečné vstupovat na zamrzlou plochu bez
dozoru dospělých osob

BRUSLENÍ, HRY NA SNĚHU A NA VODĚ nebezpečí
vstupu na zamrzlou vodní plochu pohyb na ledě bez
bruslí klouzání vyvolenou nohou napřed

vyzná se v terénu, zná základní prvky chování v terénu, TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ Přesun do terénu a
táboření ochrany přírody
chování v dopravních prostředcích
umí se chovat v dopravních prostředcích
prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby
chování a jednání v roli cyklistybezpečné a ohleduplné
jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích
školy je uolatňuje
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TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti.

3. ročník

ví, že plavání je jedna z nejzdravějších pohybových
činností zvládá jeden plavecký styl, nebojí se vody,

PLAVÁNÍ základní plavecký výcvik (dle možností
školy a žáků. 2. část plaveckého kurzu – 20 hod.

dokáže reagovat na překážky v cestě a dosáhne břehu
z jakéhokoli místa bazénu,
řeší nebezpečí kolem volné vody, zná prvky
sebezáchovy a bezpečnosti.

Tělesná výchova

4. ročník

RVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

ŠVP výstupy
dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva
a dodržuje ji
dovede samostatně vytvářet pohybové hry, vyhledávat
varianty známých her
uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách
zvládá základní pojmy osvojovaných činnost
dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při
rozhodování
zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly
(vybíjená, minifotbal, minibasketbal

Učivo
Vlastní nácvik - přihrávka jednoruč a
obouruč(vrchní,trčením), přihrávka vnitřním nártem
(po zemi,obloukem), chytání míče jednoruč a
obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy,
nebezpeční při hrách, 10-20 pohybových her zaměření – vybíjená, minifotbal, minibasketbal
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TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
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ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uvědomuje si různá nebezpeční při hrách a snaží se jim
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
za pomoci učitele zabránit
zvládá minimálně10-20 pohybových her a ví jaké je
jejich zaměření
dovede samostatně vytvářet pohybové hry, vyhledávat
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
varianty známých her
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
a dodržuje ji
usiluje o jejich zlepšení
uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
sportovních hrách
pohybových činnostech a soutěžích
zvládá základní pojmy osvojovaných činnost
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
rozhodování
prostorech školy
zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
(vybíjená, minifotbal, minibasketbal
osvojované činnosti a její organizaci
zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a využívá
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
je v základních kombinacích i v utkáních podle
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
zjednodušených pravidel
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po reaguje na hráčské funkce v družstvu a dodržuje v
zlepšení úrovně své zdatnosti
utkání (za pomoci učitele), uplatňuje zásady fair play
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní jednání ve hře -dohodne na spolupráci (jednoduché
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží taktice) družstva a dodržuje ji
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her

POHYBOVÉ HRY - Základní pojmy, souvisejí s funkcemi
her, pravidla a používaným náčiním, variace her
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro
pohybové hry, využití netradičního náčiní
SPORTOVNÍ HRY - Základní pojmy, osvojovaných
činností,základní označení a vybavení hřišť,základní
role ve hře „Pravidla“ zjednodušených sportovních
her, základní organizace utkání: losování, zahájení,
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a
oblečení pro sportovní hry

164

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Tělesná výchova

4. ročník

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
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TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou reaguje na základní pokyny a gesta učitele
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
snaží se samostatně o estetické držení těla
zvládá pojmenovat osvojované činnosti i cvičební náčiní
- reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb (projevuje
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
radost z hezky zvládnutého pohybu)
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
zvládá základy estetického pohybu a jeho částí i s
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
obměnami
usiluje o jejich zlepšení
zvládá základy tance založené na kroku poskočném,
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
přísunném, přeměnném, základy cvičení s náčiním
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA Základní pojmy základní hudebně-pohybové vztahy (rytmus, tempo,
takt, melodie)
základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých
polohách, změny poloh,obměny tempa rytmu, základy
tance založené na kroku poskočném,přísunném,
přeměnném (základní taneční krok 2/4 a 3/4), základy
cvičení s náčiním (šátek, míč,švihadlo) při hudebním
doprovodu
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pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uplatńuje základy pravidel bezpečnosti
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
zvládá základní pojmy
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá poskytnout základní dopomoc a záchranu pro
cvičení -zvládá kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s
dopomocí-

GYMNASTIKA - Základní pojmy - základní cvičební
polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení,
průpravná cvičení pro ovlivňování, pohyblivosti,
obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

4. ročník
zvládá základy gymnastického odrazu z můstku
zvládá roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výškyzvládá chůzi na lavičce bez dopomoci
zvládá základy šplhu
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje
na pokyny k vlastním chybám

Akrobacie - kotoul vpřed a jeho modifikace, kotoul
vzad a jeho modifikace, průpravná cvičení pro
zvládnutí stoje na rukou, stoj na rukou s dopomocí
Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik gymnastického
odrazu z můstku, skrčka přes kozu (bednu) našíř
odrazem z trampolínky (můstku), roznožka přes kozu
našíř odrazem z trampolínky (můstku)
Lavička (kladinka) - chůze bez dopomoci s různými
obměnami
Šplh na tyči, šplh do výšky 4 m
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TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uplatńuje pravidla bezpečosti při atletických
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
disciplínách
zvládá aktivně osvojované pojmy
reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele
zvládá aktivně techniku nízkého a polovysokého startu
zvládá aktivně základní techniky běhů, skoků, hodů
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu (čáru) a
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
vydat povely pro start
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
dovede změřit a zapsat výkony v osvojovaných
usiluje o jejich zlepšení
disciplinách a porovná je s předchozími výsledky

ATLETIKA - základní pojmy základní disciplíny, části
běžecké dráhy,skokanského sektoru, pomůcky pro
měření výkonů, úpravu doskočiště-základní techniky
běhů, skoků, hodů-startovní povely -základní způsoby
měření a zaznamenávání výkonů
Běh. Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké
rychlosti a vytrvalosti -běžecká abeceda -nízký start
(na povel) „polovysoký start“ -rychlý běh na 60 m vytrvalostní běh v terénu 12-15 min. (dle výkonnosti
žáků) -vytrvalý běh na dráze 600 m
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

4. ročník
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje Skok. Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly
na pokyny k vlastním chybám
a obratnosti -skok do dálky s rozběhem (odraz z
pásma širokého 50 cm-postupně z 5 až 7 dvojkroků) skok do dálky s rozběhem-postupně odraz z břevna základy rozměření rozběhu
Hod. Průpravná cvičení pro hod míčkem -hod míčkem
s rozběhem -spojení rozběhu s odhodem
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4. ročník

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uvědomuje si zdravotní a kondiční význam pohybu na
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
bruslích
zná zásady bezpečného pohybu na bruslích a řídí se jimi
dovede se samostatně připravit na pohyb na ledě
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

ÚPOLY - V rámci témat „Pohybové hry“ a Průpravná,
kondiční cvičení“ je možné zařazovat cvičení z celé
škály, průpravných úpolů a zdůrazňovat význam
vhodné aktivní obrany a přípravy na ni.
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ,
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé
sezení atd.

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
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TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

4. ročník
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ (podle podmínek školy) hry na
sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a
bruslích
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TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

4. ročník

vyzná se v terénu, zná základní prvky chování v terénu,
táboření ochrany přírody
charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v
prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je
uplatňuje
v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí
nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné
dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých
místech mimo obec) a určuje vhodný způsob
bezpečného chování

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ Přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích
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4. ročník

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
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4. ročník

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
Tělesná výchova

5. ročník

RVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

ŠVP výstupy
dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva
a dodržuje ji
dovede samostatně vytvářet pohybové hry, vyhledávat
varianty známých her
uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách
zvládá základní pojmy osvojovaných činnost
dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při
rozhodování
zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly
(vybíjená, minifotbal, minibasketbal

Učivo
Vlastní nácvik - přihrávka jednoruč a
obouruč(vrchní,trčením), přihrávka vnitřním nártem
(po zemi,obloukem), chytání míče jednoruč a
obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy,
nebezpeční při hrách, 10-20 pohybových her zaměření – vybíjená, minifotbal, minibasketbal
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5. ročník

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
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5. ročník

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uvědomuje si různá nebezpeční při hrách a snaží se jim
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
za pomoci učitele zabránit
zvládá minimálně10-20 pohybových her a ví jaké je
jejich zaměření
dovede samostatně vytvářet pohybové hry, vyhledávat
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
varianty známých her
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
a dodržuje ji
usiluje o jejich zlepšení
uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
sportovních hrách
pohybových činnostech a soutěžích
zvládá základní pojmy osvojovaných činnost
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
rozhodování
prostorech školy
zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
(vybíjená, minifotbal, minibasketbal
osvojované činnosti a její organizaci
zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a využívá
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
je v základních kombinacích i v utkáních podle
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
zjednodušených pravidel
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po reaguje na hráčské funkce v družstvu a dodržuje v
zlepšení úrovně své zdatnosti
utkání (za pomoci učitele), uplatňuje zásady fair play
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní jednání ve hře -dohodne na spolupráci (jednoduché
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží taktice) družstva a dodržuje ji
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

POHYBOVÉ HRY - Základní pojmy, souvisejí s funkcemi
her, pravidla a používaným náčiním, variace her
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro
pohybové hry, využití netradičního náčiní
SPORTOVNÍ HRY - Základní pojmy, osvojovaných
činností,základní označení a vybavení hřišť,základní
role ve hře „Pravidla“ zjednodušených sportovních
her, základní organizace utkání: losování, zahájení,
počítání skóre, ukončení utkání, vhodné obutí a
oblečení pro sportovní hry
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5. ročník

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou reaguje na základní pokyny a gesta učitele
RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA Základní pojmy činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
snaží se samostatně o estetické držení těla
základní hudebně-pohybové vztahy (rytmus, tempo,
zvládá pojmenovat osvojované činnosti i cvičební náčiní takt, melodie)
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

5. ročník
- reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb (projevuje
radost z hezky zvládnutého pohybu)
zvládá základy estetického pohybu a jeho částí i s
obměnami
zvládá základy tance založené na kroku poskočném,
přísunném, přeměnném, základy cvičení s náčiním

základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých
polohách, změny poloh,obměny tempa rytmu, základy
tance, založené na kroku poskočném,přísunném,
přeměnném (základní taneční krok 2/4 a 3/4), základy
cvičení s náčiním (šátek, míč,švihadlo) při hudebním
doprovodu
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5. ročník

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uplatńuje základy pravidel bezpečnosti
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
zvládá základní pojmy
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá poskytnout základní dopomoc a záchranu pro
cvičení -zvládá kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s
dopomocízvládá základy gymnastického odrazu z můstku
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
zvládá roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výškypředpoklady jednoduché pohybové činnosti
zvládá chůzi na lavičce bez dopomoci
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
zvládá základy šplhu
usiluje o jejich zlepšení

GYMNASTIKA - Základní pojmy - základní cvičební
polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného nářadí a náčiní (aktivně), základní
záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení,
průpravná cvičení pro ovlivňování, pohyblivosti,
obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů
Akrobacie - kotoul vpřed a jeho modifikace, kotoul
vzad a jeho modifikace, průpravná cvičení pro
zvládnutí stoje na rukou, stoj na rukou s dopomocí
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

5. ročník
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik gymnastického
na pokyny k vlastním chybám
odrazu z můstku , skrčka přes kozu (bednu) našíř
odrazem z trampolínky (můstku), roznožka přes kozu
našíř odrazem z trampolínky (můstku)
Lavička (kladinka) - chůze bez dopomoci s různými
obměnami
Šplh na tyči, šplh do výšky 4 m
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5. ročník

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uplatńuje pravidla bezpečosti při atletických
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
disciplínách
zvládá aktivně osvojované pojmy
reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele
zvládá aktivně techniku nízkého a polovysokého startu
zvládá aktivně základní techniky běhů, skoků, hodů
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu (čáru) a
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
vydat povely pro start
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
dovede změřit a zapsat výkony v osvojovaných
usiluje o jejich zlepšení
disciplinách a porovná je s předchozími výsledky
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
na pokyny k vlastním chybám
pohybových činnostech a soutěžích

ATLETIKA Základní pojmy - základní disciplíny, části
běžecké dráhy,skokanského sektoru, pomůcky pro
měření výkonů, úpravu doskočiště-základní techniky
běhů, skoků, hodů-startovní povely -základní způsoby
měření a zaznamenávání výkonů
Běh - průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké
rychlosti a vytrvalosti -běžecká abeceda -nízký start
(na povel) „polovysoký start“ -rychlý běh na 60 m vytrvalostní běh v terénu 12-15 min. (dle výkonnosti
žáků) -vytrvalý běh na dráze 600 m
Skok - průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly
a obratnosti -skok do dálky s rozběhem (odraz z
pásma širokého 50 cm-postupně z 5 až 7 dvojkroků) -
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TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

5. ročník
skok do dálky s rozběhem-postupně odraz z břevna základy rozměření rozběhu
Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem -hod míčkem
s rozběhem -spojení rozběhu s odhodem
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5. ročník

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou uvědomuje si zdravotní a kondiční význam pohybu na
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
bruslích
zná zásady bezpečného pohybu na bruslích a řídí se jimi
dovede se samostatně připravit na pohyb na ledě
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

ÚPOLY - v rámci témat „Pohybové hry“ a Průpravná,
kondiční cvičení“ je možné zařazovat cvičení z celé
škály, průpravných úpolů a zdůrazňovat význam
vhodné aktivní obrany a přípravy na ni.
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ,
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ
A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do
pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v
návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé
sezení atd
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ - podle podmínek školy, hry na
sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a
bruslích
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5. ročník

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
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ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

5. ročník

vyzná se v terénu, zná základní prvky chování v terénu,
táboření ochrany přírody
charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v
prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je
uplatňuje
v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí
nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné
dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých
místech mimo obec) a určuje vhodný způsob
bezpečného chování

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ Přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích
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5. ročník

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
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5. ročník

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
Tělesná výchova
RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

6. ročník
ŠVP výstupy
změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento údaj využít
pro úpravu pohybové zátěže, aktivně se zapojuje do
rekreačního sportu, ovládá základní dovednosti
rekreačního sportu

Učivo
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
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6. ročník

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

sestaví svůj pohybový režim, pravidelně se věnuje
některému sportu nebo jiné pohybové aktivitě, používá
základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je
převážně samostatně využít v denním režimu, sestaví si
svůj individuální, ozdravný program a vytvoří denní

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
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6. ročník

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
režim v souladu se zásadami zdravého životního stylu.
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
Pečuje o svoji, tělesnou zdatnost a zdrav
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
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6. ročník

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost,
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
důsledně dodržuje pravidla kompenzačních cvičení,
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
dokáže vést rozcvičku s různým zaměřením
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí
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6. ročník

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
posoudí praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky,
zdravotně zaměřená cvičení
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
znečištěné ovzduší ...), podá první pomoc při základních
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6. ročník

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
zraněních ve sportu (zlomenina, zapadlý jazyk, krvácení,
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
vyražený dech), ošetří drobná i závažná poranění
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

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
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TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

6. ročník

dokáže vyjmenovat pohybové hry a jejich vliv na
organismus, aktivně se zapojuje do her, hry využívá i v
osobním volnu, ovládá bezpečně záchranu a dopomoc
při osvojovaných cvicích, provede stoj na rukou, přemet
stranou, kotoul vpřed a kotoul vzad, kotoul letmo,
vyšplhá na tyč a lano (4 m), provede roznožku přes
nářadí, skrčku přes kozu, přeleze zeď, dokáže používat
švihadlo, chytí a odhodí míč. Míč chytá do dlaní i do
hrudního koše, provede vis na hrazdě, výmyk, základní
cvičební prvky na kladině
ukáže využité gymnastické prvky a užívá při přípravě
krátké sestavy
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

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ - pohybové hry - s různým zaměřením,
netradiční pohybové hry a aktivity, gymnastika,
akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním, cvičení na
nářadí

Základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním,
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků, tance
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6. ročník
zvládne základní prvky sebeobranného cvičení

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

úpoly, základy sebeobrany, základy aikidó, judó,
karatedó
rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné atletika rychlý běh vytrvalý běh na dráze a v terénu
sporty
základy překážkového běhu skok do dálky hod
užívá a rozpozná základní startovní povely
míčkem (6. a 7. třída) hod granátem, 8. a 9. třída) vrh
užívá základy techniky dalších osvojovaných disciplín
koulí
aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
činnosti
dokáže sestavit tabuli rekordů
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TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší

6. ročník

zdůvodní význam pohybových her pro navazování a
upevňování mezilidských kontaktů
saží 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

sportovní hry (volejbal- dívky, fotbal, vybíjená,
nohejbal- chlapci, přehazovaná), herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání
podle pravidel žákovské kategorie
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TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

6. ročník
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
používá aktivně osvojované pojmy
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ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

6. ročník

podle mapy si připraví plán cesty, určí nutné vybavení
na cestu
zná a dodržuje pravidla pohybu chodce a skupinu
chodců na veřejné komunikaci
zná a dodržuje dopravní pravidla na veřejné
komunikaci, plně dodržuje pravidla BeSiP
v konkrétních situacích silniční a železniční dopravy
(vycházky, výlety, akce školy) uplatňuje bezpečné
chování, které neohrožuje jeho osobu a jiné účastníky
aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) podporujících
snižování rizik a nehodovosti a podporující bezpečné
chování v dopravě
dodržuje pravidla zimní turistiky se zaměřením na
chování v horách, výstroj a výzbroj
cíleně používá bezpečnostní a ochranné prvky – jako
chodec, cyklista

turistika a pobyt v přírodě (dopravní výchova) příprava
turistické akce přesun do terénu a uplatňování
pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce
přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu v roli cyklisty chůze se zátěží i v
mírně náročném terénu,
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6. ročník

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

ukáže jednoduché prvky při jízdě na lyžích
zařadí lyžování jako vhodnou pohybovou i společenskou
činnost.
provede ošetření lyží
předvede první pomoc při úrazu na lyžích
ukáže jednoduché prvky při jízdě
zná pravidla chování v horách a dodržuje je
rozlišuje disciplíny „Alpského“ a „Severského lyžování“

lyžování, snowboarding, bruslení běžecké lyžování
lyžařská turistika sjezdové lyžování nebo jízda na
snowboardu bezpečnost pohybu v zimní horské
krajině jízda na vleku
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6. ročník

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
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6. ročník

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
Nepřiřazené učivo
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
Tělesná výchova
RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší

7. ročník
ŠVP výstupy
změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento údaj využít
pro úpravu pohybové zátěže, aktivně se zapojuje do
rekreačního sportu, ovládá základní dovednosti
rekreačního sportu

Učivo
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
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7. ročník

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
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ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

7. ročník

sestaví svůj pohybový režim, pravidelně se věnuje
některému sportu nebo jiné pohybové aktivitě, používá
základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je
převážně samostatně využít v denním režimu, sestaví si
svůj individuální, ozdravný program a vytvoří denní
režim v souladu se zásadami zdravého životního stylu.
Pečuje o svoji, tělesnou zdatnost a zdraví

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
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost,
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
důsledně dodržuje pravidla kompenzačních cvičení,
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
dokáže vést rozcvičku s různým zaměřením
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí, průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
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TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
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TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

7. ročník

posoudí praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých
situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky,
znečištěné ovzduší ...), podá první pomoc při základních
zraněních ve sportu (zlomenina, zapadlý jazyk, krvácení,
vyražený dech), ošetří drobná i závažná poranění

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
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TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

7. ročník

dokáže vyjmenovat pohybové hry a jejich vliv na
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
organismus, aktivně se zapojuje do her, hry využívá i v DOVEDNOSTÍ - pohybové hry - s různým zaměřením,
osobním volnu, ovládá bezpečně záchranu a dopomoc netradiční pohybové hry a aktivity, gymnastika,
při osvojovaných cvicích, provede stoj na rukou, přemet
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

7. ročník
stranou, kotoul vpřed a kotoul vzad, kotoul letmo,
vyšplhá na tyč a lano (4 m), provede roznožku přes
nářadí, skrčku přes kozu, přeleze zeď, dokáže používat
švihadlo, chytí a odhodí míč. Míč chytá do dlaní i do
hrudního koše, provede vis na hrazdě, výmyk, základní
cvičební prvky na kladině
ukáže využité gymnastické prvky a užívá při přípravě
krátké sestavy
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

akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním, cvičení na
nářadí

Základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním,
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků, tance

úpoly, základy sebeobrany, základy aikidó, judó,
karatedó
rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné atletika rychlý běh vytrvalý běh na dráze a v terénu
sporty
základy překážkového běhu skok do dálky hod
užívá a rozpozná základní startovní povely
míčkem (6. a 7. třída) hod granátem, 8. a 9. třída) vrh
užívá základy techniky dalších osvojovaných disciplín
koulí
aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
činnosti
dokáže sestavit tabuli rekordů
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7. ročník

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
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ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

7. ročník

zdůvodní význam pohybových her pro navazování a
upevňování mezilidských kontaktů
saží 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
určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a
učitele
rozliší několik her z každé skupiny, aplikuje herní
dovednosti a samostatně posuzuje hru
používá aktivně osvojované pojmy

sportovní hry (volejbal- dívky, fotbal, vybíjená,
nohejbal- chlapci, přehazovaná), herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání
podle pravidel žákovské kategorie
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TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší

7. ročník

podle mapy si připraví plán cesty, určí nutné vybavení
na cestu
zná a dodržuje pravidla pohybu chodce a skupinu
chodců na veřejné komunikaci
zná a dodržuje dopravní pravidla na veřejné
komunikaci, plně dodržuje pravidla BeSiP
v konkrétních situacích silniční a železniční dopravy
(vycházky, výlety, akce školy) uplatňuje bezpečné
chování, které neohrožuje jeho osobu a jiné účastníky
aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) podporujících
snižování rizik a nehodovosti a podporující bezpečné
chování v dopravě

turistika a pobyt v přírodě (dopravní výchova) příprava
turistické akce přesun do terénu a uplatňování
pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce
přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu v roli cyklisty chůze se zátěží i v
mírně náročném terénu,
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TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

7. ročník
dodržuje pravidla zimní turistiky se zaměřením na
chování v horách, výstroj a výzbroj
cíleně používá bezpečnostní a ochranné prvky – jako
chodec, cyklista
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ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

7. ročník

ukáže jednoduché prvky při jízdě na lyžích
zařadí lyžování jako vhodnou pohybovou i společenskou
činnost.
provede ošetření lyží
předvede první pomoc při úrazu na lyžích
ukáže jednoduché prvky při jízdě
zná pravidla chování v horách a dodržuje je
rozlišuje disciplíny „Alpského“ a „Severského lyžování“

lyžování, snowboarding, bruslení běžecké lyžování
lyžařská turistika sjezdové lyžování nebo jízda na
snowboardu bezpečnost pohybu v zimní horské
krajině jízda na vleku
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

7. ročník

zná a používá tělovýchovné názvosloví
tělovýchovné a pořadové povely plní bez dlouhého
přemýšlení a důsledně
vede rozcvičku při používání základních povelů, řídí
činnost malé skupiny

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

214

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Tělesná výchova
RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví

8. ročník
ŠVP výstupy
změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento údaj využít
pro úpravu pohybové zátěže, aktivně se zapojuje do
rekreačního sportu, ovládá základní dovednosti
rekreačního sportu
sestaví svůj pohybový režim, pravidelně se věnuje
některému sportu nebo jiné pohybové aktivitě, používá
základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je
převážně samostatně využít v denním režimu, sestaví si
svůj individuální, ozdravný program a vytvoří denní
režim v souladu se zásadami zdravého životního stylu.
Pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví.
připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost,
důsledně dodržuje pravidla kompenzačních cvičení,
dokáže vést rozcvičku s různým zaměřením

Učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ, význam pohybu pro
zdraví, rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a
chlapců

posoudí praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých
situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky,
znečištěné ovzduší ...), podá první pomoc při základních
zraněních ve sportu (zlomenina, zapadlý jazyk, krvácení,
vyražený dech), poskytne první pomoc při život
ohrožujících stavech

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

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
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pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví

8. ročník

dokáže vyjmenovat pohybové hry a jejich vliv na
organismus. Aktivně se zapojuje do her, hry využívá i v
osobním volnu, ovládá bezpečně záchranu a dopomoc
při osvojovaných cvicích. provede stoj na rukou, přemet
stranou, kotoul vpřed a kotoul vzad, kotoul letmo.
Vyšplhá na tyč a lano (4 m), provede roznožku přes
nářadí, skrčku přes kozu, přeleze zeď, dokáže používat
švihadlo, chytí a odhodí míč. Míč chytá do dlaní i do
hrudního koše, provede vis na hrazdě, výmyk, základní
cvičební prvky na kladině
ukáže využité gymnastické prvky a užívá při přípravě
krátké sestavy, 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

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ pohybové hry (s různým zaměřením,
netradiční pohybové hry a aktivity), gymnastika,
akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním, cvičení 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

rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné
sporty
užívá a rozpozná základní startovní povely
užívá základy techniky dalších osvojovaných disciplín
aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
činnosti
dokáže sestavit tabuli rekordů

atletika, rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu,
základy překážkového běhu, skok do dálky, hod
míčkem (6. a 7. třída), hod granátem, 8. a 9. třída), vrh
koulí

estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem, základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním , kondiční formy cvičení pro daný věk
žáků, tance
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8. ročník

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
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ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

8. ročník

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
určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a
učitele.
rozliší několik her z každé skupiny, aplikuje herní
dovednosti a samostatně posuzuje hru
používá aktivně osvojované pojmy

sportovní hry (volejbal- dívky, fotbal, vybíjená,
nohejbal- chlapci, přehazovaná), herní činnosti
jednotlivce , herní kombinace, herní systémy, utkání
podle pravidel žákovské kategorie
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TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

8. ročník

podle mapy si připraví plán cesty, určí nutné vybavení
na cestu
zná a dodržuje pravidla pohybu chodce a skupinu
chodců na veřejné komunikaci
zná a dodržuje dopravní pravidla na veřejné

turistika a pobyt v přírodě (dopravní výchova) příprava
turistické akce přesun do terénu a uplatňování
pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce
přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu v roli cyklisty chůze se zátěží i v
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TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

8. ročník
komunikaci, plně dodržuje pravidla BeSiP
mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody,
pavidla zimní turistiky se zaměřením na chování v
(8. a 9. ročník)
horách, výstroj a výzbroj
zná a dodržuje pravidla chování v přírodě, při táboření a
rozdělávání ohňů. (minimálně dvoudenní výlet)
aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) podporujících
snižování rizik a nehodovosti a podporující bezpečné
chování v dopravě
vyhodnocuje konkrétní rizikové situace v silniční a
železniční dopravě a vyvozuje bezpečné chování
diskutuje o příčinách dopravních nehod a o jejich
předcházení, argumentuje pro správné řešení situací
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8. ročník

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
orientuje se v terénu, umí pracovat s azimutem, určí
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
vlastní stanoviště na mapě podle orientačních bodů
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

základy orientačního běhu, dokumentace z turistické
akce
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8. ročník

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
zná a používá tělovýchovné názvosloví
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
tělovýchovné a pořadové povely plní bez dlouhého
časopisů, uživatele internetu
přemýšlení a důsledně

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ,
komunikace v TV, tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností,, smluvené povely, signály, gesta, značky,
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TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

8. ročník
vede rozcvičku při používání základních povelů, řídí
činnost malé skupiny

základy grafického zápisu pohybu, vzájemná
komunikace a spolupráce při osvojovaných
pohybových činnostech

provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše
výkony
výkony vyhodnotí
organizuje malé skupiny (pracoviště)
plní roli rozhodčího při plnění tělovýchovných soutěží
dokáže poskytnout dopomoc a záchranu při plnění
náročnějších cviků
orientuje se v pravidlech pořádání nejvýznamnějších
sportovních událostí (MS – fotbal, Hokej, Lyžování –
alpské a severské)

organizace prostoru a pohybových činností v
nestandardních podmínkách sportovní výstroj a
výzbroj (výběr, ošetřování)

historie a současnost sportu významné soutěže a
sportovci Olympionismus - olympijská charta pravidla
osvojovaných pohybových činností her závodů soutěží

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

Tělesná výchova
RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

9. ročník
ŠVP výstupy
změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento údaj využít
pro úpravu pohybové zátěže, aktivně se zapojuje do

Učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ, význam pohybu pro
zdraví, rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a
chlapců
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TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního

9. ročník
rekreačního sportu, ovládá základní dovednosti
rekreačního sportu
sestaví svůj pohybový režim, pravidelně se věnuje
některému sportu nebo jiné pohybové aktivitě, používá
základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je
převážně samostatně využít v denním režimu, sestaví si
svůj individuální, ozdravný program a vytvoří denní
režim v souladu se zásadami zdravého životního stylu.
Pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví.
připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost,
důsledně dodržuje pravidla kompenzačních cvičení,
dokáže vést rozcvičku s různým zaměřením

posoudí praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých
situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky,
znečištěné ovzduší ...), podá první pomoc při základních
zraněních ve sportu (zlomenina, zapadlý jazyk, krvácení,
vyražený dech), poskytne první pomoc při život
ohrožujících stavech

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
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provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního

9. ročník

Dokáže vyjmenovat pohybové hry a jejich vliv na
organismus. Aktivně se zapojuje do her, hry využívá i v
osobním volnu, ovládá bezpečně záchranu a dopomoc
při osvojovaných cvicích, provede stoj na rukou, přemet
stranou, kotoul vpřed a kotoul vzad, kotoul letmo.
Vyšplhá na tyč a lano (4 m), provede roznožku přes
nářadí, skrčku přes kozu, přeleze zeď, dokáže používat
švihadlo, chytí a odhodí míč. Míč chytá do dlaní i do
hrudního koše, provede vis na hrazdě, výmyk, základní
cvičební prvky na kladině
ukáže využité gymnastické prvky a užívá při přípravě
krátké sestavy, 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

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ pohybové hry (s různým zaměřením,
netradiční pohybové hry a aktivity), gymnastika,
akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním, cvičení 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

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

sportovní hry (volejbal- dívky, fotbal, vybíjená,
nohejbal- chlapci, přehazovaná), herní činnosti
jednotlivce , herní kombinace, herní systémy, utkání
podle pravidel žákovské kategorie

estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem, základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním , kondiční formy cvičení pro daný věk
žáků, tance
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provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací

9. ročník
určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a
učitele.
rozliší několik her z každé skupiny, aplikuje herní
dovednosti a samostatně posuzuje hru
používá aktivně osvojované pojmy
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cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc

9. ročník

rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné
sporty
užívá a rozpozná základní startovní povely
užívá základy techniky dalších osvojovaných disciplín
aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
činnosti
dokáže sestavit tabuli rekordů

atletika, rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu,
základy překážkového běhu, skok do dálky, hod
míčkem (6. a 7. třída), hod granátem, 8. a 9. třída), vrh
koulí
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handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví

9. ročník

podle mapy si připraví plán cesty, určí nutné vybavení
na cestu
zná a dodržuje pravidla pohybu chodce a skupinu
chodců na veřejné komunikaci
zná a dodržuje dopravní pravidla na veřejné
komunikaci, plně dodržuje pravidla BeSiP
pavidla zimní turistiky se zaměřením na chování v
horách, výstroj a výzbroj
zná a dodržuje pravidla chování v přírodě, při táboření a
rozdělávání ohňů. (minimálně dvoudenní výlet)

turistika a pobyt v přírodě (dopravní výchova) příprava
turistické akce přesun do terénu a uplatňování
pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce
přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu v roli cyklisty chůze se zátěží i v
mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody,
(8. a 9. ročník)
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pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

9. ročník
aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) podporujících
snižování rizik a nehodovosti a podporující bezpečné
chování v dopravě
vyhodnocuje konkrétní rizikové situace v silniční a
železniční dopravě a vyvozuje bezpečné chování
diskutuje o příčinách dopravních nehod a o jejich
předcházení, argumentuje pro správné řešení situací
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9. ročník

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
orientuje se v terénu, umí pracovat s azimutem, určí
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
vlastní stanoviště na mapě podle orientačních bodů
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

základy orientačního běhu, dokumentace z turistické
akce
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TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

9. ročník

zná a používá tělovýchovné názvosloví
tělovýchovné a pořadové povely plní bez dlouhého
přemýšlení a důsledně
vede rozcvičku při používání základních povelů, řídí
činnost malé skupiny

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ,
komunikace v TV tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

9. ročník
komunikace a spolupráce při osvojovaných
pohybových činnostech
provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše
výkony
výkony vyhodnotí
organizuje malé skupiny (pracoviště)
plní roli rozhodčího při plnění tělovýchovných soutěží
dokáže poskytnout dopomoc a záchranu při plnění
náročnějších cviků
orientuje se v pravidlech pořádání nejvýznamnějších
sportovních událostí (MS – fotbal, Hokej, Lyžování –
alpské a severské)

organizace prostoru a pohybových činností v
nestandardních podmínkách sportovní výstroj a
výzbroj (výběr, ošetřování)

historie a současnost sportu významné soutěže a
sportovci Olympionismus - olympijská charta pravidla
osvojovaných pohybových činností her závodů soutěží

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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1.15 Pracovní činnosti
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Pracovní činnosti

Člověk a svět práce
Vyučovací předmětPracovní činnostivychází ze vzdělávacího oboruČlověk a svět práce,postihuje široké
spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v
různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah
předmětu 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 manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou
složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních
vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Učební osnovy vyučovacího předmětuPracovní činnostiobsahují rozpracované konkretizované výstupy a
předmětu (specifické informace o předmětu učivo ze všech tematických okruhů vzdělávací oblastiČlověk a svět práceRVP ZV (na 1. stupni:Práce s
důležité pro jeho realizaci)
drobným materiálem,Konstrukční činnosti,Pěstitelské práce,Příprava pokrmů;na 2. stupni:Provoz a údržba
domácnosti, Práce s technickými materiály, Design a konstruování,Svět práce).Žáci se učí pracovat s
různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a
hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách jsou soustavně vedeni k
dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího předmětupracovní
činnostižáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také důležité informace ze
sféry výkonu práce. To pro ně může být velkou pomocí při jejich rozhodování o jejich dalším studijním a
profesním zaměření.
S ohledem na poměrně značnou rozdílnost dovedností žáků mezi ročníky je výuka vyučovacího
předmětuPracovní činnostina 1. stupni rozdělena do dvou období, které se značně prolínají mezi ročníky.
(První období zahrnuje 1. až 3. ročník, druhá 4. a 5. ročník). Vzdělávací obsah předmětu je rozpracován po
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Název předmětu

Integrace předmětů

Pracovní činnosti
jednotlivých etapách, které jsou rozděleny do tématických bloků, které se každoročně opakují a postupně
rozšiřují.Vyučovací předmětPracovní činnostije povinný předmět, který se vyučuje v 1. až 9. ročníku v 1
hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). V 6. ročníku je výuka prováděna v dílnách jednou za 14 dní dvě
vyučovací hodiny. Bez ohledu na charakter pracovních činností probíhá výuka vyučovacího
předmětuPracovní činnostive stejném rozsahu pro chlapce i dívky.



Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 utváří a rozvíjí pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce;
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 volí zajímavá témata pro zpracování materiálůa tím motivuje žáky k vyhledávání, třídění a
kompetence žáků
využívání informací z různých zdrojů, a to jak z ústních sdělení, tak z tištěných textů, encyklopedií i
z elektronických médií.
Kompetence k řešení problémů:
 vede žáky k chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k
rozvíjení podnikatelského myšlení.
Kompetence komunikativní:
 zařazuje do výuky tematicky vymezené diskuse, v nichž mají žáci možnost uplatnit vlastní názory,
vhodně argumentovat, korigovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných.
Kompetence sociální a personální:
 zapojuje žáky do tvorby pravidel pro diskuse (včetně diskusí virtuálních) a vede je k respektování a
dodržování přijatých pravidel;
 uplatňuje individuální přístup k žákům méně zručným, ale i k žákům talentovaným, posiluje
sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.
Kompetence občanské:
 navozením problémů vede žáky k získání aktivního vztahu k ochraně a tvorbě životního
prostředí a k pozitivnímu postoji k řešení ekologických problémů;
 vede žáky k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel při práci,
 různými formami seznamuje žáky s pravidly slušného chování při návštěvách akcí v rámci výuky
člověka a světa práce a dbá na jejich dodržování;
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Název předmětu

Pracovní činnosti



Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

vede žáky k zodpovědnosti v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka pořádáním
různých akcí.
Kompetence pracovní:
 vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce;
 vede žáky k získánípozitivního vztahu k práci a odpovědnému tvořivému postoji k vlastní
činnosti a její kvalitě a k získání poznatků a dovedností významných pro další životní a profesní
orientaci
 důsledným rozborem pracovních postupů v rámci jednotlivých složek pracovních činností rozvíjí u
žáka smysl pro povinnost, přesnost, systematičnost a sebekontrolu.
V 6. ročníku se předmět vyučuje ve školních dílnách jednou za čtrnáct dní ve dvou hodinách.

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti, předvede
předměty z tradičních i netradičních materiálů
správné způsoby zacházení s materiálem
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy rozpozná jednoduché pracovní pomůcky, nářadí a
předvede, jak s nimi zacházet
popíše jednoduchou pracovní operaci a postup na
základě vlastní zkušenosti
napodobí předváděnou práci
prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa,
udržuje čistotu a pořádek
příkladně plní povinnosti služby

Učivo
Přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil,
drát, kov, plasty Vlastnosti materiálu, užití v praxi
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování Jednoduché pracovní postupy
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Pracovní činnosti

1. ročník

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

bezpečně zachází s elementárními nástroji, pomůckami,
stavebnicemi
předvede ošetření drobného poranění
sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí,
návrhu, plánku
zkontroluje, zda výrobek odpovídá modelu nebo
předloze
zhotoví jednoduché výrobky pomocí elementárních
dovedností a činností
provede jednoduché pěstitelské práce
předvede péči o pokojové květiny
pojmenuje vybrané pokojové květiny
pojmenuje a samostatně provádí jednoduché práce na
zahradě (úklid, zateplení záhonků, sběr listí, sběr ovoce)
určí základní rysy jednotlivých ročních období v přírodě
(rostliny, zvířata)
připraví si místo pro stolování
předvede užití příboru
vysvětlí jak se člověk chová při jídle
co je u jídla zakázáno

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Práce montážní a demonstrační Stavebnice,
sestavování modelů, montáž a demontáž

Pěstování rostlin ze semen v místnosti a na zahradě
Pěstování pokojových rostlin Základní podmínky pro
pěstování rostlin Sezónní údržba zahrady

Jednoduchá úprava stolu, pravidla chování

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti, předvede Přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil,
správné způsoby zacházení s materiálem
drát, kov, plasty Vlastnosti materiálu, užití v praxi
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Pracovní činnosti

2. ročník

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy rozpozná jednoduché pracovní pomůcky, nářadí a
předvede, jak s nimi zacházet
popíše jednoduchou pracovní operaci a postup na
základě vlastní zkušenosti
napodobí předváděnou práci
prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa,
udržuje čistotu a pořádek
příkladně plní povinnosti služby
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti bezpečně zachází s elementárními nástroji, pomůckami,
při práci se stavebnicemi
stavebnicemi
předvede ošetření drobného poranění
sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí,
návrhu, plánku
zkontroluje, zda výrobek odpovídá modelu nebo
předloze
zhotoví jednoduché výrobky pomocí elementárních
dovedností a činností
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a provede jednoduché pěstitelské práce
zhodnotí výsledky pozorování
předvede péči o pokojové květiny
pojmenuje vybrané pokojové květiny
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
pojmenuje a samostatně provádí jednoduché práce na
zahradě (úklid, zateplení záhonků, sběr listí, sběr ovoce)
určí základní rysy jednotlivých ročních období v přírodě
(rostliny, zvířata)
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
připraví si místo pro stolování
předvede užití příboru
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
vysvětlí jak se člověk chová při jídle
co je u jídla zakázáno
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování Jednoduché pracovní postupy

Práce montážní a demonstrační Stavebnice,
sestavování modelů, montáž a demontáž

Pěstování rostlin ze semen v místnosti a na zahradě
Pěstování pokojových rostlin Základní podmínky pro
pěstování rostlin Sezónní údržba zahrady

Jednoduchá úprava stolu, pravidla chování

3. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Pracovní činnosti

3. ročník






Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti, předvede
předměty z tradičních i netradičních materiálů
správné způsoby zacházení s materiálem
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy rozpozná jednoduché pracovní pomůcky, nářadí a
předvede, jak s nimi zacházet
popíše jednoduchou pracovní operaci a postup na
základě vlastní zkušenosti
napodobí předváděnou práci
prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa,
udržuje čistotu a pořádek
příkladně plní povinnosti služby
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti bezpečně zachází s elementárními nástroji, pomůckami,
při práci se stavebnicemi
stavebnicemi
předvede ošetření drobného poranění
sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí,
návrhu, plánku
zkontroluje, zda výrobek odpovídá modelu nebo
předloze
zhotoví jednoduché výrobky pomocí elementárních
dovedností a činností
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a provede jednoduché pěstitelské práce
zhodnotí výsledky pozorování
předvede péči o pokojové květiny
pojmenuje vybrané pokojové květiny
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
pojmenuje a samostatně provádí jednoduché práce na
zahradě (úklid, zateplení záhonků, sběr listí, sběr ovoce)
určí základní rysy jednotlivých ročních období v přírodě
(rostliny, zvířata)
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
připraví si místo pro stolování
předvede užití příboru
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

Učivo
Přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil,
drát, kov, plasty Vlastnosti materiálu, užití v praxi
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování Jednoduché pracovní postupy

Práce montážní a demonstrační Stavebnice,
sestavování modelů, montáž a demontáž

Pěstování rostlin ze semen v místnosti a na zahradě
Pěstování pokojových rostlin Základní podmínky pro
pěstování rostlin Sezónní údržba zahrady

Jednoduchá úprava stolu, pravidla chování
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Pracovní činnosti

3. ročník
vysvětlí jak se člověk chová při jídle
co je u jídla zakázáno

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozliší různé materiály uvede jejich vlastnosti
předvede správné praktické činnosti s daným
materiálem
předvede základní dovednosti práce s technickými
materiály
provede pokusy a pozorování při nichž vlastní prací
pozná vlastnosti materiálů, vlastnosti a účel nástroj a
pomůcek
bezpečně využívá a používá vlastnosti různých
materiálů´při složitějších pracovních činnostech
připraví si místo pro stolování
předvede užití příboru
vysvětlí jak se člověk chová při jídle
co je u jídla zakázáno
používá složitější pracovní nářadí a pomůcky
vachází s pracovními nástroji bezpečně a podle návodu
vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí

Učivo
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje, funkce a použití

připraví si místo pro stolování předvede užití příboru
vysvětlí jak se člověk chová při jídle co je u jídla
zakázáno
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje, funkce a použití
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Pracovní činnosti
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

4. ročník

dodržuje pracovní postup podle slovního návodu,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
náčrtku, nákresu, výkresu
práce, technologická kázeň
při řešení praktických problémů prokáže technické
myšlení a technickou představivost
používá složitější metodickou řadu pracovního postupu.
samostatně zaznamená dílčí pozorování a úseky při
pokusech, uvede celé pracovní postupy
vystihne podstatu pracovního procesu
napodobí v jednoduché formě vybrané lidové řemeslo
vyrábí výrobky s přírodních materiálů
dokáže vyjmenovat charakteristické výrobky k
jednotlivým ročním obdobím a událostem (Jaro,
Velikonoce, podzim, Vánoce, atd.)
vyrobí jednoduché lidové výrobky pomocí
jednoduchých pomůcek, nářadí
samostatně podle vlastní představy vypracuje plánek
výrobku, k jeho zhotovení z volí vhodné materiály,
nářadí, pomůcky, pracovní postup. vzniklé problémy
vhodným způsobem samostatně vyřeší

lidové zvyky tradice a řemesla

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční)

určí z jednoduchého náčrtu, výkresu velikost, délku,
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
šířku výrobku
samostatně vyhledá informace o různých technologiích
v dostupné literatuře
sleduje průběh předváděné práce a následně
samostatně napodobí pracovní postup
při pracovním postupu použije kreslený návod
vyřeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem,
náčrtem, předlohou, jednoduchým programem
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Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
důsledně dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné
práce s nástroji, pomůckami
ohlásí každé poranění, dovede ošetřit jednoduché
zranění
dodržuje bezpečnost a hygienu práce
dodržuje pořádek na pracovním místě
vyhledá informace o pokojových rostlinách v dostupné
literatuře.
provede pozorování pokojových rostlin, předvede
správnou péči o pokojové květiny
rozliší jednoduché pěstitelské nářadí
při pěstitelských pracích používá vhodné pracovní
nástroje a náčiní a správné pracovní postupy
pojmenuje a samostatně provádí jednoduché práce na
zahradě (úklid, zateplení záhonků, sběr listí, sběr ovoce)
určí základní rysy jednotlivých ročních období v přírodě
(rostliny, zvířata)
uvede, rozliší jedovaté a nebezpečné pokojové květiny
uvede v čem spočívá nebezpečí drog (rostlin)

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně,
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm

připraví samostatně jednoduchý pokrm,

Učivo
bezpečnostní předpisy, pracovní pomoc při úrazu

základní podmínky pro pěstování rostlin půda a její
zpracování výživa rostlin, osivo pěstování pokojových
rostlin pěstování rostlin ze semen v místnosti a na
zahradě

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

základní vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin
výběr, nákup a skladování potravin
technika v kuchyni, historie a význam
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ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

5. ročník
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni,

technika v kuchyni, historie a význam

poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni

bezpečnostní předpisy, pracovní pomoc při úrazu
technika v kuchyni, historie a význam

dokáže vysvětlit základní principy slušného chování při
stolování ve společnosti
připraví slavnostní prostření stolu

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování ve společnosti
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování ve společnosti

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
provádí jednoduché technické práce s technickými
materiály
dodržuje technologickou kázeň

RVP výstupy
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem
materiály a dodržuje technologickou kázeň
materiálu, pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizuje svoji pracovní činnost

Učivo
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování

organizace práce, důležité technologické postupy
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ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

6. ročník
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku
používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich
údržbu, seznamuje se se speciálními stroji

technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování

osvojí si zásady bezpečnosti práce a hygieny při práci i
zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím

úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky,
technika a životní prostředí, technika a volný čas,
tradice a řemesla

poskytne první pomoc při úrazu

úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky,
technika a životní prostředí, technika a volný čas,
tradice a řemesla

správně zachází s pomůckami, prostředky a nástroji

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování
jednoduché pracovní operace a postupy

seznamuje se s nářadím a nástroji

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování

pracuje podle bezpečnosti práce a hygienických pravidel jednoduché pracovní operace a postupy
provádí montáž a demontáž jednoduchých předmětů

jednoduché pracovní operace a postupy

používá návody k obsluze, poznává druhy a vlastnosti
materiálu, používá návody k obsluze, plánuje pracovní
postup, volí pomůcky, materiál

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)
návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program
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6. ročník

připraví si jednoduchý náčrt, vytvoří jednoduchý model vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)
návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého
jednoduché pracovní operace a postupy
programu daný model
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří stavebnice (konstrukční, elektrotechnické,
jednoduchého programu daný model
a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.
elektronické), sestavování modelů, tvorba
konstrukčních prvků, montáž a demontáž
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční
návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
program
stabilitu aj.
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých
stavebnice (konstrukční, elektrotechnické,
jednoduchých předmětů a zařízení
předmětů a zařízení
elektronické), sestavování modelů, tvorba
konstrukčních prvků, montáž a demontáž
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích
spotřebičů, správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu, dokáže opravit jednoduché elektrické
přístroje (prodlužovací šňůra, lampička)

Učivo
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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7. ročník

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a
předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně
úrazu elektrickým proudem, dodržuje základní zásady
péče o pracovní a životní prostředí

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních
činnostech v domácnosti a při sezónních údržbách
domu a pozemků,
vyjmenuje sezónní práce na zahradě, určí jejich dobu a
postupy, dokáže provádět jednoduché práce, rozezná
nástroje a nářadí (elektrické, ruční) dle druhu použití,
bezpečnostní pravidla při práci s nářadím
orientuje se v základních výdajích a příjmech
domácnosti
má přehled o základních cenách potravin a energií

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví

rozlišuje základní domácí práce a údržbu domu

vyzná se v rozlišení textilií a jejich údržbě
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost provádí jednoduché domácí práce

Pracovní činnosti

8. ročník

RVP výstupy

ŠVP výstupy

elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace,
elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika,
funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost
a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým
proudem
úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad
na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace

finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet,
příjmy, výdaje, platby, úspory
finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet,
příjmy, výdaje, platby, úspory
úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad
na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace
jednoduché pracovní operace a postupy
údržba oděvů a textilií
úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad
na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace
organizace práce, důležité technologické postupy
úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky,
technika a životní prostředí, technika a volný čas,
tradice a řemesla

Učivo
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ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

8. ročník
dokáže realizovat jednoduché platební operace (platba
v obchodě, vyplnění složenky) a chápe domácí
účetnictví,
orientuje se v příjmech domácnosti, určí základní,
nezbytné výdaje
rozezná výdaje obligatorní (povinné, závazné, nutné) a
fakultativní (nadstandardní)
sestaví stručný rodinný rozpočet
dokáže vysvětlit pojem "trh práce" a jeho vliv na
pracovní příležitosti

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

rozdělí povolání podle požadovaného vzdělání, fyzické
náročnosti, zdravotních předpokladů, požadovaného
nadání atd.

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

orientuje se v pracovních příležitostech v regionu
(exkurze)

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

navštíví burzu škol

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

orientuje se v náplni studijních oboru, dokáže
charakterizovat předpoklady pro různé studijní obory
charakterizuje sám sebe: jaký studijní obor nejvíce
odpovídá jeho schopnostem, a studijnímu úsilí, které
chce dalšímu vzdělávání věnovat
porovná své hodnocení s výsledky testů studijních
předpokladů (jen zájemci)

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika
domácnosti
finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet,
příjmy, výdaje, platby, úspory
finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet,
příjmy, výdaje, platby, úspory
finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet,
příjmy, výdaje, platby, úspory
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
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
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
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
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
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ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

8. ročník

porovná svá přání dalšího studia se studijními
předpoklady
zná poradenská centra v okrese, vyjmenuje jejich
zaměření
dokáže využít tato centra při volbě své profesní
orientace,
vyjmenuje druhy organizací (akciová společnost,
společnost s ručením omezeným, státní podnik …),
vysvětlí rozdíly
orientuje se v možnostech podnikání a nutných
předpokladech pro drobné – soukromé podnikání

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání
podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
vysvětlí základní principy volby profesní orientace sám základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a cíle,
sebe zařadí podle principů z hlediska budoucí orientace, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a
tuto volbu porovná s výstupy poradenského centra
schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní
orientace
práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
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Pracovní činnosti
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

9. ročník
zná poradenská centra v okrese, vyjmenuje jejich
zaměření dokáže využít tato centra při volbě své
profesní orientace
orientuje se v náplni studijních oboru, dokáže
charakterizovat předpoklady pro různé studijní obory
charakterizuje sám sebe: jaký studijní obor nejvíce
odpovídá jeho schopnostem, a studijnímu úsilí, které
chce dalšímu vzdělávání věnovat
porovná své hodnocení s výsledky testů studijních
předpokladů (jen zájemci)
porovná svá přání dalšího studia se studijními
předpoklady
vyplní přihlášku na školu
vysvětlí základní principy volby profesní orientace

sám sebe zařadí podle principů z hlediska budoucí
orientace, tuto volbu porovná s výstupy poradenského
centra
vyjmenuje druhy organizací (akciová společnost,
společnost s ručením omezeným, státní podnik …),
vysvětlí rozdíly
orientuje se v možnostech podnikání a nutných
předpokladech pro drobné – soukromé podnikání
ovládá jednoduché pracovní postupy při základních
činnostech v domácnosti a při sezónních údržbách
domu a pozemků
vyjmenuje sezónní práce na zahradě, určí jejich dobu a
postupy,

informační základna pro volbu povolání, práce s
profesními informacemi a využívání poradenských
služeb
náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení,
informace a poradenské služby

náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení,
informace a poradenské služby
náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení,
informace a poradenské služby
náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení,
informace a poradenské služby
základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a cíle,
tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a
schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní
orientace
pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání
zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u
zaměstnavatele,problémy nezaměstnanosti, úřady
práce
druhy a struktura organizací, nejčastější formy
podnikání, drobné a soukromé podnikání

údržba domu

sezónní práce
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Pracovní činnosti

9. ročník

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví

dokáže provádět jednoduché práce

údržba domu

rozezná nástroje a nářadí (elektrické, ruční) dle druhu
použití bezpečnostní pravidla při práci s nářadím

bezpečnost a ekonomika provozu

provádí jednoduché operace platebního styku a
domácího účetnictví, orientuje se v úrokových sazbách,
dokáže si vypočítat náklady na půjčku
sestaví podrobný domácí rozpočet s výhledem na jeden
rok

finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet,
příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a
bezhotovostní platební styk
finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet,
příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a
bezhotovostní platební styk

1.16 Volitelný předmět
1.16.1 Seminář z ČJ

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
1
Volitelný

1

Seminář z ČJ
Obsah předmětu je určen k doplnění učiva vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura. Cílem výuky je
kromě rozšiřování okruhu vědomostí i podpora kreativity žáků. Rovněž je kladen důraz na vyjádření,
vysvětlení a obhájení vlastního názoru nejen ústní formou, ale i písemnou. Při výuce se kromě klasických
metod využívá i metod, jejichž podstatou je rozvoj dovedností žáků, ne jejich znalostí a vědomostí.
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Název předmětu

Seminář z ČJ
Součástí výuky je i nácvik praktického využití jazyka při specifických činnostech. Předmětem výuky jsou
vybrané kapitoly z literární teorie a dějin české a světové literatury. V rámci předmětu budou v průběhu
roku probíhat exkurze, návštěvy kulturních akcí apod. Seminář je především určen pro budoucí studenty
středních škol. Cílem vyučovacího předmětu je i podpora a rozvíjení zájmu o studium humanitních oborů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Seminář z českého jazyka je nabízen jako povinně volitelný předmět. Výuce je věnována jedna hodina
předmětu (specifické informace o předmětu týdně. Vyučuje se v 9. ročníku. Vedle tradičních metod jsou využívány i metody práce ve dvojicích a ve
důležité pro jeho realizaci)
skupinách. Výuka bude probíhat v kmenové učebně i v učebnách s audiovizuální technikou.
Způsob hodnocení žáků
Hodnocení žáků ve vyučovacím předmětu Seminář českého jazyka a literatury vychází z hodnocení pro
ostatní vyučovací předměty.
Seminář z ČJ
RVP výstupy

9. ročník
ŠVP výstupy
SKLADBA:
- rozlišuje věty v souvětí, vhodně je užívá při
komunikaci
- využívá svých znalostí při tvorbě jazykových projevů
TVAROSLOVÍ:
- spisovně vyslovuje česká slova
- tvoří spisovné tvary slov a vhodně je používá v
komunikačních situacích
- zvládá v písemném projevu pravopis lexikální,
slovotvorný i morfologický
- určuje slovní druhy i méně frekventovaných slov
TVOŘENÍ SLOV:
- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní zásoby
VÝZNAM SLOVA:
- tvoří spisovné tvary slov a vhodně je používá při
komunikaci
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA:
- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu a

Učivo
- větné členy - věta jednoduchá - shoda přísudku s
podmětem - souvětí souřadné a podřadné

- ohebné i neohebné slovní druhy - skloňování a
časování slovních druhů

- stavba slova a tvoření slov - pravopis související se
stavbou slova a tvořením slov
- slovo nadřazené, podřazené, souřadné - slova
jednoznačná a mnohoznačná - odborné názvy
- hláskosloví, spisovná výslovnost, zvuková stránka
věty - mluvní cvičení
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Seminář z ČJ

9. ročník
dalšími odbornými publikacemi
MLUVENÝ PROJEV:
- osvojuje si dovednosti souvislého kultivovaného
vyjadřování
OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE:
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu a
zdůvodní jejich využití
ČESKÁ PRÓZA A POEZIE:
- uceleně reprodukuje přečtený text
- popisuje strukturu a jazyk literárního díla, vlastními
slovy interpretuje smysl díla
- porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním a
filmovém zpracování
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
- vybere literaturu vhodnou pro čtenáře daného věku
- orientuje se v tvorbě současných českých písničkářů
MASMÉDIA:
- poznává manipulaci v masmédiích
- dovede ji zhodnotit
DRAMATICKÁ VÝCHOVA:
- zvládá základy tvoření dechu, hlasu, artikulace
- přijímá pravidla hry
- rozpozná témata a konflikty v situacích a příbězích

- útvary českého jazyka a jazyková kultura - jazyky
slovanské - vývoj českého jazyka
- literární teorie a historie - literární druhy a žánry tvořivé činnosti s literárním textem - různé způsoby
interpretace literárních a jiných děl

- texty lidových písní - písňové texty - literatura pro
děti a mládež
- masmédia, bulvární tisk

- práce s dechem, tvoření hlasu, držení těla - vstup do
role, jevištní postava - práce na postavě, charakter,
vztahy, řešení konfliktu
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1.16.2 Seminář z Matematiky

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Název předmětu
Oblast

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
1
Volitelný

1

Seminář z Matematiky

Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

1.16.3 Sportovní hry

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
1
Volitelný

1

Sportovní hry

Charakteristika předmětu
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Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Sportovní hry

1.16.4 Informatika

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

Název předmětu
Oblast

8. ročník
0

9. ročník
1
Volitelný

1

Informatika

Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

1.16.5 Konverzace v AJ

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
1
Volitelný

1
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Název předmětu
Oblast

Konverzace v AJ

Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
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2 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
2.1 Způsoby hodnocení
Klasifikací

2.2 Kritéria hodnocení
1.1. Právní vymezení:
Problematice hodnocení škol se věnuje školský zákon a Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a dále Vyhláška č.
17/2005 o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční
činnosti.
Pravidla hodnocení žáků vycházejí z ustanovení zákona č. 56l / 2004 Sb. (školského zákona) a to
zejména v § 30 (Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád), v § 44 (Cíle základního vzdělávání) a v § 51
(Hodnocení výsledků vzdělávání žáků).
Dále jsou tato ustanovení zákona rozvedena v ustanovení vyhlášky č. 48 / 2005 Sb. o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a to zejména v § 14 – 23.
1.2. Obecná ustanovení
Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý
proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Účelem hodnocení a
klasifikace je přispívat k zodpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými
předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.
1)Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a
výsledcích vzdělávání žáka.
2)Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení za I. pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis
z vysvědčení.
3)Hodnocení výsledků vzdělávání žáka vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen
klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů. Slovním nebo kombinovaným hodnocením
budou hodnoceni žáci na základě žádosti jejich zákonných zástupců a dle pravidel stanovených
v individuálním vzdělávacím plánu. Dle školního řádu je toto hodnocení možné.
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4)Škola převede slovní hodnocení do klasifikace v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí
odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Pro účely přijímacího
řízení ke střednímu vzdělávání se slovní hodnocení vždy převádí do klasifikace.
5)Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn.
6)Žák opakuje ročník, pokud na konci II. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen a ještě na
daném stupni ročník neopakoval.
7)Do vyššího ročníku postoupí i žák, který již v rámci daného stupně opakoval ročník, a to bez ohledu
na prospěch tohoto žáka. Tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce
opakování ročníku povolit pouze z vážných zdravotních důvodů.
8)Nelze-li žáka hodnotit na konci I. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín
tak, aby hodnocení za I. pololetí bylo provedeno nejpozději do 2 měsíců po skončení I. pololetí.
Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za I. pololetí nehodnotí.
9)Nelze-li žáka hodnotit na konci II. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín
tak, aby hodnocení za II. pololetí bylo provedeno do konce září následujícího školního roku.
V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.
10)Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci I. nebo II. pololetí,
může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do
3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka.
Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu
dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. V případě, že vyučujícím je ředitel školy, žádá zákonný
zástupce o přezkoumání hodnocení krajský úřad.
1.3. Způsoby hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:


jednoznačné,



srozumitelné,



srovnatelné s předem stanovenými kritérii,



věcné,



všestranné.

Pro žáka je hodnocení informací, do jaké míry si osvojil požadované očekávané výstupy, vědomosti,
dovednosti, návyky. Hodnocení zahrnuje píli žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech,
které ovlivňují jeho výkon. Zároveň je motivačním prvkem pro zvyšování aktivity. U žáků
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opouštějících školu jsou výsledky hodnocení činitelem, který ovlivňuje jejich uplatnění v dalším
osobním životě. Hodnocení nesmí být ovlivněno osobní sympatií nebo antipatií učitele k žákovi
nebo jeho rodičům. Hodnocení by mělo být především promyšleným pedagogickým procesem,
který pomáhá jednotlivým žákům v jejich učení.
Hodnocení probíhá v mnoha různých situacích a je tedy přirozené, že učitelé využívají všech forem
hodnocení a jejich kombinací. Většina učitelů dobře vnímá rozdíl mezi hodnocením výkonu, či
výsledku a hodnocením osoby. V expresivní oblasti vzdělávání, s jistým zjednodušením se někdy
říká ve výchovách, existují některé odlišnosti. Zde často hodnotíme slovně: komentujeme,
posuzujeme, diskutujeme, popisujeme, porovnáváme, korigujeme, vysvětlujeme.
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné
s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné; je pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné
a doložitelné. Vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných ve školním
vzdělávacím programu.
1.4. Hodnocení chování žáků
1)Kritéria hodnocení chování jsou dána obecně platnými společenskými normami, jednotlivými
ustanoveními řádu školy, případně podrobnějšími pravidly, která jsou v souladu s ustanoveními
řádu školy stanovena pro jednotlivé okruhy činností ředitelem školy (například v řádu školní jídelny,
počítačové pracovny, sokolovny, apod.).
2)Žáci jsou hodnoceni vždy s ohledem na jejich věkové zvláštnosti, rozumovou vyspělost, tj.
možnost pochopení daných pravidel a schopnost rozpoznání následků jejich jednání a dále s
ohledem na celkové okolnosti, při nichž k porušení pravidel došlo.
3)Podklady pro hodnocení chování shromažďuje třídní učitel na základě vlastních pozorování a
informací od dalších pedagogických pracovníků (písemných nebo ústních). Je prvním, kdo
monitoruje změny v hodnocení dítěte a hledá příčinu.
4)Průběžné hodnocení chování je prováděno slovně, a to vždy na konci 1. a 3. čtvrtletí do žákovské
knížky nebo kdykoli při zjištění porušování řádu školy ze strany žáka, při změně chování žáka, při
rozborech chování žáků určité třídy třídním učitelem apod.
5)Třídní učitel dbá na to, aby zákonný zástupce byl objektivně, pravidelně a včas informován o
chování žáka, a to zejména v případech náhlých změn a v období mezi případným udělením
výchovného opatření a závěrečnou klasifikací.
6)V rámci průběžného hodnocení jsou udělována tzv. výchovná opatření k posílení kázně nebo
pochvaly a jiná ocenění. Udělení je vždy zaznamenáno do katalogového listu žáka a prokazatelným
způsobem sděleno zákonným zástupcům.
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7)Výchovná opatření k posílení kázně jsou pochvaly, jiná ocenění a kázeňské výchovné opatření,
která mají 3 stupně. Jsou udělovány podle závažnosti přestupků a míry jejich opakování:
8)Výchovná opatření stejného stupně mohou být udělena během pololetí pouze jedenkrát.
Výchovná opatření: tresty a pochvaly:
Výchovná opatření – tresty:
a)napomenutí třídního učitele v kompetenci TU
b)důtka třídního učitele v kompetenci TU, po udělení oznámí TU tuto skutečnost řediteli školy
c)důtka ředitele školy v kompetenci ŘŠ
Napomenutí třídního učitele je udělováno za méně závažná porušování daných pravidel, a to budˇ
za jednorázové porušení nebo za opakované případy. Jde například o tyto přestupky:


pozdní příchody



nepřezouvání



nepořádnost, nepřipravenost na vyučování (vybavení, žákovská knížka…)



méně časté rušení výuky, které žák na základě upozornění učitele je schopen korigovat



nedodržování pravidel slušného chování (běžných společenských norem jako je slušné
vyjadřování, pomoc druhému …)

O přestupcích byl proveden informativní zápis pro rodiče do žákovské knížky nebo notýsku. O
udělení napomenutí třídního učitele rozhoduje třídní učitel a zákonné zástupce informuje zápisem
do žákovské knížky nebo notýsku. Informuje pedagogickou radu a provede zápis do katalogového
listu žáka
Důtka třídního učitele je udělována jednak v případě, kdy po udělení napomenutí třídního učitele
nedošlo ke zlepšení chování a jednak při závažnějším porušení pravidel, jako je například:


časté rušení výuky, které žák není schopen ani po napomenutí učitelem účinně korigovat



fyzické napadení spolužáka, které ale nemá za následek újmu na fyzickém nebo psychickém
zdraví



velmi hrubé a vulgární vyjadřování ke spolužákům



zlomyslné chování, zesměšňování, poškozování věcí, pomlouvání vůči spolužákům



nedovolené opuštění školy



nošení nebezpečných předmětů do školy

O udělení rozhoduje třídní učitel a informuje zákonného zástupce zápisem do žákovské knížky nebo
notýsku. Zákonný zástupce je též informován tiskopisem, který podepsaný odevzdává zpět třídnímu
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učiteli, ten jej zakládá do dokumentace žáka, zapíše do katalogového listu. Třídní učitel o udělení
důtky informuje pedagogickou radu.
Důtka ředitele školy je udělována jednak v případě, kdy ani po udělení důtky třídního učitele se
chování žáka nezlepšilo a jednak v případech obzvláště hrubého porušení pravidel, jako je
například:


krádež, vandalství



ublížení na zdraví



nošení, propagace, užívání nebo distribuce návykových látek



slovní či fyzický útok vůči učiteli nebo jakémukoli pracovníkovi školy



šikanování nebo hrubé násilí vůči spolužákovi



neomluvená absence

Návrh na udělení důtky ředitele školy předkládá třídní učitel. O udělení ředitelské důtky rozhoduje
ředitel školy. Udělení ředitelské důtky sdělí ředitel školy žákovi ve třídě. O udělení důtky informuje
ředitel školy zákonné zástupce rodiče ústně nebo doporučeným dopisem. Třídní učitel zapíše
udělení důtky ředitele školy do katalogového listu žáka.
Pochvala:
Pochvala třídního učitele – ocenění plnění povinností, pomoc spolužákům, třídní služby, aktivity se
spojené se třídou a menší i celoškolními akcemi. Pochvala za mimořádné úspěchy, skutky (i mimo
vyučování) se uděluje zápisem na vysvědčení. Třídní učitel informuje pedagogickou radu, o této
pochvale rozhoduje ředitel školy. Třídní učitel provede zápis o pochvale do katalogového listu žáka.
Pochvala ředitele školy – ocenění plnění povinností, pomoc spolužákům, aktivity spojené se školou,
s většími celoškolními akcemi, soutěžemi a školní reprezentací. Třdní učitel navrhuje pedagogické
radě. O této pochvale rozhoduje ředitel školy, pochvala je zapsána do žákovské knížky nebo notýsku
nebo může být oceněna i jiným způsobem. Tuto pochvalu zapíše třídní učitel do katalogového listu
žáka.
Zákonný zástupce žáka má v případě svého zájmu právo žádat vysvětlení pro udělení jakéhokoli
výchovného opatření osobně s třídním učitelem nebo ředitelem školy.
9) Pokud žák často porušuje pravidla školního řádu a není schopen své chování zlepšit ani po udělení
některého z výše uvedených výchovných opatření nebo pokud je hodnocení jeho chování trvale
spíše negativní, svolá ředitel školy k projednání hodnocení chování žáka společnou schůzku
zástupců školy (člen vedení, třídní učitel, výchovný poradce, speciální pedagog) a zákonných
zástupců žáka. Z tohoto jednání je pořízen zápis. Cílem jednání je dosáhnout účinné spolupráce
rodiny a školy při nápravě chování žáka.
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10) Na konci 1. a 2. pololetí je žák hodnocen z chování klasifikačním stupněm. Klasifikaci chování
navrhuje třídní učitel (po projednání s ostatními učiteli, kteří ve třídě působí) a rozhoduje o ní ředitel
školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel
uvedených v bodu 1) během celého pololetí.
Charakteristika jednotlivých stupňů:
a. Chování velmi dobré (stupeň 1):


nedochází k častějšímu nebo závažnějšímu porušování pravidel



žák dokáže aplikovat pravidla chování do praktického života ve škole



v případě porušování pravidel je žák schopen rychle a účinně na základě upozornění své
jednání změnit



po udělení výchovného opatření dojde k výraznému zlepšení chování

b. Chování uspokojivé (stupeň 2):


dopouští se opakovaných drobnějších přestupků, po udělení důtky třídního učitele nebo
ředitele školy nenastalo zlepšení



dopustil se závažného porušení pravidel

c. Chování neuspokojivé (stupeň 3):


žák se opakovaně dopouští hrubého porušování pravidel nezlepšuje své chování ani po
udělení důtky ředitele školy



dopustil se mimořádně závažného porušení pravidel, s vysokou mírou nebezpečnosti pro
školu, třídu nebo zdraví žáků

Postihování žáka za chování mimo školu je nepřípustné. Přesto je potřebné o nevhodném chování
žáka informovat zákonné zástupce a celý problém řešit.
1.5. Zásady a pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:


předměty s převahou teoretického zaměření,



předměty s převahou praktických činností a



předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci.
Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu
se specifikou předmětu.
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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů
jednotlivých vyučovaných předmětů, tím naplňujeme znalostní rovinu. Rovina kognitivního procesu
se zabývá hodnocením toho, zda a jakým způsobem jsou rozvíjeny jednotlivé klíčové kompetence a
jakého stupně osvojení klíčových kompetencí žák dosáhl, a to především ve vstahu sám k sobě.
O použití slovního hodnocení nebo kombinaci slovního hodnocení a klasifikace rozhoduje ředitel.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě
použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k
věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji,
ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a
naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
1)S pravidly hodnocení jsou žáci i jejich zákonní zástupci seznámeni při přijetí do školy (do 1. ročníku
nebo při přestupu žáka z jiné školy). Žákům jsou vždy zopakovány na počátku školního roku. S
pravidly a kritérii hodnocení v jednotlivých předmětech seznámí učitel žáky vždy na počátku
školního roku.
2)Žák musí předem vědět, jaké dovednosti, schopnosti a znalosti od něj budou požadovány. Musí
mít dastatek času k procvičení, pochopení a zažití.
3)Hodnocení se provádí klasifikačními stupni, ve čtvrtletí i během školního roku může být doplněno
slovně, u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být po dohodě s jejich zákonnými
zástupci použito slovní hodnocení na vysvědčení nebo i během celého školního roku.
4)Učitel přihlíží a zjišťuje důvody nevyrovnaných učebních výkonů žáka v určitém časovém období.
V případech mimořádného zhoršení prospěchu třídní učitel informuje zákonné zástupce žáka.
5)Žák je se svým hodnocením seznamován bezodkladně, v co nejkratší možné době od
hodnoceného výkonu. Hodnocení je zapsáno do zápisníčku respektive do žákovské knížky. Žák musí
mít z každého vyučovacího předmětu alespoň čtyři známky za každé pololetí školního roku, z toho
nejméně jednu z ústního zkoušení (ústní zkoušení se netýká výchov). Zkoušení je zásadně
prováděno před třídním kolektivem. Výkimka (individuální zkoušení) je možná jen při doporučení
tohoto způsobu zkoušení ve zprávě Školského poradenského zařízení.
6)Žák by měl být hodnocen co nejčastěji, a to se zaměřením na jeho pozitivní motivaci. Při celkovém
hodnocení učitel vždy přihlíží i ke změnám ve výkonu, tj. k osobnímu pokroku žáka. Hodnocení
známkou je vhodné co nejčastěji doplňovat hodnocením ústním.
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7)Hodnocení vždy probíhá s ohledem na věková specifika žáků a na individuální možnosti žáků a s
ohledem na jeho případná trvalá nebo momentální znevýhodnění a závažné indispozice.
8)Při hodnocení je vždy upřednostňováno srovnávání s osobním pokrokem žáka (formativní
hodnocení), ve vztahu k jeho předpokladům, před srovnáváním se spolužáky. Učitel může používat
při hodnocení přiměřeným způsobem i kritéria (kriteriální hodnocení) stanovená v daném
předmětu.
9)Hodnocení není prostředkem k upevňování kázně a známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje
hodnocení žákova chování (pokud toto chování není přímo kritériem v požadovaném výkonu – např.
spolupráce ve skupině, komunikace s ostatními apod.).
10)Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace vědomosti, dovednosti, postupy, praktické
dovednosti, domácí přípravu, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. Pokud jsou
předmětem hodnocení požadované vědomosti, klasifikuje se jen probrané a procvičené učivo.
11)Podklady pro hodnocení získává učitel s ohledem na charakter daného předmětu z písemných,
ústních nebo jiných projevů žáka. S konkrétními způsoby seznámí učitel na začátku školního roku
žáky.
12)V případech, kdy to charakter předmětu umožňuje, získává vyučující podklady pro hodnocení
vyváženě na základě ústních, písemných a dalších projevů žáka a přihlíží přitom k individuálním
charakteristikám a případným zdravotním znevýhodněním žáka, aby znevýhodnění v písemném
nebo ústním projevu mohlo být v celkovém hodnocení kompenzováno. Pokud žák opakovaně
selhává v písemných zkouškách, je mu vždy v případě jeho zájmu poskytnuta možnost ústního
přezkoušení a naopak.
13)Učitel vždy žákům včas předem oznámí, že se bude psát společná klasifikovaná písemná práce v
rozsahu větším než polovina vyučovací hodiny, aby se žáci na tuto práci mohli připravit. V jednom
dnu nesmí docházet ke kumulaci více takových písemných prací.
14)V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování není žák hodnocen z učiva, které zameškal, nejméně
po dobu 1 týdne. Prodloužení této lhůty při absencích delších než 1 týden zváží vždy učitel
příslušného předmětu a domluví s žákem termíny případných mimořádných doplňujících zkoušek
nebo písemných prací. Při absencích delších než 1měsíc třídní učitel vždy koordinuje postup
vyučujících různých předmětů.
15)Učitel žáka seznámí s hodnocením písemné práce v co nejkratším termínu po napsání, ale
nejpozději do 2 týdnů (nebrání-li tomu absence učitele nebo žáka). S žáky je vždy proveden rozbor
práce, oprava chyb, jsou seznámeni se správným řešením, systémem bodového hodnocení a dalšími
kritérii a je jim vždy umožněno do opravené práce nahlédnout.
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16)Pokud učitel v písemné práci zadává varianty (A,B,..), dbá na stejnou náročnost jednotlivých
variant.
17)Písemné práce žáků za školní rok jsou ukládány u učitele nejméně do konce září následujícího
školního roku.
18)Žák dostane příležitost ke zlepšení hodnocení a nápravě svých nedostatků v daném tématickém
okruhu učiva, a to v časové lhůtě stanovené učitelem. Při stanovení této lhůty učitel vždy přihlédne
k individuálním možnostem žáka zvládnout dané učivo.
19)Učitelé v rámci předmětových komisí konzultují své hodnotící postupy a kritéria tak, aby v
jednotlivých třídách bylo ve stejných předmětech nebo předmětech podobného charakteru
dosahováno přibližně stejného hodnocení.
20)Zákonný zástupce žáka je v žákovské knížce nejméně dvakrát během pololetí (v každém čtvrtletí
alespoň jednou) informován o hodnocení žáka, a to buď klasifikačním stupněm, nebo slovním
vyjádřením. Učitel informuje zákonného zástupce tak, aby záznamy v co nekratší lhůtě zobrazily
případné výrazné zhoršení hodnocení a aby zákonný zástupce žáka mohl ze záznamů usuzovat na
závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení.
21)Zákonný zástupce má možnost se s hodnocením dítěte seznámit prostřednictvím konzultačních
dnů (v oznámených termínech) nebo individuálně po dohodě s učitelem (konzultační hodiny
každého učitele).
22)V každém předmětu je žák hodnocen samostatně, bez ohledu na výsledky v ostatních
předmětech.
23)Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin před
jednáním pedagogické rady o klasifikaci, připraví učitelé podklady pro jednání pedagogické rady.
Jedná se o hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ke konci každého čtvrtletí školního roku
– zpravidla v měsících – listopad, leden, duben, červen.
24)Zákonní zástupci žáků, kteří mají ohrožený prospěch, jsou informováni o této situaci minimálně
jeden měsíc před vydáním vysvědčení.
25)Učitel hodnotí a do klasifikace promítá práci s chybou, jako s významným prvkem procesu učení,
a to podle hledisek


Žák chybu samostatně najde a opraví.



Žák najde chybu po upozornění a samostatně ji opraví.



Žák chybu nenajde, po poukázání ji samostatně opraví.



Žák chybu nenajde a opraví ji jen s dopomocí.
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Kromě zvládnutí daného učiva je při hodnocení výsledků vzdělávání žáků (podle charakteru
předmětu) kladen důraz především na:
a)Aplikování získaných poznatků na řešení konkrétních problémů a úloh; ucelenost, přesnost a
trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů;
b)Uplatňování teoretických vědomostí v praxi
c)Samostatnost myšlení, tvořivost, iniciativu, originalitu řešení
d)Pochopení souvislostí mezi jevy a poznatky, případně jejich samostatné odvozování
e)Efektivní spolupráci ve skupině
f)Samostatnost řešení úkolů; kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti
g)Používání získaných vědomostí při formulaci vlastních názorů a obhajování (argumentaci) těchto
názorů
h)Efektivnost komunikace; aktivita v přístupu k činnostem
i)Samostatné vyhledávání a zpracování informací; schopnost uplanťovat osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, hodnocení společenských a přírodovědných
jevů a zákonitostí
j)Snahu, aktivitu, přesnost, výstižnost a odborná a jazyková správnost ústního i písemného projevu;
pečlivost při práci
k)Samostatnou domácí přípravu na vyučování
l)Dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny při práci
m)Kritické myšlení, kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost
n) vlastní zhodnocení názorů druhých
o)Zvládnutí terminologie daného předmětu
Hodnotící stupnice – orientační hodnoty

100-91 %

Prakticky bezchybný

Vynikající, příkladný,

stav

výborný

1
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90 – 76 %

Převládající pozitivní

Velmi dobrý,

zjištění, dílčí chyby

nadprůměrný,

2

chvalitebný
75 – 51%

Pozitivní a negativní

Průměrný dobrý

3

podprůměrný, citelně

4

zjištění je v rovnováze
50 – 31%

Převaha negativních

zjištění, výrazné chyby slabá místa, dostatečný
Pod 30 %

Základní nedostatky

Nevyhovující stav,

5

nedostatečný
1.5.1.

Stupně hodnocení a jejich charakteristika ve vyučovacích předmětech s převahou

teoretického zaměření:
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika.
Hodnotí se:
1)kvalita výsledků vzdělávání,
2)píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon,
3)ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí
a vztahů,
4)kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
5)uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při
výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí a jiných činnostech
6)schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace, včetně dovednosti využívání ICT
7)kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita
8)přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
9)osvojení účinných metod samostatného studia,
10)osvojení dovednosti účinně spolupracovat.
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Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a
chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje vlastní práci. Myslí logicky
správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost, originalita a tvořivost. Jeho ústní a písemný
projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti
jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat
s ostatními. Je schopen samostatně studovat vhodné texty – dokáže se učit.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a
úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a
produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, někdy originalita. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při práci s informacemi má drobné
problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze
drobnou podporu nebo pomoc.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a
zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických
činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce. Podstatnější nepřesnosti a
chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při
řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé,
neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky,
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle
návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich zisku a třídění, ale zvláště
v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při
provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší
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nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní práci, vyžaduje
výraznou pomoc učitele. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V
logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má
vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v
grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a
chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci
s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními
vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.
Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho
časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti,
přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky.
Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně
studovat. Nedovede pracovat s informacemi, a to i při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat
s ostatními i přes jejich pomoc a podporu.
1.5.2.

Stupně hodnocení a jejich charakteristika ve vyučovacích předmětech s převahou

praktického zameření:
Převahu praktického zaměření mají vyučovací předměty ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce,
Člověk a společnost)
Při klasifikaci vyučovacích předmětů z těchto vzdělávacích oblastí se hodnotí:


vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,



osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,



využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,



aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,



kvalita výsledků činností,



organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,



dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,



hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,



obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
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Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky.
Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou
bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku.
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní
prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní
zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně,
ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné
chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště
udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se
o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých
chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými
nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za
pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických
činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele.
Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v
pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě
a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny,
materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně
podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané
teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V
praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a
způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky.
Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně
dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje
zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních
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zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci
překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V
praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat
při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné,
nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek
na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí.
Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a
pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
1.5.3.

Stupně hodnocení a jejich charakteristika ve vyučovacích předmětech s převahou

výchovné zaměření:
Převahu výchovného zaměření mají výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní
výchova, rodinná výchova, občanská výchova aj.
Žák s částečným uvolněním nebo úlevou doporučenou odborným lékařem se klasifikuje s
přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci se hodnotí:


stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu



osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace



poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti d) kvalita
projevu



vztah žáka k činnostem a zájem o ně



estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti



v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost,
výkonnost, péče o vlastní zdraví

Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady
a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho
projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku,
brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
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Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky
působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou
zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm
chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc
učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v
požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí
učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou
zdatnost.
Žák může být z výuky daného předmětu „uvolněn“:
Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní
způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel
školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a
dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se
souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Důvody pro uvolnění se uvedou v katalogovém listu
žáka.
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1.6. Sebehodnocení žáků
Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci možnost používat
také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je
zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce.
Všechny projevy autoevaluace jsou směřovány ne k hodnocení osobnosti žáka, ale jeho výkonu a
pokroku.
Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (vč.
kompetencí sociálních) :


schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi;



schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí, dovedností,
znalostí;



schopnost prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu,



schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení,
psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se,…



schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích
souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních část úloh,



schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků,



schopnost vyuţívání mezipředmětových vazeb,



schopnost aplikovat etické principy v praxi,



schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností,



pochopení své role v kolektivu.

Využívá se hlavně vlastní zhodnocení práce v hodině, na projektech, vlastní závěrečné vysvědčení,
slovní zhodnocení okamžitého výkonu, vlastní klasifikace svého výkonu, hodnocení podílu na práci
ve skupině, kooperace ve skupině.
K autoevaluaci pokroku ve výsledcích výchovy a vzdělávání žáků je využíváno též žákovské portfolio.
V první fázi se v něm soustřeďuje veškerý materiál pro hodnocení, na konci každého školního roku
žák s dopomocí učitele třídí uložené práce a vytváří portfolio výstupní. Ve spolupráci s učitelem se
snaží o posouzení svého pokroku. Portfolio je využíváno pro informovanost rodičů o práci žáka,
průběžně na třídních schůzkách a konzultačních hodinách je k nahlédnutí, k diskusi žáka a rodiče
nad portfoliem.
Učitel podporuje sebehodnocení žáků, umožní žákovi sebehodnotit vlastní práci. Žáci jsou vedeni k
sebehodnocení ve všech předmětech všech ročníků. Slovní hodnocení a sebehodnocení se využívá
při hodnocení nabývání dovedností cílových kompetencí a dovedností průřezových témat. V
ostatních případech je možné využívat jiného typu hodnocení znalostí a rozvíjených dovedností
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žáka. Sebehodnocení je pro žáka zpětnou vazbou jak splnil očekávané výstupy, jaký pokrok dosáhl
vzhledem ke svým individuálním schopnostem a vynaloženému úsilí.
Hodnocení je prováděno systematicky celý školní rok. Pro záznam hodnocení slouží žákovské knížky
a dále jsou připravovány různé evaluační listy doplňující předmětová (projektová) portfolia, do
kterých je možné zaznamenávat jak hodnotící a sebehodnotící ocenění žákových dovedností a
schopností, tak klasifikované nebo jinak hodnocené výkony žáka.
1.6.1.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

1)Učitel vytváří dovednost žáka hodnotit sám sebe. Podporuje sebehodnocení a vzájemné
hodnocení jako přirozenou součást procesu hodnocení
2)Učitel vede žáka k dovednosti hodnotit sám sebe ve smyslu jeho zdravého sociálního a
psychického rozvoje
3)Učitel navyká žáka na situace, kdy bude hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem
předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno
4)Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem s argumentací
1.7. Formy a metody ověřování vědomostí a dovedností a získávání podkladů pro hodnocení a
klasifikaci, kritéria
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:


soustavným diagnostickým pozorováním žáka – vedením záznamů



soustavným sledováním výkonu žáků a jeho připravenosti na vyučování



různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)



kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami (didaktické testy, diktáty, vstupní
prověrky, ústní a písemná procvičování, práce s chybou /návyk zpětné kontroly vlastní
práce, vzájemná kontrola, označení typu chyby, vysvětlení, náprava/, experiment



laboratorní práce - dodržování bezpečnosti práce, bezpečná manipulace s pomůckami a
chemikáliemi, dodržování postupu práce podle zadání úlohy či pokynů učitele, manuální
zručnost při plnění úkolů, splnění zadaných úkolů (organizace práce), formulace výsledků
pozorování či pokusu, vyvozování závěrů, popř. schopnost zevšeobecnění závěrů, tvorba
písemného záznamu – stylistická i grafická úroveň práce, schopnost týmové spolupráce,
určení a plnění své role při práci ve skupině



analýzou výsledků činnosti žáka (kvízy, koncepty slohových prací, zpracování poznámek,
práce s textem a odbornými příručkami, tabulkami, dokumenty a informačními
technologiemi, práce s přírodninami a fyzikálními tělesy, mapou, slepou mapou, hodnocení

272

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
práce ve dvojicích, skupinách, referáty, vystupování na exkurzi, zapojení v diskusi (diskusní
kruh), projektové vyučování, vystoupení žáka, schopnost demonstrace, zapojení do soutěží,
práce a aktivity pro školu, individuální nadstavbová činnost, vlastní literární, výtvarná a
hudební tvorba)


konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotních služeb



rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka



skupinová práce -podíl na práci skupiny, vlastní tvůrčí přínos, organizace práce ve skupině,
prezentace výstupu, schopnost akceptovat názory ostatních a obhájit svá stanoviska



referáty – práce s informačními zdroji, obsahová stránka, ústní prezentace, vlastní
myšlenky, motivace pro využití



exkurze – aktivní účast na přípravě exkurze, zájem o téma exkurze, ústní moderování –
příprava, prezentace, získané dovednosti a vědomosti, zpracované materiály, článek



slohová práce - stylistická úroveň, originalita, grafická úroveň, pravopis, struktura práce,
dodržení osnovy,



kratší samostatné práce (teoretické, praktické)- teoretické, úroveň vědomostí, informační
zdroje, aplikace teoretických vědomostí při řešení konkrétního problému, úroveň vyjádření,
věcná správnost, praktické, využití teoretických znalostí, originalita řešení – různé varianty,
preciznost, estetičnost a funkčnost, praktické využití výrobku



Práce s dokumenty, přírodninami, fyzikálními tělesy (experiment) – dovednost orientace a
vyhledávání údajů v nákresech, tabulkách, grafech a přehledech, v odborných textech,
atlasech přírodnin, vyhledávání údajů pro řešení úkolů v pracovních sešitech, schopnost
zkoumat dané přírodniny či děje a jevy, porovnávat jejich důležité znaky, analyzovat a
syntetizovat výsledky svého pozorování, dovednost poznávat, určovat dané přírodniny,
zařazovat je do systému, schopnost zkoumat fyzikální tělesa, látky, děje a jevy, mechanismy
a chápat principy jejich funkce, dovednost demonstrace fyzikálních pokusů, dovednost
práce se slepými mapami (prostorová orientace)



Čtenářské kompetence – úroveň hlasitého čtení, porozumění textu, orientace v textu,
schopnost reprodukovat text, aplikace získaných informací v běžném životě



Cvičení v přírodě – splnění úkolu dovednostního i vědomostního charakteru (aplikace
dovedností), správnost vyřešení úkolu,



dodržování postupů podle zadaných pokynů, správná organizace práce, schopnost plnit
praktické úkoly, manipulace s pomůckami,



dodržování pravidel bezpečnosti, schopnost týmové práce, zastávání své role ve skupině,
případná tvorba písemného záznamu, formulace výsledků



Individuální a nadstavbová činnost – vlastní iniciativa a zájem o práci v hodině, plnění
dobrovolných úkolů, příprava na soutěže (řešení teoretických i praktických úkolů),
dosažené výsledky v soutěži
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1.8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami blíže specifikuje vyhláška MŠMT č. 27/2016
Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných.
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění.
1)U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami volí učitel především takové formy a druhy
ověřování dosažených vědomostí a dovedností, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá
zdravotní postižení a zdravotní nebo sociální znevýhodnění negativní vliv.
2)Pokud jde o vývojové poruchy učení, nebude žák pokud možno vystavován úkolům, v nichž
vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
Učitel klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.
3)Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází učitel především z doporučení
posudku pedagogicko-psychologické poradny a z individuálního vzdělávacího plánu žáka. Žák je
hodnocen co nejčastěji, v závěrečném hodnocení pak učitel vždy přihlédne k charakteru
znevýhodnění nebo postižení. Známku konzultuje s vyučujícím, který provádí individuální nápravy.
4)U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může ředitel školy - po projednání se zákonnými
zástupci žáka - rozhodnout o slovním hodnocení žáka, a to zpravidla ve vybraných předmětech
učebního plánu (výjimečně ve všech). Slovní hodnocení bude aplikováno v těch předmětech, které
se nejvýrazněji vztahují ke zjištěnému zdravotnímu postižení nebo znevýhodnění. V případě žáka s
vývojovou poruchou chování může být slovně hodnoceno chování.
Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do
složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního
výkonu žáka.
1.8.1.

Hodnocení a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Žáci s vývojovými poruchami učení navštěvují po souhlasu rodičů pedagogickopsychologickou
poradnu. Na základě vyšetření a doporučení dětských psychologů a speciálních pedagogů jsou tyto
děti zařazovány do reedukační péče. Na reedukaci individuálně pracují jednou týdně s dětmi
vyškolené asistentky kurzu náprav SPU a zkušené učitelky českého jazyka ve spolupráci s vyučujícími
daného předmětu. Při běžné výuce žáků se specifickými poruchami učení respektujeme jejich
pracovní tempo, učivo často opakujeme, dochází k částečné redukci učiva (kde je to nutné),
zajistíme pravidelnou relaxaci a režim dne, preferujeme kladnou zpětnou vazbu, používáme
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metodu pochvaly a kladné motivace, poskytujeme ocenění před třídou, jednotný postup všech
vyučujících. Všem těmto dětem, zejména žákům integrovaným, je věnována náležitá péče.
Ředitelství školy uzavírá s rodiči žáků nebo jejich zákonnými zástupci dohodu o vzájemné spolupráci
- pro integrované žáky jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány, jejichž podpisem se rodiče
i vyučující dohodnou na společném postupu při celoroční práci s dítětem. Konkrétní způsoby
nápravy, speciální pomůcky, podíl rodičů a školy na nápravě jsou stanoveny individuálně dle
možností žáka, rodiny i školy.
1.8.2.

Hodnocení a vzdělávání žáků s poruchami chování

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy
společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků
bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na
doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného
individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné
klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání
manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitelé musí s žáky stanovit přesná pravidla chování
a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s těmito žáky. Zavést systém pochval a trestů. Do
vyučování musí učitelé zařazovat metody napomáhající těmto žákům udržovat pozornost (relaxace,
střídání činností, vhodný způsob řízení hodiny).
1.8.3.

Hodnocení a vzdělávání žáků s mentálním postižením

Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením, kteří jsou integrováni do běžné výuky. Individuální
plán je zpracován na základě doporučení PPP podle osnov Praktické školy. Tyto žáky je možné
vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Těmto žákům škola zajistí vhodné
učebnice a materiály, odpovídající metody a formy práce, režim dne, relaxaci.
1.8.4.

Hodnocení a vzdělávání žáků se zrakovým a sluchovým postižením

Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou
individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a
na základě individuálních vzdělávacích plánů. Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou
zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci
se SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude
pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům
při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při
komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.
1.8.5.

Hodnocení a vzdělávání žáků s tělesným postižením
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Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou
individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a
na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně
pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu týkající se omezení v tělesné
výchově, ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Přestože
je škola bezbariérová, budeme v nutných případech požadovat přítomnost osobního asistenta,
který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat
učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a
také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého
spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo
vyučování.
1.8.6.

Hodnocení a vzdělávání žáků s autismem

Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto žáků bude
probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na
doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného
individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob
komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o
závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi
(jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s
takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s
rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém
předmětu v jiném postupném ročníku.
1.8.7.

Hodnocení a vzdělávání s více vadami

Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální
integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě
individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně
pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny
v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení
bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při
přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem,
pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého
žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném
postupném ročníku.
1.8.8.

Hodnocení a vzdělávání žáků z odlišného kulturního a sociálně nepodnětného

prostředí a žáků cizinco s jiným mateřským jazykem než českým
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Tato problematika se týká žáků se sociálním znevýhodněním – rodinné prostředí s nízkým sociálně
kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo
uloženou ochrannou výchovou a žáků v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu.
Děti z rodinného prostředí s nízkým sociálním a ekonomickým postavením se ve spádové oblasti
naší školy vyskytují v minimální míře. Jejich integraci věnujeme patřičnou specifickou péči.
Profesionálním přístupem postupně pomáháme těmto žákům začlenit se do majoritní skupiny žáků,
pozvolně měníme jejich základní sociální a hygienické návyky a jejich hodnotovou orientaci.
Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí je ve většině případů
nedostatečná znalost jazyka. Největší pozornost je tedy třeba věnovat jeho osvojení.
Jestliže žák nezná základní pojmy v českém jazyce, je nutná individuální pomoc. Žákům nabízíme
individuální setkávání s proškoleným pedagogem, kde mají možnost neustálého opakování,
vysvětlování pojmů a procvičování učiva. Při běžné výuce těchto žáků je opět sestavován
individuální vzdělávací plán, který je konzultován s rodiči.
1.9. Hodnocení mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů
Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků vychází způsob výuky z principů individualizace, která se
realizuje změnou organizace výuky, metod a forem práce.
Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva
ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
Ředitel školy může na základě doporučení školského poradenského zařízení zajistit pro žáka výuku
některých předmětů (vzdělávací oblast, v níž je žák mimořádně nadán) ve vyšších ročnících.
Hodnocení těchto předmětů je součástí celkového hodnocení žáka na vysvědčení.
1.10.

Hodnocení žáka na vysvědčení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni


prospěl(a) s vyznamenáním,



prospěl(a),



neprospěl(a)



nehodnocen(a)

1. Žák je hodnocen stupněm


prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
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vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi
dobré;


prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením,



neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením.



nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci 1. pololetí

2. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:


- pracoval(a) úspěšně,



- pracoval(a).

3. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice
povinnou školní docházku
Dosažená úroveň znalosti českého jazyka se považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon
žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura určeného
školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí
po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého
jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.
1.11.

Slovní hodnocení

Slovní hodnocení dle § 15, odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Slovní hodnocení využíváme při sumativním hodnocení konečného výkonu, ale i v průběžném
hodnocení výkonu žáka.
Podmínkou pro využití pouze slovního hodnocení je vytvořený systém přenosu informací o
individuálním pokroku žáka (průběžná zpětná vazba pro žáka, rodiče…).
Kvalitu zpětné vazby je třeba vyhodnotit po ukončení l. pololetí, v případě negativních postojů
rodičů i dříve.
Slovní hodnocení stanovuje úroveň žáka ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v
učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP.
Hodnotí žáka vzhledem k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům. Slovní hodnocení zahrnuje
též dosaženou úroveň jednotlivých klíčových kompetencí a naznačuje další rozvoj žáka.
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1.11.1.

Kritéria slovního hodnocení

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií:
 O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy po
projednání v pedagogické radě na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
 Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
 Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů
slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v
případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a k věku žáka.
 Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle
žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení
dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
2. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

ovládá
v podstatě ovládá
ovládá s pomocí
ovládá se značnými mezerami
neovládá

uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení, myšlení vykazuje
drobné nepřesnosti
větší nedostatky v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

poměrně výstižné a přesné
celkem výstižné, ústní i písemný projev s
drobnými nedostatky
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně, ústní i
písemný projev je slabý
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné
otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí
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1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý

4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Aktivita, zájem o učení
1 – výborný

2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

užívá vědomostí a dovedností, ojediněle se
projevují drobné nedostatky
dovede používat vědomosti a dovednosti při
řešení úkolů, dopouští se drobných chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí
snadno překonává potíže a odstraňuje chyby,
jichž se dopouští
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, žák je
schopen samostatné práce po předběžném
návodu učitele
učí se svědomitě, pracuje s malou pomocí po
předběžném návodu učitele
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů,
pracuje pod občasným dohledem učitele
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty,
vedení a dohled
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné,
žák nepracuje ani pod dohledem učitele

Nehodnocení žáka
Nehodnocení žáka podle § 51, 52, 67 a 69 školského zákona:
1)Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí
nehodnotí.
2)Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší
ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
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