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1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP:  Učíme se pro život  

1.2 Údaje o škole  
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2 Charakteristika školy  
2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola Praha – Dolní Chabry je úplná devítiletá škola se školní družinou, školním klubem a 

školní jídelnou, sídlí v budově z roku 1938. Škola vzdělává žáky běžné populace a žáky se 

specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Maximální kapacita školy čítá 450, školní 

družiny 90, školního klubu 30 žáků a kapacita školní jídelny čítá 450 strávníků. Škola je jedinou 

základní školou v městské části Praha - Dolní Chabry, a je tedy spádovou školou této obce. V případě 

volné kapacity přijímá škola také žáky z jiných spádových oblastí. Vzhledem ke své poloze a 

bezprostřední blízkosti zastávky MHD je škola velmi dobře dopravně dostupná nejen z okolních 

městských částí, ale také z obcí ležících severně od Prahy  

2.2 Umístění školy  

Škola je umístěna v centru města nebo obce.   

2.3 Charakteristika žáků  

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích 

státních příslušníků. Škola se nezabývá integrací žáků s tělesným handicapem.   

2.4 Podmínky školy  

Škola je svým uspořádáním úplnou školou. Má k dispozici školní družinu a školní klub. Žáci mají k 

dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.  

Vyučování probíhá v českém jazyce.  

Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází pěstitelský pozemek, sportovní 

hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici 

zahrada, hřiště. Žákům jsou k dispozici šatny.  

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům 

možnost pro připojení k internetu využít 33 pracovních stanic, specializované učebny, pracovní 

stanice ve třídách, bezdrátové připojení v části školy.  

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, chemie, zeměpis.  

 

Škola úzce spolupracuje s externími specialisty v oblasti protidrogové prevence.  
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2.5 Vlastní hodnocení školy  
2.5.1 Oblasti autoevaluace  

Autoevaluace se zabývá především těmito oblastmi: obsah a průběh vzdělávání, výsledky 

vzdělávání žáků, realizace výuky.  

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Podmínky ke vzdělání:  

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,  

obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu 

jazyku, rozvoj kompetencí k učení),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti   

2.5.3 Nástroje autoevaluace  

Analýza školní dokumentace, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové 

komise apod.), zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí.  

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností  

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně častěji než jednou za pololetí.  

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi:  

obec/město: MÚ Dolní Chabry  

sdružení rodičů a přátel školy: Spolek přátel chaberské školy - pravidelné schůzky 1 x za měsíc  

školská rada: pravidelné schůzky 2 x ročně  

školské poradenské zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 8   
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2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Společné akce žáků a rodičů: školní slavnosti, třídní schůzky, vánoční jarmark.  

Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, jarmark.  

2.8 Charakteristika pedagogického sboru  

Na škole působí okolo 33 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupců. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 51 – 70 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení 

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 30,83.  

Pedagogický sbor je stabilizovaný a početně odpovídá potřebám školy. Jeho velikost vychází z 

aktuálního počtu žáků. Převážná část pedagogického sboru je plně odborně kvalifikována, 

prostřednictvím kurzů a samostudiem si pedagogové průběžně doplňují a prohlubují znalosti. Ve 

sboru převažují učitelé středního věku, velmi vyvážený je poměr mužů a žen, a to na obou stupních. 

Celý pracovní kolektiv je relativně kompaktní, kooperativní a nekonfliktní, usiluje o vytvoření 

vstřícného a přátelského prostředí, ve kterém by se žáci cítili bezpečně. Na škole jsou zřízeny funkce 

výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů. V odůvodněných případech 

pomáhá při výuce integrovaných žáků asistent pedagoga.   

2.9 Dlouhodobé projekty  

Pedagogové vytvářejí individuální i společné projekty pro žáky jednotlivých tříd. Jejich výsledky 

prezentujeme v prostorách vstupní haly školy, na chodbách nebo ve třídách, případně na webových 

stránkách školy.  

Každoroční vícedenní projekty pro žáky 5. – 9. tříd naplňují průřezová témata RVP. Žáci pracují ve 

skupinách napříč ročníky, výsledky své práce prezentují formou vystoupení, foto nebo 

videoprojekce, či plakátu.  

Tradičními projekty se již stala dětská vystoupení a pásma na oslavu Vánoc, Masopustu, Velikonoc, 

závěru školního roku a dalších významných dní. Při těchto vystoupeních spolupracujeme s MČ Praha 

– Dolní Chabry, Občanským sdružením na ochranu památek v Dolních Chabrech, se Spolkem přátel 

chaberské školy.  

Škola je dlouhodobě zapojena do projektu „Ovoce do škol“, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, a tím zároveň bojovat 

proti dětské obezitě.  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

10 

V oblasti prevence a bezpečnosti dětí se pravidelně zapojujeme do soutěží v oblasti prevence, 

vyhlašovaných Městskou částí Praha 8.  

Akcí překračující rámec naší školy je recitační soutěž v angličtině Come and Show, kterou 

organizujeme pro žáky pražských základních škol. 
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3 Charakteristika ŠVP  
3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy:  

Základní škola Praha – Dolní Chabry je jedinou základní školou v obci, a proto si klade za cíl vzdělávat 

všechny žáky ze své spádové oblasti a poskytovat základní vzdělání bez specializace.  

Škola usiluje o vytvoření podnětného a tvůrčího prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, 

povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší. Vytváří také odpovídající podmínky 

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Základní vzdělávání na 1. stupni je zaměřeno na přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné 

péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. To je založeno na poznávání, 

respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Charakter výuky by 

měl motivovat žáky k dalšímu učení a vést je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, 

objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.  

Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim 

umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a 

kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana 

našeho státu i Evropské unie. Pojetí vzdělávání je budováno na vyšších učebních možnostech žáků 

a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu.  

V průběhu celého základního vzdělávání by žáci měli postupně získávat takové osobnostní kvality, 

které jim umožní pokračovat ve studiu na vyšších stupních škol, zdokonalovat se ve zvolené profesi 

a během celého života se dále vzdělávat.  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Usilujeme o to, aby žák v rámci své individuality na konci základního 

vzdělávání: 
 chápal význam celoživotního vzdělávání, 
 chápal věci v souvislostech, 
 ovládal dovednost učit se, 
 uměl vyhledávat informace a pracovat s nimi, 
 uměl plánovat a organizovat svou činnost, 
 byl schopen sebekritiky a uměl se poučit z chyb, 
 dokázal využívat získané poznatky v praxi, 
 uměl vhodným způsobem odpočívat. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k řešení 
problémů 

Usilujeme o to, aby žák v rámci své individuality na konci základního 
vzdělávání: 

 uměl rozpoznat a pochopit problém, 
 nebál se na problém poukázat, 
 uměl promyslet a zvolit vhodný způsob řešení a ověřit si jeho 

správnost, 
 dokázal nést odpovědnost za své rozhodnutí. 

Kompetence komunikativní Usilujeme o to, aby žák v rámci své individuality na konci základního 
vzdělávání: 

 uměl vyjádřit své myšlenky a pocity slovy, gesty i činy, 
 dokázal obhájit svůj názor, 
 využíval různé komunikační prostředky, 
 naslouchal druhým, respektoval jejich názor a dokázal na něj 

adekvátně reagovat. 
Kompetence sociální a 
personální 

Usilujeme o to, aby žák v rámci své individuality na konci základního 
vzdělávání: 

 měl úctu k sobě samému i k ostatním, 
 uznával právo na jiný názor,  
 chápal význam týmové práce 
 podporovat pozitivní atmosféru v mezilidských vztazích. 

Kompetence občanské Usilujeme o to, aby žák v rámci své individuality na konci základního 
vzdělávání: 

 respektoval přesvědčení druhých lidí, 
 se dokázal vcítit do situací ostatních lidí, 
 odmítal útlak a násilí, 
 chápal základní principy právní společnosti, 
 se choval a rozhodoval zodpovědně, 
 respektoval, chránil a dokázal ocenit naše tradice a kulturní 

dědictví, 
 chápal základní ekologické a enviromentální problémy. 

Kompetence pracovní Usilujeme o to, aby žák v rámci své individuality na konci základního 
vzdělávání: 

 měl zažité základní pracovní návyky, 
 zodpovědně přistupoval k práci s ohledem na bezpečnost 

svou a svého okolí, 
 se choval šetrně k životnímu prostředí, 
 využíval v praxi nabyté teoretické znalosti, 
 se orientoval ve světě práce a byl schopen se rozhodnout o 

své budoucí profesi.  
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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:  

Plán pedagogické podpory  (PLPP) zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných 

opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen 

žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a 

způsobů vyhodnocování naplňování plánu.   

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce a školního psychologa. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat 

rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů 

kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a 

organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, školním psychologem, vedením školy i žákem 

samotným.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

Individuální vzdělávací plán  (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných 

opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu. Obsahuje mj. údaje o 

skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem.  

IVP sestavuje třídní učitel  za pomoci výchovného poradce a školního psychologa. IVP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem 

stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný 

poradce stanoví termín přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, školním 

psychologem, vedením školy i žákem samotným.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

PLPP a IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy vypracován na základě doporučení 

školského poradenského zařízení.  

Pro žáky s SVP od 2. stupně PO je zajištěna pravidelná péče ve formě intervence, tj. předmětu 

speciálněpedagogické péče. Tento předmět je zapracován do rozvrhu výuky příslušného žáka s SVP.  
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:  

Plán pedagogické podpory  (PLPP) zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných 

opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen 

žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje stanovení cílů podpory a způsobů 

vyhodnocování naplňování plánu.   

Plán pedagogické podpory mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem, 

školním psychologem a školským poradenským zařízením. PLPP mimořádně nadaného žáka má 

písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného 

žáka.   

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

Individuální vzdělávací plán  (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných 

opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu. Obsahuje mj. údaje o 

skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem.  

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem, 

školním psychologem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má 

písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného 

žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce 

na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. 

IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín 

průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní 

rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.  

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení 

poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní 

matriky  
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Pravidla pro zapojení dalších subjektů:    

 

PLPP a IVP mimořádně nadaného žáka je vždy vypracován na základě doporučení školského 

poradenského zařízení.  

3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. ročník 8. 
ročník 

9. 
ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání ČJ   M   HV  F   ORV   

Sebepoznání a sebepojetí Prv  Prv     AJ     ORV , 
AJ  

 

Seberegulace a 
sebeorganizace 

 Prv   AJ  AJ     ORV , 
AJ  

 

Psychohygiena    TV  TV      ORV   

Kreativita  HV  VV     VV  VV  VV  VV  

Poznávání lidí Prv      ČJ   ORV   AJ  

Mezilidské vztahy Prv  Prv      ORV      

Komunikace TV  ČJ      ČJ  ORV     

Kooperace a kompetice HV      TV   ORV     

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

   Prv   ČJ  M , 
ORV  

 ORV   

Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

Prv        D , 
ORV  

ORV     

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ORV , 

ČJ  
ČJ  ČJ  ČJ , AJ  

Občan, občanská společnost a 
stát 

 Prv     HV  ORV  ORV     

Formy participace občanů v 
politickém životě 

   Prv     ORV  ORV  ORV   

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

    Vlv     ORV  ORV   

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá    AJ  Vlv  AJ   ORV , AJ    

Objevujeme Evropu a svět    AJ   Vlv  AJ  ORV , NJ 
, RJ , FJ  

   

Jsme Evropané     Vlv     ORV  Z   
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Průřezové téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. ročník 8. 
ročník 

9. 
ročník 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Kulturní diference    AJ   Vlv  ČJ   AJ   

Lidské vztahy  Prv  Prv      ORV     

Etnický původ  ČJ   Vlv     ČJ  D , 
ORV  

 

Multikulturalita     AJ     NJ , RJ , 
FJ  

ČJ  AJ  

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

      Vlv   ORV   D  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Ekosystémy    Prv  Přv   Z     Př  

Základní podmínky života     Přv , 
Vlv  

   Př   Z  

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

    Vlv     ORV   CH  

Vztah člověka k prostředí    Prv  AJ     ORV , AJ    

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

    ČJ   ČJ     ČJ  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 

    ČJ   ČJ     D  

Stavba mediálních sdělení       ČJ      ČJ  

Vnímání autora mediálních 
sdělení 

      VV , ČJ  D  D   

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

      Vlv     D   

Tvorba mediálního sdělení     ČJ     ČJ   ČJ  

Práce v realizačním týmu       ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 
AJ  Anglický jazyk 
CH  Chemie 
ČJ  Český jazyk a literatura 
D  Dějepis 
F  Fyzika 
FJ  Francouzský jazyk 
HV  Hudební výchova 
M  Matematika 
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Zkratka Název předmětu 
NJ  Německý jazyk 

ORV  Občanská a rodinná výchova 
Př  Přírodopis 

Prv  Prvouka 
Přv  Přírodověda 
RJ  Ruský jazyk 
TV  Tělesná výchova 
Vlv  Vlastivěda 
VV  Výtvarná výchova 
Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  
4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace  2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 7+2 7+3 7+1 6+1 6+1 33+8 4 4 4 3+1 15+1 
Anglický jazyk    3+1 3+1 3+1 9+3 3+1 3+1 3+1 3+1 12+4 

Další cizí jazyk  
 Německý jazyk 
 Ruský jazyk 
 Francouzský jazyk 

          0+2 0+2 0+2 0+6 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 3+1 4 4 4 15+1 

Informační a 
komunikační technologie 

Informační a komunikační 
technologie 

    1  1 1    0+1 1+1 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2    6        

Přírodověda     1 1+1 2+1        

Vlastivěda     2 2 4        

Člověk a společnost Dějepis          2 2 1+1 1+1 6+2 

Občanská a rodinná výchova          2 2 2 1+1 7+1 

Člověk a příroda Fyzika          1+1 1+1 2 2 6+2 

Chemie             2 2 4 
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace  2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 
Přírodopis          1+1 1+1 2 2 6+2 

Zeměpis          1+1 2 1+1 1+1 5+3 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0+1 3+1 
Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 29 30 31 32 98+24 
    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Občanská a rodinná výchova  
V předmětu Občanská a rodinná výchova se realizují vzdělávací předměty Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Vzdělávací předmět  Výchova ke 
zdraví se rovněž realizuje ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (2 hodiny z celkové základní časové dotace 10 hodin, dalších 8 hodin je začleněno v 
předmětu Tělesná výchova. Tyto dvě hodiny jsou pro přehlednost v učebním plánu zařazeny do předmětu Občanská a rodinná výchova).  
    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

20 

5 Učební osnovy  
5.1 Český jazyk a literatura  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

9 10 8 7 7 4 4 4 4 57 
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk a literatura 
Oblast Jazyk a jazyková komunikace 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících I. a II. 

stupně.  
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro 
přehlednost je rozdělen do složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. 
Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná. 
Komunikační a slohová výchova je zaměřena na všestrannou práci s textem, v jazykové výchově si žáci 
osvojují spisovnou podobu českého jazyka. V literární výchově si žáci rozvíjejí základní čtenářské návyky a 
pracují s literárními texty. 
Cílem je správné osvojení mateřského jazyka v psaném i mluveném projevu. Žák rozvíjí dovednost správně 
číst s porozuměním textu, vnímat text jako zdroj informací a orientovat se v literatuře. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová týdenní dotace na 1. stupni je následovná: první ročník 9 hodin, druhý ročník 10 hodin, třetí ročník 
8 hodin, čtvrtý ročník 7 hodin a pátý ročník 7 hodin. Na druhém stupni probíhá výuka ve všech ročnících s 
týdenní dotací 4 hodiny. Výuka je realizována v kmenových třídách, v počítačové pracovně, v pracovně 
vybavené interaktivní tabulí. 

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 
Kompetence k učení: 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Na úrovni základního vzdělání žák: 
 vyhledává a třídí informace z tisku i literatury, propojuje je do širších významových celků; 
 pracuje se slovníky a Pravidly českého pravopisu, s jazykovými příručkami; 
 osvojuje si základní jazykové a literární pojmy; 
 kriticky hodnotí výsledky svého učení, diskutuje o postupech práce; 
 využívá prostředků výpočetní techniky; 
 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody; 
 samostatně pozoruje, postupy konzultuje, informace uvádí do souvislostí, kriticky posuzuje a 

vyvozuje vlastní závěry; 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 vyhledává informace vhodné k řešení problému; 
 plánuje postupy vedoucí k objasnění problému; 
 využívá získaných informací a vědomostí k objevování různých variant řešení; 
 vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech, 

promýšlí způsoby řešení problémů; 
 samostatně řeší problémy, volí vhodné varianty řešení; 
 uvážlivě rozhoduje o interpretaci výsledků;  
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen obhájit svůj názor; 

Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu;  
 výstižně a kultivovaně argumentuje písemně i ústně; 
 naslouchá názorům druhých a vhodně na ně reaguje; 
 účinně se zapojuje do diskuse, dodržuje její pravidla a kultivovaně obhajuje své názory; 
 rozumí různým druhům textů a sdělení; 
 využívá informačních a komunikačních prostředků; 

Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na týmové práci a přispívá k řešení společných úkolů; 
 podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry, na základě tolerance přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů, střídá role v pracovní činnosti; 
 v případě potřeby dokáže požádat o radu či pomoc; 
 věcně argumentuje, přispívá k diskusi ve skupině i v kolektivu, uzná a ocení zkušenost druhých lidí, 

chápe potřebu efektivně spolupracovat; 
 v komunikativních projevech ovládá a řídí jednání a chování, podporuje svou sebedůvěru, vhodně 

prezentuje výsledky práce; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 respektuje přesvědčení a názory druhých lidí, je schopen se vcítit do situace ostatních, odmítá 
násilné postoje; 

 chápe základní principy a fungování zákonů a společenských norem; 
 chrání kulturní tradice i historická dědictví; 
 aktivně se zapojuje do kulturního a společenského dění; 
 pěstuje smysl pro kulturu a tvořivost, zaujímá pozitivní postoje k uměleckým dílům; 

Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 používá bezpečně nástroje a vybavení, gramatické tabulky, pravidla, přehledy, učebnice, pracovní 
sešity; 

 dodržuje vymezená pravidla; 
 plní svěřené úkoly a své povinnosti z těchto úkolů vyplývající; 
 dodržuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou; 
 využívá získané zkušenosti v běžné praxi. 

    

Český jazyk a literatura 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
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Český jazyk a literatura 1. ročník  

 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Pojmy: 
- Hláska 
- Slabika 
- Slovo 
- Věta 

pečlivě vyslovuje, opravuje nedbalou nebo nesprávnou výslovnost  
rozlišuje slova, věty  

Velká a malá písmena pozná, kdy se ve větě píše velké písmeno  
Znaménka za větami rozlišuje slova, věty  
Čtení 
- Hlasité 

učí se číst hlasitě a s porozuměním  
správně čte slabiky, slova a krátké věty  

Prosba, poděkování, omluva spisovně se vyjadřuje  
reaguje na otázky  
vyjadřuje se vlastními slovy  

Psaní: 
- Hygienické 
- Technika psaní 
- Písemný projev 

osvojuje si základní hygienické návyky psaní  
správně sedí a drží psací náčiní  
píše úhledně a čitelně  
píše správné tvary písmen a číslic  

Rozpočítávadla 
Hádanky 
Básně 
Pohádka 

seznamuje se se základy literatury  

Mluvený projev spisovně se vyjadřuje  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Český jazyk a literatura 1. ročník  

Předslabikářové období  
Samohlásky a souhlásky podle Živé abecedy   

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
Pražské poetické setkání   

 

    

Český jazyk a literatura 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Slovo, hláska, písmeno, slabika: 
- Členění na hlásky, samohlásky (krátké, dlouhé) 
- Druhy souhlásek 
- i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 

člení slovo na hlásky  
rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky  
píše správně i/y po měkkých a tvrdých souhláskách  
správně užívá diakritická znaménka  

Podstatná jména 
Přídavná jména 
Slovesa 
Předložky 
Spojky 

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných 
jmen a sloves  
určí v textu podstatná jména, slovesa, předložky a spojky  
správně píše předložky  
pojmenuje předměty a jejich vlastnosti  

Jména obecná a vlastní správně píše vlastní jména  
Párové souhlásky: 
- Znělé 
- Neznělé 

píše správně párové souhlásky na konci a uvnitř slova  

Věta, souvětí spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 
výrazy  
pracuje s větou jako jednotkou projevu  
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

Druhy vět rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové prostředky  
pracuje s větou jako jednotkou projevu  
správně užívá diakritická znaménka  

Přehledný písemný projev a jeho kontrola kontroluje vlastní písemný projev  
píše písmena podle normy psaní a v přirozené velikosti, dodržuje sklon písma  
správně užívá diakritická znaménka  

Technika psaní zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním  
kontroluje vlastní písemný projev  

Žánry písemného projevu: 
- Adresa 
- Přání 

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení  

Abeceda řadí slova podle abecedy  
Slovo a slovní význam rozlišuje významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem 

souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá slova příbuzná vyskytující se v textu  
Uvědomělé čtení s porozuměním uvědoměle čte  

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči  
Přednes básně v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči  

recituje báseň  
Práce s literárním textem převypráví příběh  

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností  
vyjadřuje své pocity z přečteného textu  
navštíví knihovnu a s dopomocí vyhledá literární texty přiměřené věku  
rozvijí své čtenářské schopnosti i pomocí mimočítankové četby  

Komunikace volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i 
mimoškolních situacích  
dokáže reagovat na jednoduché otázky z textu  
osloví, pozdraví, poděkuje  

Vyprávění, popis cvičí se ve schopnosti vypravovat a popisovat  
rozezná posloupnost děje na základě pozorování  
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
Prosba a poděkování, sloh  

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
Pražské poetické setkání   

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 
Pohádky jiných etnik   

 

    

Český jazyk a literatura 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Slovní zásoba a tvoření slov využívá získaných čtenářských dovedností  

ve slově vyhledá kořen, předponu i příponu, pozná slova příbuzná  
určí slova nadřazená, podřazená a souřadná,  
 pozná slova souznačná, protikladná a mnohoznačná,  
 slova spisovná a nespisovná  
orientuje se v textu knih určených dětem  

Význam slov určí slova nadřazená, podřazená a souřadná,  
 pozná slova souznačná, protikladná a mnohoznačná,  
 slova spisovná a nespisovná  

Stavba slova ve slově vyhledá kořen, předponu i příponu, pozná slova příbuzná  
užívá správné gramatické tvary  
určuje podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky  
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Český jazyk a literatura 3. ročník  

Tvarosloví: 
- Slovní druhy 
- Tvary slov 

užívá správně pádové otázky  
seznámí se s mluvnickými kategoriemi sloves (osoba, číslo, čas) a podstatných jmen 
(rod, číslo, pád)  

Vyjmenovaná slova vyjmenovaná slova vyjmenuje a učí se je aplikovat v psaném projevu  
používá v psaném projevu slova vyjmenovaná a příbuzná  

Věta jednoduchá a souvětí tvoří věty jednoduché  
tvoří a doplňuje souvětí vhodnými spojovacími výrazy  

Základní skladební dvojice určí základní skladební dvojici  
Věcné čtení orientuje se v textu knih určených dětem  

reprodukuje krátký přečtený text, doplní ho vhodnou ilustrací  
chápe četbu jako zdroj informací o světě i o sobě  

Základy techniky mluveného projevu čte nebo přednáší zpaměti texty přiměřené věku  
při mluveném projevu správně dýchá, dbá na výslovnost  

Otázky a odpovědi souvisle se vyjadřuje k danému tématu, klade otázky  
vyplní dotazník  

Vypravování, popis, dopis 
Formální komunikační dovednosti 

požádá o informaci, dokáže uvítat návštěvu, sdělí přání, napíše pohlednici, dopis  
vypravuje podle názorných pomůcek  
domýšlí příběhy  
popisuje jednoduché předměty a činnosti  
napíše adresu, blahopřání  

Osnova textu vytvoří text podle osnovy  
Vypravování podle obrázků vypravuje podle názorných pomůcek  
Zážitkové čtení a naslouchání čte nebo přednáší zpaměti texty přiměřené věku  
Volná reprodukce přečteného využívá získaných čtenářských dovedností  

reprodukuje krátký přečtený text, doplní ho vhodnou ilustrací  
Dramatizace volí správnou techniku čtení  

při mluveném projevu správně dýchá, dbá na výslovnost  
Literární druhy a žánry: 
- Pohádka 
- Próza 

rozlišuje prózu a poezii, rozezná dětské literární žánry  
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Český jazyk a literatura 3. ročník  

- Poezie 
- Spisovatel 
Mimočítanková četba orientuje se v textu knih určených dětem  

chápe četbu jako zdroj informací o světě i o sobě  
Správná technika psaní píše čitelně a přehledně  

dodržuje formální úpravu textu  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
Pražské poetické setkání 

    

Český jazyk a literatura 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Stavba slova: 
- Kořen 
- Část předponová 
- Část příponová 

rozlišuje části slova  

Slovní zásoba a tvoření slov využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech  
učí se vyjádřit hlavní informace  

Slovní druhy: 
- Ohebné 
- Neohebné 

učí se určovat slovní druhy  

Skloňování podstatných jmen skloňuje podstatná jména  
Určování infinitivu časuje slovesa  
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Český jazyk a literatura 4. ročník  

Časování sloves: 
- Osoba 
- Číslo 
- Čas 

časuje slovesa  

Koncovky podstatných jmen 
Vzory podstatných jmen 

skloňuje podstatná jména  
určí i/y v koncovkách podstatných jmen  

Podmět, přísudek 
Shoda podmětu s přísudkem 

určí i/y ve shodě podmětu s přísudkem  

Stavba věty jednoduché určuje základní skladební dvojice  
pracuje s holou větou  

Věta jednoduchá a souvětí rozlišuje věty jednoduché a souvětí  
používá vhodné spojovací výrazy  

Základní komunikační pravidla střídá roli mluvčího a posluchače  
Základy techniky mluveného projevu správně intonuje při mluveném projevu  
Formální úprava textu 
Osnova, nadpis, členění textu 

učí se sestavit osnovu, tvoří vlastní nadpis a člení text na odstavce  

Dopis, adresa napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou  
Zpráva, popis, vypravování napíše krátkou a srozumitelnou zprávu, vypravování, popis  
Čtenářský deník čte plynule a správně umělecké a populárně naučné texty se správnou intonací a 

frázováním  
používá správné tempo řeči a používá vhodné výrazy, rozlišuje slova spisovná a 
nespisovná  
prokazuje, že danému textu rozumí  
povídá si o knihách  

Opakování vyjmenovaných slov uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných i příbuzných 
slovech  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
Různé formy sdělení - sloh   

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
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Český jazyk a literatura 4. ročník  

Pražské poetické setkání 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
Popis, vyprávění   

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
Dopis 

    

Český jazyk a literatura 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Stavba slova: 
- Předpony 
- Přípony 

tvoří slova pomocí přípon a předpon  
vyznačí slovotvorný základ  

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně odůvodňuje a píše správně: skupiny bě/bje, pě/pje, vě/vje, mě/mně  
Tvarosloví: 
- Mluvnické kategorie podstatných jmen 
- Druhy přídavných jmen a jejich vzory 
- Druhy zájmen 
- Rozlišování číslovek v textu 
- Slovesa 

uvědoměle určuje slovní druhy  
skloňuje podstatná a přídavná jména podle vzorů  
určuje mluvnické kategorie sloves a procvičuje tvary slovesného způsobu  
píše správně koncovky podstatných a přídavných jmen  

Pravopis: 
- Vyjmenovaná slova a příbuzná slova 
- Koncovky podstatných a přídavných jmen 

píše správně koncovky podstatných a přídavných jmen  

Skladba: 
- Věta jednoduchá 

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové prostředky  
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

- Souvětí 
- Spojky, spojovací výrazy 
- Podmět 
- Přísudek holý 

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 
výrazy  

Shoda podmětu s přísudkem určuje mluvnické kategorie sloves a procvičuje tvary slovesného způsobu  
Reprodukce jednoduchého textu zaznamenává slyšené, reaguje vhodnými otázkami  
Vypravování vytváří příběh podle dané osnovy  
Popis vytváří příběh podle dané osnovy  
Vyplňování tiskopisů vyplňuje tiskopisy, dotazníky  
Inzerát vyplňuje tiskopisy, dotazníky  

sestavuje text inzerátu, reklamní leták  
Oznámení vyplňuje tiskopisy, dotazníky  
Pozvánka vyplňuje tiskopisy, dotazníky  
Práce s textem, čtení používá čtení jako zdroj informací  

hovoří souvisle o přečteném textu  
v textu vyhledává klíčová slova  
vyjadřuje své názory a pocity  
zaznamenává slyšené, reaguje vhodnými otázkami  
určí hlavní myšlenku literárního díla nebo ukázky  

Veršovaná poezie používá čtení jako zdroj informací  
hovoří souvisle o přečteném textu  
určí hlavní myšlenku literárního díla nebo ukázky  

Poetická próza: 
- Lyrika 
- Epika 

používá čtení jako zdroj informací  
hovoří souvisle o přečteném textu  
určí hlavní myšlenku literárního díla nebo ukázky  

Dětské časopisy, dětská literatura používá čtení jako zdroj informací  
hovoří souvisle o přečteném textu  
určí hlavní myšlenku literárního díla nebo ukázky  
orientuje se v nabídce dětské literatury a filmů  
využívá knihovnu, internet, noviny, televizi, rozhlas  
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

Film, DVD, video orientuje se v nabídce dětské literatury a filmů  
využívá knihovnu, internet, noviny, televizi, rozhlas  

Slovníky, encyklopedie využívá knihovnu, internet, noviny, televizi, rozhlas  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Určování základních větných členů   

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Popis osoby   
 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
Pražské poetické setkání   

Dopis   
 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 
Různé formy sdělení - sloh   

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 
Vypravování podle obrázků  

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
Projektové dny   

 

    

Český jazyk a literatura 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 
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Český jazyk a literatura 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
Jazyk: 
- Základní poznatky o řeči a jazyce 
- Útvary českého jazyka 
- Seznámení se základní strukturou jazykovědy 
- Seznámení s jazykovými příručkami 

spisovně se vyjadřuje  

Zvuková stránka jazyka: 
- Souhlásky znělé a neznělé, spodoba znělosti 
- Výslovnost skupin ts,ds,tš,dš 
- Přízvuk hlavní a vedlejší, příklonky 
- Větná melodie 
- Důraz, tempo, pauzy 

rozlišuje slova, věty  
rozpozná znělé a neznělé souhlásky, dokáže vysvětlit spodobu znělosti  
označí hlavní a vedlejší přízvuk  
znázorní větnou melodii, rozpozná věty tázací (zjišťovací a doplňovací), 
oznamovací, rozkazovací, přací a zvolací  

Stavba slova a pravopis: 
- Odvozování slov (slovo základové a odvozené, slovotvorný základ, předpona, 
přípona) 
- Slova příbuzná 
- Stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka, část příponová, rozdíl mezi 
slovotvorným rozborem a rozborem stavby slova) 
- Změny hlásek při odvozování (krácení, dloužení a střídání samohlásek, střídání 
souhlásek) 
- Výslovnost a pravopis souhláskových skupin na slovních švech 
- Výslovnost zdvojených souhlásek a s tím související pravopis 
- Výslovnost a pravopis skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
- Pravopis předpon s-, vz-, z- 
- Užití a pravopis předložek z/ze, s/se 

vyznačí stavbu slova, slovotvorný rozbor, rozpozná předpony, přípony, koncovky  
označí kořen slova, tvoří slova příbuzná  
vyvodí a zdůvodní, proč jsou ve slovech dvě stejné souhlásky  
odůvodní pravopis v těchto skupinách, píše je pravopisně správně  

Pravopis i/y po obojetných souhláskách (přehled dosud získaných poznatků) rozlišuje pravopis i/y  
Tvarosloví: 
Přehled a charakteristika slovních druhů (slova ohebná a neohebná, mluvnické 
kategorie jmen a sloves) 
Podstatná jména 
- konkrétní a abstraktní 
- pomnožná, hromadná a látková 
- obecná a vlastní 

pozná, kdy se ve větě píše velké písmeno  
vyjmenuje slovní druhy, rozdělí na ohebné a neohebné, uvede znaky, podle 
kterých slovní druhy rozpozná  
dokáže vyhledat ohebné slovní druhy a určit mluvnické kategorie  
rozliší podstatná jména konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná, látková, 
obecná a vlastní  
skloňuje ohebné slovní druhy, chápe pravopis i/y  
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- tvary podst. jmen 
- přehled a systematizace vzorů a související pravopis koncovek 
- skloňování domácích vlastních jmen osobních a místních 
Přídavná jména 
- přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací 
- jmenné tvary příd. jmen 
- pravopis počátečních písmen 
- přehled a systematizace vzorů a související pravopis koncovek 
- střídání souhlásek při skloňování 
- stupňování 
Zájmena 
- druhy zájmen a jejich charakteristika 
- tvary zájmena já 
- tvary zájmen ten/náš 
- tvary zájmen on/ona/ono 
- tvary zájmen můj/tvůj/svůj 
Číslovky 
- druhy číslovek a jejich charakteristika 
- číslovky a číslice 
- skloňování a pravopis číslovek řadových, číslovek označujících letopočet a číslovek 
ve spojení s počítanými předměty 
Slovesa 
- slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací přítomný a minulý) 
- přítomný tvar versus přítomný čas 
- pravopis koncovek přítomných tvarů a infinitivu 

rozpozná druhy přídavných jmen, skloňuje podle vzorů, stupňuje  
určuje druhy zájmen a číslovek, vyhledává v textu  
vyjmenuje slovesné kategorie, dokáže vyhledat slovesa a určit je  
pracuje s tvary sloves  
u sloves určuje osobu, číslo, čas a způsob  

Skladba: 
- Definice základních větných členů 
- Přísudek (slovesný jednoduchý a jmenný se sponou) 
- Podmět (vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný) 
- Shoda přísudku s podmětem jednoduchým i několikanásobným 
- Rozvíjející větné členy (charakteristika) 
- Předmět (charakteristika) 
- Příslovečné určení (charakteristika a druhy) 
- Přívlastek (charakteristika) shodný a neshodný 

rozpozná základní větné členy, vyhledává podmět a přísudek, správně zdůvodní 
pravopis, shody podmětů s přísudky  
rozliší základní a rozvíjející větné členy  
rozpozná větu jednoduchou a souvětí  
využívá přímé a nepřímé řeči, dokáže s ní pracovat  
v jednoduchém souvětí určí větu řídící a závislou  
dokáže oddělit jednotlivé věty v souvětí čárkou  
pozná v psaném textu přímou řeč  
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- Věta jednoduchá a souvětí 
- Tvoření vět 
- Pořádek slov ve větě 
- Přímá a nepřímá řeč 

dokáže přímou řeč převést na nepřímou  
používá pravidla psaní přímé řeči  

Vypravování: 
- Kompozice a osnova prostého vypravování 
- Řeč vypravěče a postav 
- Přímá řeč 
- Užití dějových sloves 
- Užití sloves v přít.čase 
- Přirovnání 
- Přítomný čas 

vyhledá charakteristické rysy a prostředky k oživení děje  
dokáže stupňovat napětí a použít přímou řeč  
orientuje se v textu, obohacuje svoji slovní zásobu  
zpracovává osnovu zadaného textu a samostatně vypravuje  
dokáže podle uvedené osnovy vyprávět krátký příběh  
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování  

Popis: 
- Popis předmětu jednoduchého i složitého 
- Kompozice popisu, postup 
- Členění textu na odstavce 
- Volba výstižných pojmenování 
- Popis osoby (názornost) 
- Popis děje (živé podání, výstižná slovesa) 
- Popis pracovního postupu (návod) 

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování  

Výpisky, výtah: 
- nejdůležitější myšlenky 
- hesla a věty 
- klíčová slova 

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování  
orientuje se v textu, chápe důvod, proč si výpisky pořizovat  
dokáže vyhledat důležité údaje  
chápe rozdíl mezi výpisky a výtahem  
vyhledává a objasňuje odborné výrazy  

Zpráva a oznámení uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování  
rozliší zprávu a oznámení  
dokáže sestavit stručnou zprávu a oznámení  

Dopis: 
- Osobní dopis 

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování  
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- Úřední dopis 
- Stylizace dopisu 
- Struktura dopisu 

chápe rozdíl mezi dopisem osobním a úředním  
dokáže jmenovat části, které dopis obsahuje a následně je použít  
zná grafickou podobu psaní dopisů  

Obecná charakteristika literatury 
Literatura věcná a umělecká 
Funkce literatury 
Ústní slovesnost 
Literatura národní 
Literatura pro děti a mládež 
Věda o literatuře 
Literární pojmy: 
- mýtus 
- báje 
- pohádka 
- bajka 
- cestopis 

chápe význam literatury a funkce, které v kulturní společnosti plní  
rozpoznává základní díla světové literatury  
reaguje na ukázky stěžejních děl  
vyslovuje názor na kulturní a historické tradice  
seznamuje se s ukázkami klasické literatury a zařadí k autorovi díla  

Struktura literárního díla: 
Vrstva jazyková 
Vrstva tematická 
Vrstva kompoziční 

vysvětlí literární pojmy a žánry  
čte ukázky s porozuměním, dokáže reprodukovat přečtený text, najde hlavní 
myšlenku  
rozpozná literární žánry  

Povinná, doporučená a jiná mimočítanková četba znalosti obohacuje vlastní četbou  
čte ukázky s porozuměním, dokáže reprodukovat přečtený text, najde hlavní 
myšlenku  
seznamuje se s ukázkami klasické literatury a zařadí k autorovi díla  
vede si čtenářský deník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
Reklamní a propagační texty 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
Pražské poetické setkání 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Reklamní a propagační texty 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
Ústní lidová slovesnost 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
Mluvní cvičení 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
Projektové dny 

    

Český jazyk a literatura 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Skladba: 
- Větná stavba (věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent) 
- Druhy vět a větných ekvivalentů podle funkce 
- Přísudek (jmenný se sponou a beze spony, slovesný složený, vyjádřený 
citoslovcem, věta vedlejší přísudková) 
- Podmět (vyjádřený, nevyjádřený a všeobecný, věta vedlejší podmětná) 
- Shoda přísudku s podmětem (opakování a procvičení) 
- Předmět (řízenost, slovesa předmětová a bezpředmětová, věta vedlejší 
předmětná) 
- Příslovečné určení (slabá závislost, věty vedlejší příslovečné – druhy) 
- Přívlastek (shodný a neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný, těsný a 
volný, věta vedlejší přívlastková) 
- Doplněk (charakteristika, věta vedlejší doplňková) 
- Větné členy několikanásobné 
- Tvoření vět, textová stavba 

vyvodí z textu podstatu věty jednočlenné a dvojčlenné  
vysvětlí funkci větného ekvivalentu  
vyhledává a užívá různé druhy přísudku  
chápe postavení podmětu ve větě, pracuje s textem  
vymezuje základní a rozvíjející větné členy  
rozpoznává a určuje rozvíjející větné členy, vysvětluje jejich charakter  
chápe funkci vedlejších vět  
zvládá tvoření vět hlavních i vedlejších  
dokáže nahradit vedlejší větu rozvíjejícím větným členem a naopak  
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Vypravování: 
- Uspořádání (úvod, zápletka, vyvrcholení, rozuzlení) 
- Prostředky dějového napětí 
- Volba vhodných jazykových prostředků 
- Vypravování v 1. osobě 

dokáže využít prostředků k oživení děje, stupňuje napětí, užívá přímé řeči  
formuluje zážitky písemnou i ústní formou  
užívá pestrých výrazů a formulací  
tvoří synonyma, vyhledává vhodná slovesa  
upevní si znalosti látky předchozího ročníku  

Popis: 
- Popis uměleckých děl (cíl a řazení složek popisu) 
- Líčení (typické znaky) 
- Popis výrobků a pracovních postupů (návod, popis děje, užití odborných názvů) 
- Charakteristika (vnější a vnitřní) 
- Návod 
- Líčení 

vyhledává ústřední motiv díla, promýšlí stavbu popisu, pracuje s osnovou  
užívá pestrých výrazů a formulací  
rozliší charakteristiku vnější a vnitřní  
tvoří synonyma, vyhledává vhodná slovesa  
dokáže charakterizovat osobu i sám sebe  

Životopis: 
- Ustálená forma životopisu 
- Životopis vlastní a životopis jiné osoby 

užívá pestrých výrazů a formulací  
shromáždí potřebné údaje, třídí je, dokáže sestavit vlastní životopis  
chápe strukturovaný životopis  

Žádost 
- Ustálená forma žádosti 

užívá pestrých výrazů a formulací  
porovnává texty žádostí  
vytvoří žádost  

Pozvánka užívá pestrých výrazů a formulací  
sestavuje pozvánky  

Výpisky, Osnova a Výtah pracuje s osnovou i textem  
užívá pestrých výrazů a formulací  
shromažďuje potřebné údaje  
vyhledává a třídí potřebné informace  
porovnává výpisky a výtah  
dokáže vytvořit referát a sestavit výtah  

Reklama užívá pestrých výrazů a formulací  
chápe význam reklam  
tvoří reklamní slogany  
rozezná klamavou reklamu  
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Diskuse užívá pestrých výrazů a formulací  
diskutuje na dané téma  
dokáže vést diskusi  

Literární druhy a žánry: 
- literární druhy 
- literární žánry 
- žánry epické 
- žánry lyricko-epické 
- žánry lyrické 
- žánry dramatu 

vyhledává v encyklopediích  
rozpozná román, povídku a další literární žánry  
rozpozná řeč postav a řeč autora  
čte vybrané ukázky  

Výrazové formy literárních děl: 
- próza 
- poezie 

rozpozná román, povídku a další literární žánry  
rozpozná řeč postav a řeč autora  

Divadlo: 
- divadelní žánry 
- struktura divadelní hry 
- divadlo a divadelníci 

vyhledává v encyklopediích  
rozpozná román, povídku a další literární žánry  
čte vybrané ukázky  

Čítanková a mimočítanková četba vyhledává v encyklopediích  
seznamuje se s ukázkami děl předních autorů  
orientuje se ve filmové tvorbě, porovnává literární a filmové zpracování, hodnotí  
čte vybrané ukázky  
znalosti doplňuje vlastním výběrem četby  
vede si čtenářský deník  
zvládá reprodukovat a hodnotit přečtený text  

Tvarosloví: 
- Podstatná jména 
procvičení probraného učiva 
odchylné tvary některých podstatných jmen označujících části těla 
- Přídavná jména 
procvičení probraného učiva 
- Zájmena 
procvičení probraného učiva 

zopakuje si a upevní vědomosti získané v předchozím ročníku  
upevňuje a zdokonaluje získané znalosti z předchozího ročníku  
rozliší slova podle významu, správně je skloňuje  
tvoří tvary přídavných jmen, dokáže je správně zapsat  
pracuje s tvary zájmen, rozlišuje pravopis zájmen vztažných  
dokáže odstraňovat nedostatky  
bezpečně pozná číslovku a dokáže ji bezchybně užít  
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skloňování a užívání vztažných zájmen 
- Číslovky 
procvičení probraného učiva 
- Slovesa 
některé obtížnější slovesné tvary 
rod činný a trpný 
- Příslovce 
definice a druhy příslovcí 
tvoření příslovcí 
příslovečné spřežky 
stupňování příslovcí 
- Předložky 
definice předložek 
předložky kromě a mimo 
užívání předložek s/se, z/ze 
přízvuk předložek 
- Spojky 
definice spojek 
spojky podřadící a souřadící 
- Částice 
definice částic 
užití částic 
- Citoslovce 
definice citoslovcí 
užití citoslovcí 

vyčasuje sloveso, zvládá tvary sloves a jejich významy  
rozpozná rod  
obohacuje slovní zásobu  
dokáže použít a měnit tvary sloves v textu  
rozliší neohebné slovní druhy  
dokáže upravovat vlastní text, odstraňovat nedostatky  

Nauka o významu slov obohacuje slovní zásobu  
tvoří synonyma, vyhledává vhodná slovesa  

Nauka o tvoření slov tvoří tvary přídavných jmen, dokáže je správně zapsat  
obohacuje slovní zásobu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
Pražské poetické setkání 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 
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Romská a židovská literatura 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
Projektové dny 

    

Český jazyk a literatura 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Obecné výklady o českém jazyce: 
Útvary českého jazyka 
- Spisovný jazyk (jazyková norma) 
- Nářečí 
- Obecná čeština 
Jazyková kultura 

rozlišuje formy jazyka, užívá spisovné češtiny, rozlišuje nespisovné tvary  

Čeština jako jeden ze slovanských jazyků (vývoj, slovanské jazyky západní, východní 
a jižní) 

odlišuje skupiny slovanských jazyků  

Nauka o slovní zásobě: 
- Slovní zásoba a tvoření slov (nová pojmenování a nová slova) 
- Přejímání slov 
- Slova přejatá (výslovnost a pravopis, původ, slova mezinárodní) 

zdokonaluje verbální i neverbální projev  
vyhledává a užívá nová slova  
pracuje se slovníkem, objasňuje význam cizích slov  
pracuje s textem, vyhledává vhodné jazykové prostředky  
procvičuje pravopis a výslovnost slov přejatých  
používá slovník cizích slov  
skloňuje cizí vlastní jména  
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Tvarosloví: 
Procvičení probraného učiva 
Některé nepravidelnosti ve skloňování podstatných jmen 
- jména vzoru píseň a kost 
- krácení kmenové samohlásky 
Skloňování obecných jmen přejatých 
Skloňování cizích vlastních jmen 
Skloňování zájmena týž / tentýž 
Slovesný vid 
- slovesa dokonavá a nedokonavá 
- vidové dvojice 
- násobený děj 
- děj často opakovaný 
Tvoření slovesných tvarů z kmene přítomného a minulého 
- kmen přítomný 
- kmen minulý 
- podstatná jména slovesná 
- přídavná jména slovesná 
Třídění sloves 
- typy slovesných koncovek 
- slovesné třídy 
- slovesné vzory 
- slovesa nepravidelná 

tvoří tvary zájmen, dokáže je správně zapsat  
určí vid sloves, vytvoří vidovou dvojici  
tvoří slovesné tvary od kmenů přít. a min.  

Skladba: 
Stavba větná 
- procvičení věty dvojčlenné, jednočlenné a větného ekvivalentu 
- zápor mluvnický, větný, členský a slovní, zrušení záporu, dvojí zápor 
- procvičení učiva o základních větných členech 
- procvičení učiva o rozvíjejících větných členech 
- poměr mezi složkami několikanásobného větného členu (slučovací, stupňovací, 
odporovací, vylučovací, důsledkový) 
Větné členy v přístavkovém vztahu 
Znázornění stavby věty jednoduché 
Souvětí podřadné 

prakticky provádí jednodušší jazykové rozbory  
rozpoznává základní i rozvíjející větné členy  
graficky znázorní stavbu věty  
orientuje se v pojmech větné stavby  
v běžných typech souvětí píše správně interpunkci  
dokáže využívat spojovací výrazy vedl. vět a význam poměrů  
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- definice 
- věta hlavní a vedlejší 
- věta řídící a závislá 
Zopakování a procvičení učiva o větách vedlejších 
Souřadně spojené věty vedlejší 
- významové poměry 
- spojovací výrazy 
- čárka v souvětí 
Několikanásobný přísudek 
Souvětí souřadné 
- definice 
- významové poměry 
- spojovací výrazy 
- čárka v souvětí 
Sloh a komunikace: 
- Verbální 
- Neverbální 
- Komunikace na dálku 
- Slohové útvary + jejich popis 

tvoří mluvní cvičení, komunikuje se třídou  

Charakteristika literární postavy: 
- Charakteristika vnější a vnitřní 
- Charakteristika přímá a nepřímá 

rozlišuje charakteristiku vnější a vnitřní, přímou a nepřímou  

Subjektivně zabarvený popis: 
- Dynamizace popisu 
- Personifikace 
- Kontrast 
- Epiteta 

pracuje s textem, vyhledává básnické obrazy  
vytváří různé popisy, používá hlavní zásady psaní popisů  
používá metafory, personifikace, přirovnání  

Výklad: 
- Užití odborných názvů 
- Absence cit. zabarvení 
- Členění textu 

dokáže vysvětlit využití výkladu  
vyhledává odborné texty, upravuje je, tvoří výklad  
používá slovník cizích slov  

Výtah: 
- Užití citátů 

uvádí širší souvislosti tvorby a zpracování odborného textu (použitou literaturu, 
prameny)  
z textu vyhledává prvky typické pro úvahu  
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Český jazyk a literatura 8. ročník  

Úvaha: 
- Autorský názor 
- Jazykové prostředky 

tvoří otázky k danému problému  
vyjadřuje názor na dané téma  

Vývoj literatury od počátku do konce 19. století: 
- Počátky literatury, antika 
- Středověk, doba renesanční a barokní 
- Od počátku českého národního obrození do konce 19. století 
- Světová literatura 19. století 

orientuje se v literatuře českých i světových autorů  
jmenuje charakteristické rysy tvorby jednotlivých období  
seznamuje se s ukázkami děl  
dokáže chronologicky zařadit díla i autory do období  

Povinná, doporučená a jiná mimočítanková četba tvoří mluvní cvičení, komunikuje se třídou  
seznamuje se s ukázkami děl  
formuluje stanoviska  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
Pražské poetické setkání 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
Přejímání slov z cizích jazyků 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
Projektové dny 

    

Český jazyk a literatura 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Jazyk: 
Slovanské jazyky 
Evropské jazykové skupiny 

vyjmenuje slovanské jazyky, zařazuje do skupin  
popíše vznik a vývoj českého jazyka, porovnává s ukázkami  
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Vývoj českého jazyka 
- důležité etapy vývoje 
- archaismy, historismy, neologismy 
Útvary českého jazyka 
Zvuková stránka jazyka: 
- Hláskosloví 
- Spisovná výslovnost 
- Zvuková stránka věty 
- Psaní a výslovnost slov přejatých 

prezentuje mluvní cvičení na dané téma  
dbá řečnických pravidel, dodržuje návaznost mluvy, hovoří spisovnou češtinou  
bezpečně rozlišuje spisovnou a nespisovnou formu jazyka  
vyjadřuje se kultivovaně  
rozpozná samohlásky a souhlásky znělé a neznělé  
označí hlavní a vedlejší přízvuk, větnou melodii  

Tvoření slov: 
- Stavba slova a tvoření slov 
- Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov 

rozpozná původ a stavbu slova  
tvoří slova příbuzná  
shrnuje znalosti o tvorbě slov  
pracuje s tvary slov  

Význam slova: 
- Slova nadřazená, podřazená a souřadná 
- Slova jednoznačná a mnohoznačná (metafora a metonymie) 
- Synonyma, antonyma, homonyma a homoformy 
- Odborné názvy 

vysvětlí a objasní pojmy nadřazenost, podřazenost  
rozpozná slova jednoznačná a mnohoznačná, pracuje s textem  

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech v písemném projevu uplatní a zdůvodní psaní velkých a malých písmen  
Tvarosloví: 
Slovní druhy 
Jména a jejich druhy a tvary 
Skloňování obecných jmen přejatých 
Skloňování cizích jmen vlastních 
Slovesa a jejich tvary 
Přechodníky 
- přechodník přítomný 
- přechodník minulý 
- přídavná jména slovesná 
Pravopis koncovek jmen a sloves 

určuje správně mluvnické kategorie  
skloňuje obtížnější tvary podstatných jmen  
pracuje se slovesnými tvary, obměňuje je  
chápe tvorbu a užití přechodníků, rozliší přechodníky přítomné a minulé  
ovládá pravopis náročnějších tvarů slov  
provádí všestranné jazykové rozbory  

řeší úkoly v rámci všeobecného jazykového rozboru  
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

Skladba: 
Věta jednoduchá 
- souřadnost a podřadnost 
- shoda, řízenost a přimykání 
- přiřazování, přisuzování a vztah přístavkový 
Základní větné členy 
Rozvíjející větné členy 
Výrazy, které nejsou větnými členy 
Větné členy holé, rozvité, souřadně spojené 
Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 
Přístavkové konstrukce 
Věta dvojčlenná, jednočlenná a větný ekvivalent 
Funkce vět a větných ekvivalentů 
Samostatný větný člen, osamostatněný větný člen a elipsa 
Věta a souvětí 
Souvětí podřadné 
- souvětí podřadné s více jak jednou větou vedlejší 
- čárka v souvětí podřadném 
Tvoření vět 
- valence 
- základová struktura věty 
- členy nezákladové 
- pravidla rozšiřovací 
Hlavní zásady českého slovosledu 
- činitel významový 
- činitel mluvnický 
- činitel zvukový 
Souvětí souřadné 
- poměr mezi větami 
- souvětí souřadné s více než dvěma větami 
Vsuvka 
Prostředky návaznosti v jazykových projevech 
Pravopis lexikální, morfologický, syntaktický 

provádí všestranné jazykové rozbory  
řeší složitá souvětí, graficky je znázorňuje  
rozpoznává a upevňuje učivo druhého stupně v komplexních souvislostech  
odliší samostatný větný člen, vsuvku, elipsu, uvádí příklady  

Jazyková kultura prezentuje mluvní cvičení na dané téma  
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bezpečně rozlišuje spisovnou a nespisovnou formu jazyka  
vyjadřuje se kultivovaně  
pracuje s textem, doplňuje a vyhledává informace  
v mluveném projevu ovládá tempo, důraz a pauzy  
sleduje výstavbu textu  

Slohové postupy a útvary pracuje s textem, doplňuje a vyhledává informace  
zvládne dopis i další sdělení bez větších nedostatků  
sleduje výstavbu textu  

Vypravování: 
- Vypravování v běžné komunikaci 
- Vypravování v umělecké oblasti 

používá s jistotou přímou řeč, prvků k oživení děje  
prezentuje vlastní tvorbu  
pracuje s vypravováním v umělecké oblasti, uvádí literární žánry, které jsou 
založeny na vypravování  

Popis: 
- Popis pracovního postupu 
- Popis uměleckého díla 
- Subjektivně zabarvený popis 

rozlišuje postupy, vybírá vhodné výrazy, odstraňuje neobratnosti vyjádření  
vyhledává části výkladové a popisné  

Tiskopisy, životopis vyplní poukázku, jednoduchý tiskopis  
Výklad a výtah dokáže popsat hlavní myšlenky, pracuje s pojmy  

pracuje s textem, doplňuje a vyhledává informace  
vyhledává části výkladové a popisné  
zpracuje výklad odborného textu  

Úvaha vyvozuje závěry, zaujímá stanoviska, vyjadřuje názory  
vyjadřuje se k tématu  
nahlas uvažuje nad různými problémy  

Proslov pracuje s textem, doplňuje a vyhledává informace  
v mluveném projevu ovládá tempo, důraz a pauzy  
vymezí charakteristické znaky proslovu, projevu, diskuse  

Diskuse vyvozuje závěry, zaujímá stanoviska, vyjadřuje názory  
vytváří rozmanitá zahájení diskuse, nahrazuje nevhodně užité výrazy  
zapojuje se do diskuse  
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vyjadřuje se k tématu  
obhájí své názory  
vymezí charakteristické znaky proslovu, projevu, diskuse  
zapojuje se do diskuse, vhodně argumentuje  

Publicistické útvary: 
- Zpravodajské útvary 
- Úvahové útvary 
- Přechodné útvary 

charakterizuje pojmy fejeton, reportáž, úvodník a komentář  
pokusí se o žákovskou reportáž  
jednotlivé útvary vyhledává v tisku  
prezentuje vlastní tvorbu  

Dějiny literatury od konce 19. století po současnost: 
- Literatura první poloviny 20. století 
- Literatura po druhé světové válce 
- Současná literatura 

seznamuje se s ukázkami české a světové literatury  
porovnává literární směry, hodnotí je z hlediska literatury  
orientuje se v období, zařazuje autory a stěžejní díla  
charakterizuje postavy, dobu a prostředí, vztahy mezi lidmi  
reaguje na přečtené ukázky, vyjadřuje názor, hledá hlavní myšlenky  
rozliší literaturu hodnotnou od konzumní  
posuzuje a hodnotí literární dílo, stanoví závěry  
vystihne podstatné myšlenky textu, hodnotí prostředky a postoje autora  
objasní pojem paralelní děje, vybírá výrazy charakterizující prostředí a děje, z 
románu či povídky přednese vybranou epizodu  

Čítanková a mimočítanková četba seznamuje se s ukázkami české a světové literatury  
porovnává literární směry, hodnotí je z hlediska literatury  
vyvozuje závěry, zaujímá stanoviska, vyjadřuje názory  
orientuje se v období, zařazuje autory a stěžejní díla  
reaguje na přečtené ukázky, vyjadřuje názor, hledá hlavní myšlenky  
rozliší literaturu hodnotnou od konzumní  
vystihne podstatné myšlenky textu, hodnotí prostředky a postoje autora  

Charakteristika charakterizuje postavy, dobu a prostředí, vztahy mezi lidmi  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
Projektové dny 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

49 

Český jazyk a literatura 9. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
Tvorba mediálního sdělení 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
Pražské poetické setkání 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 
Stavba mediálních sdělení - diskuse o sledovaném pořadu 

     

5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 4 4 4 4 4 4 4 28 
   Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 
Oblast Jazyk a jazyková komunikace 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 

zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků 
v rámci integrované Evropy a světa. 
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak 
v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat 
odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.  
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. V tomto období je 
důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvojování 
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Název předmětu Anglický jazyk 
jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům. 
Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2. 
 
Úroveň A2: Žák – rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho 
bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho rodině, o nakupování, místopisu a 
zaměstnání). Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a 
přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou 
vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět Cizí jazyk byl dosud realizován s využitím řady učebnic anglického jazyka Start with 
Click New 1 - 3 (na prvním stupni) a Way to Win 6 - 9 (na druhém stupni). K výuce je rovněž využívána řada 
autentických materiálů (časopisy, videa, internetové zdroje, materiály a učebnice pro interaktivní tabule). 
Od školního roku 2017-2018 budou postupně zavedeny nové sady učebnic Happy Street a Project. 
Harmonogram zavádění: 
Školní rok 2017 - 2018: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Start with Click New 2, 5. ročník - Project 1, 6. 
ročník - Project 2, 7. - 9. ročník - Way to Win 7 - 9 
Školní rok 2018 - 2019: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - 
Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. - 9. ročník - Way to Win 8 - 9 
Školní rok 2019 - 2020: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - 
Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. ročník - Project 4, 9. ročník - Way to Win 9 
Školní rok 2020 - 2021: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - 
Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. ročník - Project 4, 9. ročník - Project 5 
Upravené učební osnovy pro jednotlivé školní roky (2017-2020) jsou součástí přílohy tohoto ŠVP. Hlavní 
dokument ŠVP obsahuje upravené osnovy pro všechny ročníky od školního roku 2020-2021. 
Časová dotace je 4 hodiny týdně od 3. do 9. ročníku. Třídy nad 24 žáků jsou děleny na skupiny. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 rozvíjí přirozenou a nenásilnou cestou pozitivní vztah k jazyku; 
 pochopí nutnost a přínos komunikace v cizím jazyce (trh práce, přístup k informacím, možnost 

dorozumět se na zahraniční dovolené, aj.); 
Kompetence k řešení problémů: 
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Na úrovni základního vzdělání žák: 

 nevzdává se ve chvílích, kdy přesně nerozumí cizímu sdělení; 
 s pomocí doprovodných obrázků, gest nebo kontextu, případně jednoduchými otázkami se snaží 

dovtípit se a porozumět sdělení; 
 snaží se porozumět gramatickým jevům a dokáže je využít k porozumění neznámé informaci; 

Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pasivně a aktivně přijímá jednoduchá sdělení v anglickém jazyce; 
 přiměřeně rozumí jednoduchým sdělením rodilých mluvčí; 
 dokáže odvodit smysl sděleného a zjednodušeně reagovat – soustředí se na komunikaci, přesná 

gramatická formulace nestojí v ohnisku pozornosti; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 spoluvytváří přátelské aktivní komunikativní prostředí, kdy žák uznává přirozenou autoritu učitele 
a učitel respektuje individualitu žáka; 

 aktivně se podílí na vytváření pracovních skupin, které jsou založeny na vzájemné pomoci žáků, 
pracuje v týmu a umí převzít odpovědnost sám za sebe i za celý tým; 

 učí se sebehodnotit výsledky své práce a zároveň vysvětluje své hodnocení, dokáže obhájit svůj 
názor; 

Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 uvažuje v širších souvislostech, rozvíjí schopnost aktivního naslouchání a zdravého posuzování; 
 obohacuje svůj pohled na svět vědomím, jak žijí jeho vrstevníci z jiného kulturního a jazykového 

prostředí a využívá cizí jazyk jako prostředek pro zjišťování informací; 
 uvědomuje si své schopnosti prezentační a dialogové s vědomím odpovědnosti za prezentaci 

svého sdělení; 
 analyzuje návodné otázky a zaujímá stanoviska k důležitým otázkám, které se týkají zvyků, obyčejů, 

tradic apod.; 
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 seznamuje se s aspekty globalizace, jejími přínosy i úskalími, díky seznámení se s autentickými 
materiály, dopisováním si s cizojazyčným přítelem, návštěvou zahraničních států, sledováním 
různých zdrojů informací (televize, Internet, apod.); 

Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pracuje samostatně s učebnicí, s pracovním sešitem, s pracovními listy, s neznámým textem; 
 umí pracovat ve dvojici i ve skupině, aktivně se zapojí a najde si při této práci svou roli; 
 využívá dvojjazyčný i výkladový slovník; 
 dokáže vyhledat informace na Internetu, pracuje s vyhledávačem a prohlížečem internetových 

stránek; 
 umí přijmout radu a naopak poradit svým partnerům, při své práci využívá všechny jazykové 

dovednosti;  
 hledá nová a inovativní řešení problémových situací. 

    

Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Slovní zásoba na témata 
- číslovky 1–20 
- základní zdvořilostní fráze 
- školní pomůcky a činnosti 
- barvy 
- hračky 
- ovoce 
- sportovní potřeby 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným při výuce  
- používá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a představování  
- pozdraví a rozloučí se  
- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve škole  
- pojmenuje běžné hračky  
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky  
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž kamaráda  
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- nábytek 
- osoby 
- přídavná jména popisující velikost, rozměr a stáří 
- oblečení 
- základní části lidského těla 

- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a zeptá se na totéž kamaráda  
- používá číslovky do 20  
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti a na stejnou otázku odpoví  
- popíše v základních rysech blízké osoby  
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a zeptá se na majitele 
konkrétního oblečení  
- označí oblečení podle velikosti  
- pojmenuje části lidského těla  
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování  
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a na stejnou otázku odpoví  

Komunikační situace 
- uvítání a rozloučení 
- pokyny při hrách 
- v obchodě s ovocem 
- dotazování na oblíbenost ovoce 
- dotazování na vlastnění předmětů 
- popis a charakteristika osob 
- dotazování se na majitele předmětu 
- pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným při výuce  
- pozdraví a rozloučí se  
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky  
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž kamaráda  
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a zeptá se na totéž kamaráda  
- popíše v základních rysech blízké osoby  
- pojmenuje části lidského těla  
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování  
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a na stejnou otázku odpoví  

Jazykové struktury a gramatika 
- užití to a toto při označování věcí 
- jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves být, moct, mít a pomocného 
slovesa do 
- vazba there is 
- rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách a sportu 
- jednoduché užití přítomného času průběhového při popisu toho, co máme na 
sobě 
- předložky v a na při popisu umístění předmětů 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným při výuce  
- používá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a představování  
- pozdraví a rozloučí se  
- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve škole  
- pojmenuje běžné hračky  
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky  
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž kamaráda  
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a zeptá se na totéž kamaráda  
- používá číslovky do 20  
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti a na stejnou otázku odpoví  
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- popíše v základních rysech blízké osoby  
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a zeptá se na majitele 
konkrétního oblečení  
- označí oblečení podle velikosti  
- pojmenuje části lidského těla  
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování  
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a na stejnou otázku odpoví  

Reálie 
- škola v Anglii 
- známá místa v Londýně 
- čas na jídlo ve Velké Británii 
- typická vesnice ve Velké Británii 
- klubové uniformy školáků v Anglii 
- sportovní den na anglické škole 

- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve škole  
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky  
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž kamaráda  
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a zeptá se na totéž kamaráda  
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti a na stejnou otázku odpoví  
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a zeptá se na majitele 
konkrétního oblečení  
- označí oblečení podle velikosti  
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování  
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a na stejnou otázku odpoví  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
Tematický okruh: Kulturní diference 
škola v Anglii 
klubové uniformy školáků v Anglii 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět 
English around the world 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 
tvorba vlastního sdělení - psaní „emailů“ v pracovním sešitě, reakce na sdělené informace 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Slovní zásoba na témata 
- anglická abeceda 
Komunikační situace 
- hledání něčeho nebo někoho 
Jazykové struktury a gramatika 
- dotazy na pojmenování předmětů v angličtině 

- pojmenuje a zeptá se na běžné předměty a lidi kolem sebe  
- hláskuje v anglické abecedě slova, která zná  
- požádá kamaráda, aby hláskoval názvy běžných předmětů  
- písemně doplňuje jednoduchý text popisující dětský časopis  

Slovní zásoba na témata 
- číslovky 20–100 
- členové širší rodiny 
Komunikační situace 
- blahopřání a předání dárků 
Jazykové struktury a gramatika 
- sloveso mít ve 3. osobě jednotného čísla 
- přivlastňovací zájmena jeho, její 

- pojmenuje příbuzenské vztahy k členům své širší rodiny  
- sdělí, kolik má sourozenců  
- rozumí čtenému textu – rozhovoru při blahopřání k výročí a předávání dárků  
- počítá do 100  
- porovná věk dvou lidí  
- rozumí krátkému, čtenému rozhovoru o členech rodiny  
- v slyšeném textu rozliší číslovky 1-100  
- písemně doplní čtený popis příbuzenských vztahů v rodině  

Slovní zásoba na témata 
- běžné potraviny, ovoce a zelenina 
Komunikační situace 
- uvedení času (hodin) 
Jazykové struktury a gramatika 
- otázka a zápor v přítomném čase plnovýznamových sloves ve 3.os. j.č. 
- zápor slovesa mít 
Reálie 
- typická anglická jídla 

- pojmenuje běžné potraviny  
- zeptá se na čas a na stejné otázky odpoví  
- zdvořile požádá o jídlo  
- rozumí velmi jednoduchému popisu přípravy jídla s obrazovou oporou  
- rozumí čtenému, jednoduchému textu o běžné snídaní v anglických rodinách  
- rozumí čtenému popisu tradičních jídel ve Velké Británii  
- v slyšeném textu rozliší názvy běžných potravin  
- s textovou oporou písemně uvede, co obvykle snídá  
- pojmenuje běžná zvířata v ZOO  
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Slovní zásoba na témata 
- běžná zvířata v ZOO 
- běžné vlastnosti zvířat 
Komunikační situace 
- jednoduchý popis vzhledu zvířat 
- dotaz a odpověď na umístění 
Jazykové struktury a gramatika 
- stupňování přídavných jmen 
- stažené formy slovesa být v kladu a v záporu 
Reálie 
- divoká zvířata ve Velké Británii 

- zeptá se na vzhled zvířat a jednoduchým způsobem odpoví  
- porovná lidi podle velikosti a věku  
- rozumí čtenému popisu umístění předmětů a objektů  
- zeptá se a odpoví na umístění předmětů a objektů v prostoru  
- rozumí čtenému a slyšenému, jednoduchému popisu základních vlastností zvířat  
- se slovní nápovědou písemně popíše vybrané zvíře  

Slovní zásoba na témata 
- důležité budovy a obchody ve městě 
Komunikační situace 
- způsoby dopravy 
Jazykové struktury a gramatika 
- vazba there is / there are 
Reálie 
- dopravní prostředky v Londýně 

- pojmenuje běžné obchody a důležité budovy ve městě  
- zeptá se na počet předmětů  
- jednoduchým způsobem vyjádří použití dopravního prostředku  
- jednoduchým způsobem popíše cestu k dotazovanému místu  
- požádá o jízdenku na určité místo  
- uvede cenu v britských pencích  
- s obrazovou oporou rozumí čtenému, jednoduchému a krátkému textu o 
nějakém městě nebo místu a o životě v něm  
- se slovní nápovědou jednoduchým způsobem písemně popíše místo svého 
bydliště  

Slovní zásoba na témata 
- volnočasové aktivity 
- dny v týdnu 
Komunikační situace 
- týdenní režim 
Jazykové struktury a gramatika 
- otázka a krátká kladná / záporná odpověď se slovesem rád 
- předložka se dny v týdnu 
Reálie 
- britské svátky 

- pojmenuje běžné volnočasové aktivity a sdělí, zda je má v oblibě nebo ne  
- zeptá se kamaráda, zda má v oblibě nějakou volnočasovou aktivitu a na 
obdobnou otázku odpoví  
- gramaticky správně sdělí, jaké volnočasové aktivity dělá v jednotlivých dnech v 
týdnu  
- s obrazovou nápovědou porozumí slyšenému pojmenování TV programů  
- zeptá se kamaráda, jaké TV programy má v oblibě  
- rozumí údajům na přebalu knihy  
- rozumí čteným informacím v TV programu  
- se slovní oporou napíše, kdy a jaké TV programy sleduje  
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Slovní zásoba na témata 
- běžná povolání a nástroje s nimi spojené 
Komunikační situace 
- popis činnosti běžných povolání 
Jazykové struktury a gramatika 
- vyjádření času 
Reálie 
- běžná povolání v Londýně 

- pojmenuje běžná povolání a nástroje s nimi spojené  
- rozumí čtenému jednoduchému popisu práce běžných profesí  
- s obrazovou oporou pojmenuje něčí obvyklé a oblíbené činnosti  
- rozumí čtenému jednoduchému popisu něčích zálib  
- s čtenou oporou rozumí slyšenému popisu povolání  
- vyhledá specifické informace v jednoduchém čteném popisu povolání  
- se slovní nápovědou písemně popíše svůj nebo něčí denní režim  
- řeší jednoduchý vědomostní kvíz  

Slovní zásoba na témata 
- běžné typy počasí 
Komunikační situace 
- dotazy na počasí 
Jazykové struktury a gramatika 
- přítomný čas průběhový 
Reálie 
- outdoorové sporty ve Velké Británii 

- pojmenuje aktuální počasí běžného typu  
- zeptá se na počasí  
- rozumí jednoduchému popisu lidí podle oblečení  
- zeptá se kamaráda na jeho aktuální činnost a na stejnou otázku odpoví  
- porovná počasí v různých městech  
- porozumí čtenému popisu města podle počasí  
- čte plynule s porozuměním jednoduchý text – příběh spojený s přírodou a 
počasím  
- se slovní oporou napíše krátký příběh o výletě za nepříznivého počasí  
- s oporou přečteného textu – popisu outdoorových sportů – ústně popíše 
možnosti provozování méně obvyklých sportů  

Slovní zásoba na témata 
- hrady a jejich obyvatelé 
Komunikační situace 
- dotazy na uplynulé činnosti 
Jazykové struktury a gramatika 
- minulý čas – kladné, oznamovací věty 
Reálie 
- významní panovníci v dějinách Anglie 

- porozumí čtenému, jednoduchému průvodci hradem  
- se slovní nápovědou formuluje gramaticky správné věty o minulých činnostech a 
událostech  
- jednoduchým způsobem popíše svůj sen  
- rozumí čtenému a se slovní oporou i slyšenému tvrzení a jednoduchému popisu 
minulých činností a událostí  
- rozumí a správně formuluje letopočty  
- rozumí jednoduchému kvízu o vynálezech  
- s oporou přečteného textu jednoduchým způsobem popíše významné osobnosti  
- se slovní oporou písemně uvede svoje nejvýznamnější události uplynulého 
školního roku  
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
Tematický okruh: Seberegulace a sebeorganizace 
- diskuse o možnostech sportovního vyžití v ČR, porovnání s Velkou Británií  
- tvorba plakátu nebo PP prezentace na téma Já a outdoorové sporty 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí 
- diskuse na téma Čím člověk ohrožuje zvířata ve volné přírodě 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
Tematický okruh: Multikulturalita 
- diskuse o národních jídlech různých zemí 
- tvorba plakátu na téma Britská kuchyně a česká kuchyně 

    

Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- sloveso ‚být, mít, moci / umět‘ 
- přítomný čas prostý a přítomý čas průběhový – kladná a záporná oznamovací 
věta, otázka, krátké odpovědi 
- otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- vazba ‚there is / there are‘ 
- osobní a přivlastňovací zájmena 
- určitý a neurčitý člen 
- množné číslo podstatných jmen 
- rozkazovací způsob 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností  
 - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které souvisí s 
osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
 - rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
má-li k dispozici vizuální podporu  
 - porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému textu, je-li pronášen pomalu 
a zřetelně a má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu  
 - v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
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- přídavná jména, postavení přídavných jmen ve větě 
- předložky místa a času 
- tázací zájmena 
- příslovce 
- přivlastňovací pád 
- otázky na cenu 

tématům, zachytí konkrétní informace, pokud má k dispozici vizuální nebo 
zvukovou oporu  
Mluvení  
 - ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech použije základní zdvořilostní 
obraty (např. pozdrav, rozloučení, poděkování)  
 - se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má 
nebo nemá rád  
 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, 
každodenní a volnočasové aktivity)  
 - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům  
 - zeptá se na konkrétní informace vztahující se k osvojovaným tématům za použití 
slov a jednoduchých slovních spojení a vět  
 - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na 
podobné informace zeptá  
Čtení s porozuměním  
 - v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, 
vyhledá konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných 
a časových údajích)  
 - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení 
a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu  
 - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou  
Psaní  
 - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se 
představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá 
rád  
 - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém 
představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co 
dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi  
 - za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz 
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či vzkaz  
 - vyplní osobní údaje do formuláře  

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- souhlásky a samohlásky 
- fonetická abeceda 
- krátké a dlouhé samohlásky 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností  
 - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které souvisí s 
osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
 - rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
má-li k dispozici vizuální podporu  
 - porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému textu, je-li pronášen pomalu 
a zřetelně a má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu  
 - v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům, zachytí konkrétní informace, pokud má k dispozici vizuální nebo 
zvukovou oporu  
Mluvení  
 - ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech použije základní zdvořilostní 
obraty (např. pozdrav, rozloučení, poděkování)  
 - se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má 
nebo nemá rád  
 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, 
každodenní a volnočasové aktivity)  
 - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům  
 - zeptá se na konkrétní informace vztahující se k osvojovaným tématům za použití 
slov a jednoduchých slovních spojení a vět  
 - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na 
podobné informace zeptá  
Čtení s porozuměním  
 - v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, 
vyhledá konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných 
a časových údajích)  
 - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

61 

Anglický jazyk 5. ročník  

a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu  
 - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou  
Psaní  
 - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se 
představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá 
rád  
 - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém 
představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co 
dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi  
 - za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz 
či vzkaz  
 - vyplní osobní údaje do formuláře  

Slovní zásoba 
- já, moje rodina a moji kamarádi 
- číslovky 1 – 100 
- volný čas, zábava, sporty, režim dne 
- domov, dům, pokoje 
- zvířata 
- škola, předměty ve škole, vyučovací předměty 
- město, budovy, obchody 
- části lidského a zvířecího těla 
- oblečení 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností  
 - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které souvisí s 
osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
 - rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
má-li k dispozici vizuální podporu  
 - porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému textu, je-li pronášen pomalu 
a zřetelně a má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu  
 - v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům, zachytí konkrétní informace, pokud má k dispozici vizuální nebo 
zvukovou oporu  
Mluvení  
 - ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech použije základní zdvořilostní 
obraty (např. pozdrav, rozloučení, poděkování)  
 - se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má 
nebo nemá rád  
 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, 
každodenní a volnočasové aktivity)  
 - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
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kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům  
 - zeptá se na konkrétní informace vztahující se k osvojovaným tématům za použití 
slov a jednoduchých slovních spojení a vět  
 - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na 
podobné informace zeptá  
Čtení s porozuměním  
 - v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, 
vyhledá konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných 
a časových údajích)  
 - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení 
a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu  
 - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou  
Psaní  
 - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se 
představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá 
rád  
 - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém 
představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co 
dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi  
 - za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz 
či vzkaz  
 - vyplní osobní údaje do formuláře  

Tematické okruhy 
- domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, zvířata, nákupy, 
bydliště, dopravní prostředky, dny v týdnu, hodiny 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností  
 - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které souvisí s 
osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
 - rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
má-li k dispozici vizuální podporu  
 - porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému textu, je-li pronášen pomalu 
a zřetelně a má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu  
 - v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
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tématům, zachytí konkrétní informace, pokud má k dispozici vizuální nebo 
zvukovou oporu  
Mluvení  
 - ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech použije základní zdvořilostní 
obraty (např. pozdrav, rozloučení, poděkování)  
 - se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má 
nebo nemá rád  
 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, 
každodenní a volnočasové aktivity)  
 - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům  
 - zeptá se na konkrétní informace vztahující se k osvojovaným tématům za použití 
slov a jednoduchých slovních spojení a vět  
 - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na 
podobné informace zeptá  
Čtení s porozuměním  
 - v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, 
vyhledá konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných 
a časových údajích)  
 - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení 
a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu  
 - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou  
Psaní  
 - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se 
představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá 
rád  
 - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém 
představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co 
dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi  
 - za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz 
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či vzkaz  
 - vyplní osobní údaje do formuláře  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
Tematický okruh: Sebepoznání a sebepojetí 
rodina, kamarádi 
mazlíčci 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 
Geography: the world 
Schools in England and Wales 
An English town 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
Tematický okruh: Seberegulace a sebeorganizace 
denní režim, volný čas 

    

Anglický jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- přítomný čas prostý – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- příslovce častosti děje 
- řadové číslovky 
- předložky času 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, 
zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV 
programy a filmové žánry  
 - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným 
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- přítomný čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
- předmětná zájmena 
- sloveso to be v minulém čase – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas pravidelných sloves - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, 
krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas nepravidelných sloves - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, 
krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 
- some / any 
- How much / How many? 
- neurčitý člen a / an, určitý člen the 
- a little / a few 
- otázky s How + přídavné jméno 
- stupňování přídavných jmen 
- přirovnání as ... as 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to - kladná a záporná oznamovací věta, 
otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přídavná jména a příslovce 
- have to - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano 
/ ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- návrhy 

osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné 
informace  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních 
činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech  
 - jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního 
života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své 
prázdniny a zemi, odkud pochází  
 - vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k 
osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, 
geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí 
tématu a obsahu textů  
 - v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace, příp. konkrétní číselné 
informace  
Psaní  
 - vyplní ve formuláři základní údaje  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných 
témat  
 - napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových 
aktivit, přípravy jídla, apod.  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se osvojovaných témat  
 - napíše pohlednici či email kamarádovi z dovolené  
 - napíše začátek či konec příběhu  

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, 
zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV 
programy a filmové žánry  
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- znělé a neznělé th 
- výslovnost koncového -s/-es 
- výslovnost –ed / - d 
- výslovnost samohlásek iː / ɪ 
- výslovnost æ / aː 
- výslovnost ʌ 
- výslovnost p 
- výslovnost ɒ / ɔː 
- výslovnost r 

 - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné 
informace  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních 
činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech  
 - jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního 
života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své 
prázdniny a zemi, odkud pochází  
 - vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k 
osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, 
geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí 
tématu a obsahu textů  
 - v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace, příp. konkrétní číselné 
informace  
Psaní  
 - vyplní ve formuláři základní údaje  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných 
témat  
 - napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových 
aktivit, přípravy jídla, apod.  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se osvojovaných témat  
 - napíše pohlednici či email kamarádovi z dovolené  
 - napíše začátek či konec příběhu  

Slovní zásoba 
- měsíce v roce, datum, kalendářní rok 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- domácí práce 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, 
zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV 
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- oslava narozenin 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- zvířata, popis zvířat, jejich pohyb, zvyky, strava 
- prázdniny, dovolená 
- cestování, dopravní prostředky 
- jídlo, stravovací návyky 
- jídelníček, v kavárně, v restauraci 
- nákupní seznam 
- příprava jídla – recept 
- geografické názvy a pojmenování 
- počasí 
- přídavná jména 
- TV programy, filmové žánry, kultura 
- domluva schůzky, návrhy 
- moderní technologie, média 
- práce se slovníkem 

programy a filmové žánry  
 - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné 
informace  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních 
činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech  
 - jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního 
života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své 
prázdniny a zemi, odkud pochází  
 - vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k 
osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, 
geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí 
tématu a obsahu textů  
 - v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace, příp. konkrétní číselné 
informace  
Psaní  
 - vyplní ve formuláři základní údaje  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných 
témat  
 - napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových 
aktivit, přípravy jídla, apod.  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se osvojovaných témat  
 - napíše pohlednici či email kamarádovi z dovolené  
 - napíše začátek či konec příběhu  

Tematické okruhy 
- domov, volný čas, škola, kalendářní rok 
- aktuální činnosti, zvířata, každodenní činnosti 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, 
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- cestování 
- stravovací návyky 
- počasí 
- kultura, moderní technologie a média 
- reálie anglicky mluvících zemí – školní rok ve Velké Británii, svátky ve Velké 
Británii, domácí mazlíčci a zvířata ve Velké Británii, jak Britové tráví a trávili 
dovolenou, zeměpis Spojeného království a USA, britský filmový průmysl 

zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV 
programy a filmové žánry  
 - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné 
informace  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních 
činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech  
 - jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního 
života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své 
prázdniny a zemi, odkud pochází  
 - vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k 
osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, 
geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí 
tématu a obsahu textů  
 - v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace, příp. konkrétní číselné 
informace  
Psaní  
 - vyplní ve formuláři základní údaje  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných 
témat  
 - napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových 
aktivit, přípravy jídla, apod.  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se osvojovaných témat  
 - napíše pohlednici či email kamarádovi z dovolené  
 - napíše začátek či konec příběhu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
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Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět 
školní rok ve Velké Británii, svátky ve Velké Británii, domácí mazlíčci a zvířata ve Velké Británii, jak Britové tráví a trávili dovolenou, zeměpis Spojeného království a USA, 
britský filmový průmysl 

    

Anglický jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
- sloveso to be v minulém čase – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími 
zájmeny 
- minulý čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas průběhový vs minulý čas prostý 
- budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky - kladná a záporná oznamovací 
věta, otázka, krátké odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to - vyjádření předpovědi do budoucna - 
kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky "ano / ne", 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, vyprávění 
či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, např. rodiny, domova, bydliště, 
volby povolání, města a přírody, volného času, společnosti a jejích problémů, péče 
o zdraví a reálií anglicky mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, téma písně se týká osvojovaných témat  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, škole, 
prostředí, ve kterém se pohybuje, a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích, 
pomocí slovních spojení a vět se zapojí do krátkých, jasně strukturovaných 
rozhovorů, ve kterých sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, co 
chce či nechce, co musí či nemusí  
 - vypráví jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

70 

Anglický jazyk 7. ročník  

otázky s tázacími zájmeny 
- neurčitý člen a / an, určitý člen the s názvy míst 
- neurčitá zájmena every- / some- / any- / no- + -body / -thing 
- přítomný čas průběhový – vyjádření blízké budoucnosti, 
- návrhy Shall ...?, What about ...? 
- předpřítomný čas prostý - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími zájmeny, ever, never, just 
- should / shouldn’t / must / mustn’t / don’t have to 
- příslovce 
- zájmena 
- spojky 
- prostředky textové návaznosti 

Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
osvojovaným tématům (např. rodina, domov, bydliště, volba povolání, město a 
příroda, volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a reálie anglicky 
mluvících zemí), rozumí tématu a obsahu textů  
 - v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě  
 - rozumí popisu osob, míst a událostí  
Psaní  
 - vyplní ve formuláři základní údaje  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných 
témat  
 - napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události,  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se osvojovaných témat  
 - napíše jednoduchý příběh, kde používá spojky when, so, and, because, but a 
příslovce a příslovečná určení času first, then, after that, …., text vhodně člení do 
odstavců  

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 
- krátké a dlouhé samohlásky 
- dvojhlásky 
- znělé a neznělé souhlásky 
- silent letters (hlásky, které nevyslovujeme) 
- výslovnost sykavek 
- výslovnost pomocných sloves v záporu 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, vyprávění 
či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, např. rodiny, domova, bydliště, 
volby povolání, města a přírody, volného času, společnosti a jejích problémů, péče 
o zdraví a reálií anglicky mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, téma písně se týká osvojovaných témat  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, škole, 
prostředí, ve kterém se pohybuje, a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích, 
pomocí slovních spojení a vět se zapojí do krátkých, jasně strukturovaných 
rozhovorů, ve kterých sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, co 
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chce či nechce, co musí či nemusí  
 - vypráví jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
osvojovaným tématům (např. rodina, domov, bydliště, volba povolání, město a 
příroda, volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a reálie anglicky 
mluvících zemí), rozumí tématu a obsahu textů  
 - v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě  
 - rozumí popisu osob, míst a událostí  
Psaní  
 - vyplní ve formuláři základní údaje  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných 
témat  
 - napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události,  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se osvojovaných témat  
 - napíše jednoduchý příběh, kde používá spojky when, so, and, because, but a 
příslovce a příslovečná určení času first, then, after that, …., text vhodně člení do 
odstavců  

Slovní zásoba 
- životní etapy, rodina 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- co máme či nemáme rádi 
- pozvání 
- vesmír 
- domov a pracoviště 
- volba povolání 
- dopravní prostředky, cestování 
- přírodní katastrofy 
- bydlení, domy, nábytek 
- město, místa a budovy ve městě 
- popis cesty 
- zážitky, prázdniny, dovolená 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, vyprávění 
či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, např. rodiny, domova, bydliště, 
volby povolání, města a přírody, volného času, společnosti a jejích problémů, péče 
o zdraví a reálií anglicky mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, téma písně se týká osvojovaných témat  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, škole, 
prostředí, ve kterém se pohybuje, a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích, 
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- domluva schůzky, návrhy 
- ambice 
- problémy, péče o zdraví, pocity a nálady 
- pravidla 
- moderní technologie, média 
- frázová slovesa 
- práce se slovníkem 

pomocí slovních spojení a vět se zapojí do krátkých, jasně strukturovaných 
rozhovorů, ve kterých sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, co 
chce či nechce, co musí či nemusí  
 - vypráví jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
osvojovaným tématům (např. rodina, domov, bydliště, volba povolání, město a 
příroda, volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a reálie anglicky 
mluvících zemí), rozumí tématu a obsahu textů  
 - v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě  
 - rozumí popisu osob, míst a událostí  
Psaní  
 - vyplní ve formuláři základní údaje  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných 
témat  
 - napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události,  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se osvojovaných témat  
 - napíše jednoduchý příběh, kde používá spojky when, so, and, because, but a 
příslovce a příslovečná určení času first, then, after that, …., text vhodně člení do 
odstavců  

Tematické okruhy 
- rodina, volný čas, sport, každodenní činnosti 
- cestování 
- volba povolání 
- bydlení, domov 
- příroda a město 
- společnost a její problémy 
- péče o zdraví, pocity a nálady 
- škola 
- moderní technologie a média 
- reálie anglicky mluvících zemí – rodinný život ve Velké Británii, doprava a 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, vyprávění 
či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, např. rodiny, domova, bydliště, 
volby povolání, města a přírody, volného času, společnosti a jejích problémů, péče 
o zdraví a reálií anglicky mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, téma písně se týká osvojovaných témat  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, škole, 
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dopravní prostředky ve Velké Británii, Anglie, Wales, Skotsko, Irsko – vznik 
Spojeného království, New York, hrdinové a hrdinky Velké Británie, nápisy 

prostředí, ve kterém se pohybuje, a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích, 
pomocí slovních spojení a vět se zapojí do krátkých, jasně strukturovaných 
rozhovorů, ve kterých sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, co 
chce či nechce, co musí či nemusí  
 - vypráví jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
osvojovaným tématům (např. rodina, domov, bydliště, volba povolání, město a 
příroda, volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a reálie anglicky 
mluvících zemí), rozumí tématu a obsahu textů  
 - v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě  
 - rozumí popisu osob, míst a událostí  
Psaní  
 - vyplní ve formuláři základní údaje  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných 
témat  
 - napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události,  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se osvojovaných témat  
 - napíše jednoduchý příběh, kde používá spojky when, so, and, because, but a 
příslovce a příslovečná určení času first, then, after that, …., text vhodně člení do 
odstavců  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
Lekce 3 - reálie anglicky mluvících zemí - Anglie, Wales, Skotsko, Irsko – vznik Spojeného království 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
Lekce 3 - Příroda a město, Přírodní katastrofy 

    

Anglický jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

74 

Anglický jazyk 8. ročník  

 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
- budoucí čas will – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to - kladná a záporná oznamovací věta, 
otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 
zájmeny 
- minulý čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas průběhový vs minulý čas prostý 
- too, enough 
- could / couldn’t, had to / didn’t have to 
- předpřítomný čas prostý - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny, for, since, been, gone 
- předpřítomný čas prostý vs minulý čas prostý 
- tázací dovětky 
- vztažná zájmena who, which, that, vztažné věty vedlejší 
- should / shouldn’t, might / might not 
- So do I / Neither do I 
- sloveso + -ing / infinitiv 
- trpný rod v přítomném čase prostém, minulém čase prostém, předpřítomném 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
každodenní činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, nákupy a móda, 
škola, kultura, moderní technologie a média, pocity a nálady, péče o zdraví, 
stravovací návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina či reálie anglicky 
mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše uvedeným 
tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných témat  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, osob, míst, času a výše 
uvedených osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, o svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o svých problémech, 
životním stylu a stravovacích návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích a 
pomocí vhodných slovních spojení a vět se zapojí do rozhovorů, v nichž např. 
vyjádří své plány do budoucna, poradí v situacích, jež se vztahují k osvojovaným 
tématům, formuluje pozvání nebo na pozvání reaguje, vyjádří souhlas či nesouhlas, 
obavy či požádá o laskavost  
 - vypráví jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy, události uvádí v 
logicky správném časovém sledu, věty vhodně propojuje spojkami a jinými 
prostředky textové návaznosti  
 - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
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čase prostém a v budoucím čase 
- první kondicionál 
- časové věty vedlejší 
- vyjádření účelu – to 
- spojky a prostředky textové návaznosti 

osvojovaným tématům, tj. které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
každodenní činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, nákupy a móda, 
škola, kultura, moderní technologie a média, pocity a nálady, péče o zdraví, 
stravovací návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina či reálie anglicky 
mluvících zemí  
 - v textu (např. příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá požadované 
informace  
 - rozumí popisu osoby, místa, předmětu či události  
 - rozumí radám, varování, časovým údajům, běžným označením a nápisům na 
veřejných místech  
 - odvodí z kontextu význam neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů  
 - rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám z literatury (např. bajce, 
legendě, povídce)  
Psaní  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají 
osvojovaných témat  
 - odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných témat  
 - napíše krátký jednoduchý text, např. popis osob, míst, předmětů, prostředí, ve 
kterém se pohybuje, nebo leták či plakát, který souvisí s osvojovanými tématy  
 - napíše jednoduchý dopis nebo příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje  
 - popíše událost za použití vhodně propojených vět, používá adekvátní prostředky 
textové návaznosti  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k osvojovaným tématům  

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- slovní a větný přízvuk 
- intonace 
- výslovnost ea 
- výslovnost koncovek -es a –ed 
- výslovnost a 
- intonace – tázací dovětky 
- výslovnost th 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
každodenní činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, nákupy a móda, 
škola, kultura, moderní technologie a média, pocity a nálady, péče o zdraví, 
stravovací návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina či reálie anglicky 
mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše uvedeným 
tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných témat  
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- výslovnost i 
- slovní přízvuk – slovesa 
- výslovnost o 
- výslovnost samohlásek 
- výslovnost podobných slov 
- vázání 

Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, osob, míst, času a výše 
uvedených osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, o svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o svých problémech, 
životním stylu a stravovacích návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích a 
pomocí vhodných slovních spojení a vět se zapojí do rozhovorů, v nichž např. 
vyjádří své plány do budoucna, poradí v situacích, jež se vztahují k osvojovaným 
tématům, formuluje pozvání nebo na pozvání reaguje, vyjádří souhlas či nesouhlas, 
obavy či požádá o laskavost  
 - vypráví jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy, události uvádí v 
logicky správném časovém sledu, věty vhodně propojuje spojkami a jinými 
prostředky textové návaznosti  
 - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
osvojovaným tématům, tj. které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
každodenní činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, nákupy a móda, 
škola, kultura, moderní technologie a média, pocity a nálady, péče o zdraví, 
stravovací návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina či reálie anglicky 
mluvících zemí  
 - v textu (např. příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá požadované 
informace  
 - rozumí popisu osoby, místa, předmětu či události  
 - rozumí radám, varování, časovým údajům, běžným označením a nápisům na 
veřejných místech  
 - odvodí z kontextu význam neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů  
 - rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám z literatury (např. bajce, 
legendě, povídce)  
Psaní  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají 
osvojovaných témat  
 - odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných témat  
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 - napíše krátký jednoduchý text, např. popis osob, míst, předmětů, prostředí, ve 
kterém se pohybuje, nebo leták či plakát, který souvisí s osvojovanými tématy  
 - napíše jednoduchý dopis nebo příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje  
 - popíše událost za použití vhodně propojených vět, používá adekvátní prostředky 
textové návaznosti  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k osvojovaným tématům  

Slovní zásoba 
- každodenní činnosti 
- volnočasové aktivity 
- charitativní činnost 
- první pracovní zkušenosti a pocity 
- materiály 
- oblečení, popis oblečení 
- nakupování 
- testy, škola 
- složená podstatná jména 
- popis události 
- film a filmování, práce kaskadérů 
- výhody a nevýhody života celebrit 
- televizní pořady 
- počítače, práce s počítačem 
- slovesa a předložky 
- tvoření slov – podstatná a přídavná jména 
- životopis slavné osobnosti 
- práce se slovníkem 
- části lidského těla 
- zdraví, zdravý životní styl, sport 
- zdravotní potíže a nemoci 
- návštěva lékaře, léčba 
- vyjádření rady 
- vyjádření souhlasu a nesouhlasu 
- leták 
- život rytířů ve středověku 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
každodenní činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, nákupy a móda, 
škola, kultura, moderní technologie a média, pocity a nálady, péče o zdraví, 
stravovací návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina či reálie anglicky 
mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše uvedeným 
tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných témat  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, osob, míst, času a výše 
uvedených osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, o svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o svých problémech, 
životním stylu a stravovacích návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích a 
pomocí vhodných slovních spojení a vět se zapojí do rozhovorů, v nichž např. 
vyjádří své plány do budoucna, poradí v situacích, jež se vztahují k osvojovaným 
tématům, formuluje pozvání nebo na pozvání reaguje, vyjádří souhlas či nesouhlas, 
obavy či požádá o laskavost  
 - vypráví jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy, události uvádí v 
logicky správném časovém sledu, věty vhodně propojuje spojkami a jinými 
prostředky textové návaznosti  
 - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
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- přídavná jména končící na –ing / -ed 
- pocity a nálady 
- vyprávění 
- objednání jídla v restauraci 
- zdvořilá žádost 
- výtvarné umění – malba 
- životní prostředí, problémy a ochrana životního prostředí 
- zvířata, mláďata, ochrana ohrožených druhů 
- vyjádření obavy 
- hurikány 
- plakát – ochrana životního prostředí 
- přátelství, vztahy, rodina, generační rozdíly 
- frázová slovesa 
- slovesa a podstatná jména 
- vyjádření účelu 
- Evropská unie 
- dopis – řešení problému, vyjádření rady 

osvojovaným tématům, tj. které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
každodenní činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, nákupy a móda, 
škola, kultura, moderní technologie a média, pocity a nálady, péče o zdraví, 
stravovací návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina či reálie anglicky 
mluvících zemí  
 - v textu (např. příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá požadované 
informace  
 - rozumí popisu osoby, místa, předmětu či události  
 - rozumí radám, varování, časovým údajům, běžným označením a nápisům na 
veřejných místech  
 - odvodí z kontextu význam neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů  
 - rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám z literatury (např. bajce, 
legendě, povídce)  
Psaní  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají 
osvojovaných témat  
 - odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných témat  
 - napíše krátký jednoduchý text, např. popis osob, míst, předmětů, prostředí, ve 
kterém se pohybuje, nebo leták či plakát, který souvisí s osvojovanými tématy  
 - napíše jednoduchý dopis nebo příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje  
 - popíše událost za použití vhodně propojených vět, používá adekvátní prostředky 
textové návaznosti  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k osvojovaným tématům  

Tematické okruhy 
- volný čas 
- každodenní činnosti 
- společnost a její problémy 
- volba povolání 
- nákupy a móda 
- škola 
- kultura 
- moderní technologie a média 
- pocity a nálady 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
každodenní činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, nákupy a móda, 
škola, kultura, moderní technologie a média, pocity a nálady, péče o zdraví, 
stravovací návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina či reálie anglicky 
mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše uvedeným 
tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných témat  
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- péče o zdraví 
- stravovací návyky 
- sport 
- příroda a město 
- počasí 
- domov, rodina 
- reálie anglicky mluvících zemí – život vrstevníků ve Velké Británii, historie Velké 
Británie do roku 1066, teenageři ve Velké Británii a čtení, sportovní události ve 
Velké Británii, výtvarné umění – J. M. W. Turner, Král Artuš, Robin Hood, Austrálie, 
typický víkend britské rodiny 

Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, osob, míst, času a výše 
uvedených osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví  
 - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, o svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o svých problémech, 
životním stylu a stravovacích návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích a 
pomocí vhodných slovních spojení a vět se zapojí do rozhovorů, v nichž např. 
vyjádří své plány do budoucna, poradí v situacích, jež se vztahují k osvojovaným 
tématům, formuluje pozvání nebo na pozvání reaguje, vyjádří souhlas či nesouhlas, 
obavy či požádá o laskavost  
 - vypráví jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy, události uvádí v 
logicky správném časovém sledu, věty vhodně propojuje spojkami a jinými 
prostředky textové návaznosti  
 - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
osvojovaným tématům, tj. které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
každodenní činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, nákupy a móda, 
škola, kultura, moderní technologie a média, pocity a nálady, péče o zdraví, 
stravovací návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina či reálie anglicky 
mluvících zemí  
 - v textu (např. příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá požadované 
informace  
 - rozumí popisu osoby, místa, předmětu či události  
 - rozumí radám, varování, časovým údajům, běžným označením a nápisům na 
veřejných místech  
 - odvodí z kontextu význam neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů  
 - rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám z literatury (např. bajce, 
legendě, povídce)  
Psaní  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají 
osvojovaných témat  
 - odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných témat  
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 - napíše krátký jednoduchý text, např. popis osob, míst, předmětů, prostředí, ve 
kterém se pohybuje, nebo leták či plakát, který souvisí s osvojovanými tématy  
 - napíše jednoduchý dopis nebo příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje  
 - popíše událost za použití vhodně propojených vět, používá adekvátní prostředky 
textové návaznosti  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k osvojovaným tématům  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
Tematický okruh: Sebepoznání a sebepojetí 
- části lidského těla 
- zdravotní potíže a nemoci 
- přátelství, vztahy, rodina, generační rozdíly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
Tematický okruh: Seberegulace a sebeorganizace 
- volný čas 
- každodenní činnosti 
- nakupování 
- vyjádření souhlasu a nesouhlasu 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
Tematický okruh: Kulturní diference 
- společnost a její problémy 
- život vrstevníků ve Velké Británii 
- teenageři ve Velké Británii a čtení 

    

Anglický jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
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 Kompetence pracovní 
Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
- stavová slovesa 
- minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 
zájmeny 
- minulý čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas průběhový vs minulý čas prostý 
- předpřítomný čas prostý - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- předpřítomný čas prostý vs minulý čas prostý 
- členy 
- budoucí čas will – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to - kladná a záporná oznamovací věta, 
otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- vyjádření budoucího děje pomocí přítomného času prostého 
- první kondicionál 
- would, druhý kondicionál 
- so ... that 
- reflexivní zájmena 
- otázky, tvoření otázek 
- gerundium 
- frázová slovesa 
- trpný rod v přítomném čase prostém, minulém čase prostém, předpřítomném 
čase prostém a v budoucím čase 
- trpný rod způsobových sloves 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
sport, kultura, volba povolání, péče o zdraví, příroda, moderní technologie a 
média, společnost a její problémy, cestování, nákupy, společnost a její problémy, 
město či reálie anglicky mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše uvedeným 
tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných témat  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, osob, míst, času, událostí a 
jiných výše uvedených osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně 
odpoví  
 - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, o svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o svých problémech, 
životním stylu a stravovacích návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích a 
pomocí vhodných slovních spojení a vět se zapojí do rozhovorů, v nichž např. 
vyjádří své plány do budoucna, poradí nebo vyjádří varování v situacích, jež se 
vztahují k osvojovaným tématům, formuluje návrh a vhodnou reakci na návrh  
 - vypráví příběh související s osvojovanými tématy, události uvádí v logicky 
správném časovém sledu, věty vhodně propojuje spojkami a jinými prostředky 
textové návaznosti  
 - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
osvojovaným tématům, tj. volný čas, sport, kultura, volba povolání, péče o zdraví, 
příroda, moderní technologie a média, společnost a její problémy, cestování, 
nákupy, společnost a její problémy, město či reálie anglicky mluvících zemí  
 - v textu (např. příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá požadované 
informace  
 - rozumí popisu osoby, místa, předmětu či události  
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- vztažné věty 
- nepřímá řeč 
- say x tell 
- nepřímá otázka 
- předložky 
- spojky a prostředky textové návaznosti 

 - rozumí návrhům, radám, varování, časovým údajům, běžným označením a 
nápisům na veřejných místech,  
 - odvodí z kontextu význam neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů  
 - rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám z literatury (např. divadelní 
hře nebo povídce)  
Psaní  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají 
osvojovaných témat  
 - odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných témat  
 - napíše krátký jednoduchý text, např. popis osob, míst, předmětů, událostí, 
prostředí, ve kterém se pohybuje, který souvisí s osvojovanými tématy  
 - napíše jednoduchý dopis nebo příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje  
 - popíše událost za použití vhodně propojených vět, používá adekvátní prostředky 
textové návaznosti  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k osvojovaným tématům  

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- slovní a větný přízvuk 
- intonace 
- silent letters – souhlásky, které nevyslovujeme 
- výslovnost ə 
- znělé a neznělé souhlásky 
- intonace - otázky 
- výslovnost předložek (např. from - ə / ɒ) 
- vázání 
- výslovnost shluků souhlásek 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
sport, kultura, volba povolání, péče o zdraví, příroda, moderní technologie a 
média, společnost a její problémy, cestování, nákupy, společnost a její problémy, 
město či reálie anglicky mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše uvedeným 
tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných témat  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, osob, míst, času, událostí a 
jiných výše uvedených osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně 
odpoví  
 - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, o svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o svých problémech, 
životním stylu a stravovacích návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích a 
pomocí vhodných slovních spojení a vět se zapojí do rozhovorů, v nichž např. 
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vyjádří své plány do budoucna, poradí nebo vyjádří varování v situacích, jež se 
vztahují k osvojovaným tématům, formuluje návrh a vhodnou reakci na návrh  
 - vypráví příběh související s osvojovanými tématy, události uvádí v logicky 
správném časovém sledu, věty vhodně propojuje spojkami a jinými prostředky 
textové návaznosti  
 - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
osvojovaným tématům, tj. volný čas, sport, kultura, volba povolání, péče o zdraví, 
příroda, moderní technologie a média, společnost a její problémy, cestování, 
nákupy, společnost a její problémy, město či reálie anglicky mluvících zemí  
 - v textu (např. příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá požadované 
informace  
 - rozumí popisu osoby, místa, předmětu či události  
 - rozumí návrhům, radám, varování, časovým údajům, běžným označením a 
nápisům na veřejných místech,  
 - odvodí z kontextu význam neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů  
 - rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám z literatury (např. divadelní 
hře nebo povídce)  
Psaní  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají 
osvojovaných témat  
 - odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných témat  
 - napíše krátký jednoduchý text, např. popis osob, míst, předmětů, událostí, 
prostředí, ve kterém se pohybuje, který souvisí s osvojovanými tématy  
 - napíše jednoduchý dopis nebo příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje  
 - popíše událost za použití vhodně propojených vět, používá adekvátní prostředky 
textové návaznosti  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k osvojovaným tématům  

Slovní zásoba 
- každodenní činnosti 
- volnočasové aktivity 
- vyjádření libosti a nelibosti 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
sport, kultura, volba povolání, péče o zdraví, příroda, moderní technologie a 
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- sporty – místa a jejich vybavení 
- popis osoby – vzhled, charakterové vlastnosti 
- řešení problémů s nefunkčními předměty 
- hudba 
- vyjádření výčtu 
- práce se slovníkem 
- volba povolání, ambice 
- časové údaje 
- vyjádření návrhu, odmítnutí a přijetí návrhu, přemýšlení o návrhu 
- biologické hodiny 
- vyjádření zevšeobecnění a kontrastu 
- lidské tělo a umění 
- tvoření slov – slovesa a podstatná jména 
- vyjádření varování 
- tvoření slov – podstatná jména a přídavná jména 
- vyjádření rady 
- přírodní katastrofy, sopky, zemětřesení 
- extrémní sporty 
- aktivní dovolená 
- vyjádření přidání další informace 
- moderní technologie a média 
- přídavná jména popisující charakterové vlastnosti 
- vlastnosti a povolání 
- frázová slovesa 
- vyjádření žádosti 
- zločin v divadle 
- teenageři a peníze 
- formální email 
- cestování 
- neobvyklé hotely a dovolená 
- dopravní prostředky, cestování vlakem, koupě jízdenky 
- podvody 
- peníze 

média, společnost a její problémy, cestování, nákupy, společnost a její problémy, 
město či reálie anglicky mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše uvedeným 
tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných témat  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, osob, míst, času, událostí a 
jiných výše uvedených osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně 
odpoví  
 - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, o svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o svých problémech, 
životním stylu a stravovacích návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích a 
pomocí vhodných slovních spojení a vět se zapojí do rozhovorů, v nichž např. 
vyjádří své plány do budoucna, poradí nebo vyjádří varování v situacích, jež se 
vztahují k osvojovaným tématům, formuluje návrh a vhodnou reakci na návrh  
 - vypráví příběh související s osvojovanými tématy, události uvádí v logicky 
správném časovém sledu, věty vhodně propojuje spojkami a jinými prostředky 
textové návaznosti  
 - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
osvojovaným tématům, tj. volný čas, sport, kultura, volba povolání, péče o zdraví, 
příroda, moderní technologie a média, společnost a její problémy, cestování, 
nákupy, společnost a její problémy, město či reálie anglicky mluvících zemí  
 - v textu (např. příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá požadované 
informace  
 - rozumí popisu osoby, místa, předmětu či události  
 - rozumí návrhům, radám, varování, časovým údajům, běžným označením a 
nápisům na veřejných místech,  
 - odvodí z kontextu význam neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů  
 - rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám z literatury (např. divadelní 
hře nebo povídce)  
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- nakupování 
- vyjádření protestu 
- místa ve městě 
- zdvořilá otázka 
- vyprávění, popis události v minulosti 

Psaní  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají 
osvojovaných témat  
 - odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných témat  
 - napíše krátký jednoduchý text, např. popis osob, míst, předmětů, událostí, 
prostředí, ve kterém se pohybuje, který souvisí s osvojovanými tématy  
 - napíše jednoduchý dopis nebo příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje  
 - popíše událost za použití vhodně propojených vět, používá adekvátní prostředky 
textové návaznosti  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k osvojovaným tématům  

Tematické okruhy 
- volný čas 
- každodenní činnosti 
- sport 
- kultura 
- volba povolání 
- péče o zdraví 
- příroda 
- moderní technologie a média 
- společnost a její problémy 
- cestování 
- nákupy 
- společnost a její problémy 
- město 
- reálie anglicky mluvících zemí – Život vrstevníků ve Velké Británii, Americký a 
britský pop, Systém vzdělávání v USA, Charles Dickens – A Christmas Carol, Aktivní 
dovolená ve Velké Británii, Britští teenageři a peníze, Cestování vlakem ve Velké 
Británii, Vývoj anglického jazyka, Americká a britská angličtina, Rosa Parks, 
segregace a Montgomery Bus Boycott, William Shakespeare – Romeo and Juliet, 
Oxford a Cambridge, Systém vlády v USA a ve Velké Británii 

Poslech s porozuměním  
 - rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají osvojovaných témat, tj. volný čas, 
sport, kultura, volba povolání, péče o zdraví, příroda, moderní technologie a 
média, společnost a její problémy, cestování, nákupy, společnost a její problémy, 
město či reálie anglicky mluvících zemí  
 - v pomalu a zřetelně vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše uvedeným 
tématům, vyhledá konkrétní informace  
 - rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných témat  
Mluvení  
 - zeptá se na základní informace týkající se činností, osob, míst, času, událostí a 
jiných výše uvedených osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně 
odpoví  
 - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, o svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o svých problémech, 
životním stylu a stravovacích návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech  
 - adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích a 
pomocí vhodných slovních spojení a vět se zapojí do rozhovorů, v nichž např. 
vyjádří své plány do budoucna, poradí nebo vyjádří varování v situacích, jež se 
vztahují k osvojovaným tématům, formuluje návrh a vhodnou reakci na návrh  
 - vypráví příběh související s osvojovanými tématy, události uvádí v logicky 
správném časovém sledu, věty vhodně propojuje spojkami a jinými prostředky 
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textové návaznosti  
 - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku  
Čtení s porozuměním  
 - rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se vztahují k 
osvojovaným tématům, tj. volný čas, sport, kultura, volba povolání, péče o zdraví, 
příroda, moderní technologie a média, společnost a její problémy, cestování, 
nákupy, společnost a její problémy, město či reálie anglicky mluvících zemí  
 - v textu (např. příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá požadované 
informace  
 - rozumí popisu osoby, místa, předmětu či události  
 - rozumí návrhům, radám, varování, časovým údajům, běžným označením a 
nápisům na veřejných místech,  
 - odvodí z kontextu význam neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů  
 - rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám z literatury (např. divadelní 
hře nebo povídce)  
Psaní  
 - zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají 
osvojovaných témat  
 - odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných témat  
 - napíše krátký jednoduchý text, např. popis osob, míst, předmětů, událostí, 
prostředí, ve kterém se pohybuje, který souvisí s osvojovanými tématy  
 - napíše jednoduchý dopis nebo příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje  
 - popíše událost za použití vhodně propojených vět, používá adekvátní prostředky 
textové návaznosti  
 - reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k osvojovaným tématům  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
Tematický okruh: Multikulturalita 
- reálie anglicky mluvících zemí – Život vrstevníků ve Velké Británii 
- reálie anglicky mluvících zemí – Americký a britský pop 
- reálie anglicky mluvících zemí – Systém vzdělávání v USA 
- reálie anglicky mluvících zemí – Aktivní dovolená ve Velké Británii 
- reálie anglicky mluvících zemí – Britští teenageři a peníze 
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- reálie anglicky mluvících zemí – Cestování vlakem ve Velké Británii, Americká a britská angličtina 
- reálie anglicky mluvících zemí – segregace a Montgomery Bus Boycott, Systém vlády v USA a ve Velké Británii 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
Tematický okruh: Poznávání lidí 
- reálie anglicky mluvících zemí – Britští teenageři a peníze 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
Tematický okruh: Občanská společnost a škola 
- reálie anglicky mluvících zemí – Americký a britský pop 
- společnost a její problémy 
- volba povolání 

     

5.3 Další cizí jazyk  
5.3.1 Německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 
         Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Německý jazyk 
Oblast  
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Název předmětu Německý jazyk 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 

zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci 
integrované Evropy a světa.  
 Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. V tomto období je důraz kladen na ústní 
komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj 
jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům.  
 Vzdělávání v německém jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky).  
 Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním 
potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací 
osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídá. 
Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka probíhá v 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. 
Výuka probíhá v kmenových učebnách, v počítačové pracovně a v učebnách s interaktivní tabulí. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 rozvíjí přirozenou a nenásilnou cestou pozitivní vztah k jazyku; 
 pochopí nutnost a přínos komunikace v cizím jazyce (trh práce, přístup k informacím, možnost 

dorozumět se na zahraniční dovolené, aj.); 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 nevzdává se ve chvílích, kdy přesně nerozumí cizímu sdělení; 
 s pomocí doprovodných obrázků, gest nebo kontextu, případně jednoduchými otázkami se snaží 

dovtípit se a porozumět sdělení; 
 snaží se porozumět gramatickým jevům a dokáže je využít k porozumění neznámé informaci; 

Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pasivně a aktivně přijímá jednoduchá sdělení v německém jazyce; 
 přiměřeně rozumí jednoduchým sdělením rodilých mluvčí; 
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Název předmětu Německý jazyk 

 dokáže odvodit smysl sděleného a zjednodušeně reagovat – soustředí se na komunikaci, přesná 
gramatická formulace nestojí v ohnisku pozornosti; 

Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 spoluvytváří přátelské aktivní komunikativní prostředí, kdy žák uznává přirozenou autoritu učitele 
a učitel respektuje individualitu žáka; 

 aktivně se podílí na vytváření pracovních skupin, které jsou založeny na vzájemné pomoci žáků, 
pracuje v týmu a umí převzít odpovědnost sám za sebe i za celý tým; 

 učí se sebehodnotit výsledky své práce a zároveň vysvětluje své hodnocení, dokáže obhájit svůj 
názor; 

Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 uvažuje v širších souvislostech, rozvíjí schopnost aktivního naslouchání a zdravého posuzování; 
 obohacuje svůj pohled na svět vědomím, jak žijí jeho vrstevníci z jiného kulturního a jazykového 

prostředí a využívá cizí jazyk jako prostředek pro zjišťování informací; 
 uvědomuje si své schopnosti prezentační a dialogové s vědomím odpovědnosti za prezentaci 

svého sdělení; 
 analyzuje návodné otázky a zaujímá stanoviska k důležitým otázkám, které se týkají zvyků, obyčejů, 

tradic apod.; 
 seznamuje se s aspekty globalizace, jejími přínosy i úskalími, díky seznámení se s autentickými 

materiály, dopisováním si s cizojazyčným přítelem, návštěvou zahraničních států, sledováním 
různých zdrojů informací (televize, Internet, apod.); 

Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pracuje samostatně s učebnicí, s pracovním sešitem, s pracovními listy, s neznámým textem; 
 umí pracovat ve dvojici i ve skupině, aktivně se zapojí a najde si při této práci svou roli; 
 využívá dvojjazyčný i výkladový slovník; 
 dokáže vyhledat informace na Internetu, pracuje s vyhledávačem a prohlížečem internetových 

stránek; 
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 umí přijmout radu a naopak poradit svým partnerům, při své práci využívá všechny jazykové 
dovednosti; 

 hledá nová a inovativní řešení problémových situací. 
    

Německý jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA 
- Fonetické znaky (pasivní znalost) 
- Základní výslovnostní návyky, upevňování správné výslovnosti 
- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

rozumí jednoduchým pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a dokáže na ně 
reagovat  
při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
snaží se o co nejvěrnější napodobení  
upevňuje si struktury pro elementární komunikaci v cizím jazyce  
přečte zjednodušený fonetický zápis  

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 
- Žáci si osvojují slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů. 
- Žáci se učí pracovat se slovníkem, vyhledávat potřebná slova při překladu. 

upevňuje si struktury pro elementární komunikaci v cizím jazyce  
používá abecední slovník  
vytváří si vlastní dvojjazyčný slovník s pomocí učitele, pracuje s dvojjazyčným 
slovníkem  
hraje aktivně hry na procvičování slovní zásoby, gramatiky  
porozumí významu slov, slovních spojení, jednoduchých vět  

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE V BĚŽNÝCH SITUACÍCH 
- Pozdrav 
- Poděkování 
- Představování 

rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl  
použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování)  
představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí  
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- Rozloučení 
- Oslovení 

představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a některé vlastnosti, sdělí, 
kde bydlí, co dělají  
odpovídá na jednoduché otázky učitele nebo i kamaráda  
představí se, zeptá se na jméno cizí osoby  
napíše krátký pozdrav  

ZÁKLADNÍ POKYNY sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá  
VÝZNAM SLOV V KONTEXTU porozumí významu slov, slovních spojení, jednoduchých vět  
TEMATICKÉ OKRUHY: 
- RODINA 
- DOMOV 
- NÁVŠTĚVA 
- JÍDLO A PITÍ 
- DOMÁCÍ MAZLÍČCI 
- BARVY 
- ŠKOLA 
- STÁTY, NÁRODY, NÁRODNOSTI, JAZYKY 
- ČÍSLA (1 – 100) 
- MŮJ DŮM, MŮJ POKOJ 
- NĚMECKY MLUVÍCÍ ZEMĚ 

aktivně si upevňuje slovní zásobu  
rozezná základní barvy a umí je pojmenovat  
řekne, co má a nemá rád  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  

MLUVNICE 
- Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
- Přítomný čas sloves, tvary sloves - být, mít, mít rád 
- Osobní zájmena, tykání/vykání 
- Stavba věty: věta oznamovací, tázací, zápor 
- Zájmena tázací 
- Předložky in, bei, von 
- Použití členu určitého a neurčitého 
- Zájmena přivlastňovací mein/dein 
- Číslovky (1 – 100) 
- Neosobní zájmeno „man“ 
- Tvary množného čísla podstatných jmen 
- Vyjádření „chtěl bych“ 

orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky, 
potřebnou informaci  
píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  
píše jednoduchý diktát  
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- 1. a 4. pád podstatných jmen 
- Pořádek slov ve větě, změna slovosledu ve větě jednoduché a v otázce 
Nácvik rozhovorů rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl  

předvede rozhovor se spolužákem o sobě, své rodině  
Přednes krátké básně 
Zpěv německých písní 

snaží se o co nejvěrnější napodobení  

Poslech jednoduchého příběhu v originále a možnost dramatizace při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
rozumí obsahu textu přečteného vyučujícím a je schopen ho reprodukovat česky  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
Německy mluvící země 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
Německy mluvící země, lidé, žijící v nich, význam užívání cizího jazyka 

    

Německý jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA 
- Plynulé a foneticky správné čtení jednoduchých textů a skupin slov 

snaží se o co nejvěrnější napodobení  

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE V BĚŽNÝCH SITUACÍCH 
- Pozdrav 
- Poděkování 

rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl  
pozdraví, představí se  
popíše sebe samého, další osoby  
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- Představování 
- Rozloučení 
- Blahopřání 
- Omluva 

tvoří jednoduché otázky k tematickým okruhům a ptá se spolužáků  
poskytne požadované informace  

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 
- Základní pokyny 
- Význam slov v kontextu 
- Práce se slovníkem 
- Osvojení slovní zásoby 
- Použití osvojené slovní zásoby v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů 

rozumí jednoduchým pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a dokáže na ně 
reagovat  
orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky, 
potřebnou informaci  
tvoří dialogy na dané téma  
zeptá se na předměty kolem sebe, na barvy, věk a odpovídá  
aktivně si upevňuje slovní zásobu  
popíše členy rodiny, spolužáky  
pracuje s dvojjazyčným slovníkem  
určí, co je na obrázku  
hraje aktivně hry na procvičování slovní zásoby, gramatiky  
rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje)  
porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět  

TEMATICKÉ OKRUHY: 
- ŠKOLNÍ POTŘEBY 
- JÍDLO A PITÍ 
- NAROZENINY 
- DOVOLENÁ 
- SPORTY 
- KONÍČKY A ZÁJMY 
- DNY 
- MĚSÍCE 
- ROČNÍ OBDOBÍ 
- SVÁTKY (VÁNOCE) 
- VYJADŘOVÁNÍ ČASU 
- VOLNÝ ČAS 
- JÍDLA A NÁPOJE 

zeptá se na předměty kolem sebe, na barvy, věk a odpovídá  
sdělí, jaký má denní program  
rozezná základní barvy a použije je při popisu osoby, zvířete, věci  
popíše své zájmy, koníčky  
odpoví, kdy má narozeniny, kdy mají narozeniny členové rodiny  
tvoří jednoduché otázky k tematickým okruhům a ptá se spolužáků  
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Německý jazyk 8. ročník  

- REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ 
- ZVYKY 
- BARVY 
ZÁKLADNÍ GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT 
(Jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
- Věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu podle vzoru 
- Pořádek slov ve větě 
- Sloveso haben + 4. pád podstatných jmen 
- Tvary nepravidelných sloves 
- Vazba „es gibt“+ 4. pád 
- Osobní zájmena a jejich tvary 
- Množné číslo podstatných jmen 
- Slovesa s odlučitelnou předponou 
- Příslovečné určení času 
- Tvary modálních sloves - moci/ umět, muset, chtít 
- Tvoření množného čísla substantiv 
- Přivlastňovací přídavná jména 
- Příslovečné určení místa Wohin?, času Wann? 
- Časové údaje, dny v týdnu, měsíce, roční období 

řekne, co má a nemá rád  
zvládne napsat diktát a jednoduchý test  

Přednes básně 
Zpěv německých písní 

přednese báseň  
zpívá německé písničky  

Dvojjazyčný slovník a jeho použití pracuje s dvojjazyčným slovníkem  
ZÁKLADY LEXIKÁLNÍHO PRINCIPU PRAVOPISU SLOV 
- Pořádek slov ve větě - změna slovosledu ve větě jednoduché a v otázce 
- Omluva 
- Blahopřání k narozeninám 
- Vzkaz 
- Jednoduchý dopis z prázdnin 
- Jednoduchá žádost v běžných situacích 
- Vyplnění základních údajů ve formuláři 

vyplní jednoduchý formulář  
napíše krátký dopis kamarádovi  
napíše blahopřání k narozeninám  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  
napíše krátký vzkaz  
odpoví na jednoduché písemné sdělení  

Poslech s porozuměním při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
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Německý jazyk 8. ročník  

rozumí obsahu textu přečteného vyučujícím a je schopen ho reprodukovat česky  
Diktát píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  

zvládne napsat diktát a jednoduchý test  
    

Německý jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE V BĚŽNÝCH SITUACÍCH 
- Pozdrav 
- Poděkování 
- Představování 
- Rozloučení 
- Omluva 
- Prosba 
- Souhlas, nesouhlas 
- Adresa 
- Dotaz na cenu 
- Instrukce 
- Popis členů rodiny z fotografie 

rozumí jednoduchým pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a dokáže na ně 
reagovat  
pozdraví, představí se ústně i písemně  
předvede konverzaci na probrané téma  
vyžádá si informaci  

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA 
- Upevňování základních výslovnostních návyků 
- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 

porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
nacvičuje výslovnosti nových výrazů s využitím nahrávky  

Slovní zásoba a tvoření slov rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje) a rozumí jejich významu  
aktivně si upevňuje slovní zásobu a tvoření slov  
určí, co je na obrázku  
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Německý jazyk 9. ročník  

ZÁKLADNÍ VZTAHY 
- Existenciální (Kdo?) 
- Prostorové (Kde?, Kam?) 
- Časové (Kdy?) 
- Kvalitativní (Jaký?, Který?, Jak?) 
- Kvantitativní (Kolik?) 
- Význam slov v kontextu 

odpoví na otázky učitele nebo kamaráda  

TÉMATICKÉ OKRUHY: 
- ČAS A DATUM 
- OSLAVA NAROZENIN 
- SPORTY 
- KALENDÁŘNÍ ROK 
- SVÁTKY (VÁNOCE, VELIKONOCE) 
- LIDSKÉ TĚLO 
- ZDRAVÍ 
- NEMOCI A LÉKY 
- JÍDLO A PITÍ 
- DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
- MĚSTO, PLÁN MĚSTA 
- PROHLÍDKA MĚSTA, ORIENTACE 
- MŮJ DŮM, MŮJ POKOJ 
- REÁLIE ZEMÍ PŘÍSLUŠNÝCH JAZYKOVÝCH OBLASTÍ 
- POVOLÁNÍ 

rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje) a rozumí jejich významu  
odpovídá na otázky o škole, o rodině  
vyjmenuje nejběžnější povolání  
zeptá se na předměty kolem sebe, na barvy, věk a odpovídá  
určí, co je na obrázku  
vyjádří svou náladu, pocit  
řekne, co má a nemá rád  
popíše stručně vzhled člověka a jeho oblečení  
popíše svůj pokoj  

Nácvik reprodukce poslouchá ukázky rodilých mluvčí a snaží se o co nejvěrnější napodobení  
nacvičuje výslovnosti nových výrazů s využitím nahrávky  

Recitace básniček 
Zpěv písniček 

recituje básničky z učebnice a zpívá německé písničky  

MLUVNICE – základní gramatické struktury a typy vět 
- 3. pád členu určitého 
- Rozkazovací způsob, vykání 
- Minulý čas (perfektum), nepravidelná slovesa 
- Časové údaje: včera, dnes, zítra 
- Modální slovesa 

řekne, co má a nemá rád  
odpoví na otázky učitele nebo kamaráda  
vyžádá si informaci  
doplní vynechaná slova v textu  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  
popíše svůj pokoj  
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Německý jazyk 9. ročník  

- Pořádek slov ve větě 
- Osobní zájmena v 1., 3., 4., pádě 
- Příslovečná určení místa 
- Předložky se 3. a 4. p. 

napíše diktát a jednoduchý test  

Plynulé a foneticky správné čtení jednoduchých textů a skupin slov 
Čtení s porozuměním 

orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky a 
zvládne na ně odpovědět  
porozumí tématu krátkého textu, stručně sdělí jeho obsah  
přečte text z učebnice, rozumí mu a přeloží ho  
čte bez předcházejícího objasnění významu všech nových slov  

Základy lexikálního principu pravopisu slov 
Diktát 

doplní vynechaná slova v textu  
píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  
napíše diktát a jednoduchý test  

DVOJJAZYČNÝ SLOVNÍK A JEHO POUŽITÍ vytváří si vlastní dvojjazyčný slovník, pracuje s dvojjazyčným slovníkem učebnice, 
pracovního sešitu a kapesního slovníku  
používá abecední slovník  

Poslech s porozuměním porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
poslouchá ukázky rodilých mluvčí a snaží se o co nejvěrnější napodobení  

Jednoduchá písemná konverzace 
- Jednoduchý dopis z prázdnin 
- Jednoduchá žádost v běžných situacích 
- Pozvánka na oslavu 
- Stručný popis 

doplní vynechaná slova v textu  
napíše pozvánku na oslavu narozenin  
napíše krátký dopis, email  
píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  
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5.3.2 Ruský jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 
         Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Ruský jazyk 
Oblast  

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast 
zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. V tomto období je 
důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvojování 
jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům. 
Vzdělávání v ruském jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky). 
Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět 
konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky 
týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na 
podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je 
ochoten mu pomoci. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka probíhá v 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. 
Výuka probíhá v kmenových učebnách, v počítačové pracovně a v učebnách s interaktivní tabulí. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 rozvíjí přirozenou a nenásilnou cestou pozitivní vztah k jazyku; 
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Název předmětu Ruský jazyk 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

 pochopí nutnost a přínos komunikace v cizím jazyce (trh práce, přístup k informacím, možnost 
dorozumět se na zahraniční dovolené, aj.); 

Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 nevzdává se ve chvílích, kdy přesně nerozumí cizímu sdělení; 
 s pomocí doprovodných obrázků, gest nebo kontextu, případně jednoduchými otázkami se snaží 

dovtípit se a porozumět sdělení; 
 snaží se porozumět gramatickým jevům a dokáže je využít k porozumění neznámé informaci; 

Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pasivně a aktivně přijímá jednoduchá sdělení v ruském jazyce; 
 přiměřeně rozumí jednoduchým sdělením rodilých mluvčí; 
 dokáže odvodit smysl sděleného a zjednodušeně reagovat – soustředí se na komunikaci, přesná 

gramatická formulace nestojí v ohnisku pozornosti; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 spoluvytváří přátelské aktivní komunikativní prostředí, kdy žák uznává přirozenou autoritu učitele 
a učitel respektuje individualitu žáka; 

 aktivně se podílí na vytváření pracovních skupin, které jsou založeny na vzájemné pomoci žáků, 
pracuje v týmu a umí převzít odpovědnost sám za sebe i za celý tým; 

 učí se sebehodnotit výsledky své práce a zároveň vysvětluje své hodnocení, dokáže obhájit svůj 
názor; 

Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 uvažuje v širších souvislostech, rozvíjí schopnost aktivního naslouchání a zdravého posuzování; 
 obohacuje svůj pohled na svět vědomím, jak žijí jeho vrstevníci z jiného kulturního a jazykového 

prostředí a využívá cizí jazyk jako prostředek pro zjišťování informací; 
 uvědomuje si své schopnosti prezentační a dialogové s vědomím odpovědnosti za prezentaci 

svého sdělení; 
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Název předmětu Ruský jazyk 

 analyzuje návodné otázky a zaujímá stanoviska k důležitým otázkám, které se týkají zvyků, obyčejů, 
tradic apod.; 

 seznamuje se s aspekty globalizace, jejími přínosy i úskalími, díky seznámení se s autentickými 
materiály, dopisováním si s cizojazyčným přítelem, návštěvou zahraničních států, sledováním 
různých zdrojů informací (televize, Internet, apod.); 

Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pracuje samostatně s učebnicí, s pracovním sešitem, s pracovními listy, s neznámým textem; 
 umí pracovat ve dvojici i ve skupině, aktivně se zapojí a najde si při této práci svou roli; 
 využívá dvojjazyčný i výkladový slovník; 
 dokáže vyhledat informace na Internetu, pracuje s vyhledávačem a prohlížečem internetových 

stránek; 
 umí přijmout radu a naopak poradit svým partnerům, při své práci využívá všechny jazykové 

dovednosti; 
 hledá nová a inovativní řešení problémových situací. 

    

Ruský jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA 
- Azbuka 
- Rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik, pohyblivý přízvuk 
- Přízvuk, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
- Zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, 

rozumí jednoduchým pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a dokáže na ně 
reagovat  
při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
snaží se o co nejvěrnější napodobení  
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Ruský jazyk 7. ročník  

vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
- Intonace oznamovacích, tázacích a zvolacích vět 
- Opakování výslovnosti jednotlivých hlásek a intonačních konstrukcí vět 

upevňuje si struktury pro elementární komunikaci v cizím jazyce  
přečte zjednodušený fonetický zápis  

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 
- Žáci si osvojují slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů. 
- Žáci se učí pracovat se slovníkem, vyhledávat potřebná slova při překladu. 

upevňuje si struktury pro elementární komunikaci v cizím jazyce  
používá abecední slovník  
vytváří si vlastní dvojjazyčný slovník s pomocí učitele, pracuje s dvojjazyčným 
slovníkem  
hraje aktivně hry na procvičování slovní zásoby, gramatiky  
porozumí významu slov, slovních spojení, jednoduchých vět  

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE V BĚŽNÝCH SITUACÍCH 
- Pozdrav 
- Poděkování 
- Představování 
- Rozloučení 
- Omluva 
- Pozvání 
- Oslovení 

rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl  
použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování)  
představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí  
představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a některé vlastnosti, sdělí, 
kde bydlí, co dělají  
odpovídá na jednoduché otázky učitele nebo i kamaráda  
představí se, zeptá se na jméno cizí osoby  
napíše krátký pozdrav  

ZÁKLADNÍ POKYNY sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá  
VÝZNAM SLOV V KONTEXTU porozumí významu slov, slovních spojení, jednoduchých vět  
TEMATICKÉ OKRUHY: 
- Představení se, pozdravy, základní zdvořilostní fráze 
- Volnočasové aktivity 
- Škola, školní předměty 
- Rodina, rodinní příslušníci, vybraná povolání 
- Bydlení, jeho popis a vybavení 
- Telefonování 
- Povolání 

aktivně si upevňuje slovní zásobu  
rozezná základní barvy a umí je pojmenovat  
řekne, co má a nemá rád  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  

MLUVNICE 
- Seznámení s ruským pravopisem 
- Skloňovaní vybraných podstatných jmen 

orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky, 
potřebnou informaci  
píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  
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Ruský jazyk 7. ročník  

- Skloňovaní vybraných přídavných jmen 
- Osobní zájmena 
- Vybrané tvary přivlastňovacích zájmen 
- Časování vybraných sloves 
- Slovesné vazby odlišné od češtiny 
- Zvratná slovesa 
- Vyjádření záporu 

píše jednoduchý diktát  

Nácvik rozhovorů rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl  
předvede rozhovor se spolužákem o sobě, své rodině  

Přednes krátké básně 
Zpěv písní 

snaží se o co nejvěrnější napodobení  

Poslech jednoduchého příběhu v originále a možnost dramatizace při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
rozumí obsahu textu přečteného vyučujícím a je schopen ho reprodukovat česky  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
Lekce 5 - Životní styl Rusů, bydlení, trávení volného času 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
Lekce 1 - Seznámení s Ruskou federací 

    

Ruský jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA 
- Plynulé a foneticky správné čtení jednoduchých textů a skupin slov 
- Další rozvoj výslovnostních návyků, opakování intonačních konstrukcí vět 
- Rozvíjení samostatného písemného projevu 

snaží se o co nejvěrnější napodobení  

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE V BĚŽNÝCH SITUACÍCH 
- popis, vypravování 
- stručné zaznamenání čteného a slyšeného textu, jeho reprodukce 
- jednoduchá prezentace 
- informace z médií 

rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl  
pozdraví, představí se  
popíše sebe samého, další osoby  
tvoří jednoduché otázky k tematickým okruhům a ptá se spolužáků  
poskytne požadované informace  

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 
- Základní pokyny 
- Význam slov v kontextu 
- Práce se slovníkem 
- Osvojení slovní zásoby 
- Použití osvojené slovní zásoby v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů 

rozumí jednoduchým pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a dokáže na ně 
reagovat  
orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky, 
potřebnou informaci  
tvoří dialogy na dané téma  
zeptá se na předměty kolem sebe, na barvy, věk a odpovídá  
aktivně si upevňuje slovní zásobu  
popíše členy rodiny, spolužáky  
pracuje s dvojjazyčným slovníkem  
určí, co je na obrázku  
hraje aktivně hry na procvičování slovní zásoby, gramatiky  
rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje)  
porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět  

TEMATICKÉ OKRUHY: 
- ve škole 
- při vyučování a o přestávce 
- popis dne, časové údaje 
- jak se dostanu? 
- nákupy, móda, oblékání, styly oblékání 
- bydlení 
- ve městě (Praha, Petrohrad a Moskva) 

zeptá se na předměty kolem sebe, na barvy, věk a odpovídá  
sdělí, jaký má denní program  
rozezná základní barvy a použije je při popisu osoby, zvířete, věci  
popíše svůj den, oblečení  
odpoví, kdy má narozeniny, kdy mají narozeniny členové rodiny  
tvoří jednoduché otázky k tematickým okruhům a ptá se spolužáků  
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Ruský jazyk 8. ročník  

ZÁKLADNÍ GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT 
- infinitivní věty 
- vybraná nepravidelná slovesa 
- budoucí čas 
- minulý čas 
- rozkazovací způsob 
- vybraná ukazovací zájmena 
- číslovky od 1 000 
- řadové číslovky 
- stupňování přídavných jmen 
- vybrané vazby sloves 
- předložkové vazby 
- hodiny, datum, letopočet 

řekne, co má a nemá rád  
zvládne napsat diktát a jednoduchý test  

Přednes básně 
Zpěv písní 

přednese báseň  
zpívá ruské písničky  

Dvojjazyčný slovník a jeho použití pracuje s dvojjazyčným slovníkem  
ZÁKLADY LEXIKÁLNÍHO PRINCIPU PRAVOPISU SLOV 
- Pořádek slov ve větě - změna slovosledu ve větě jednoduché a v otázce 
- Omluva 
- Blahopřání k narozeninám 
- Vzkaz 
- Jednoduchý dopis z prázdnin 
- Jednoduchá žádost v běžných situacích 
- Vyplnění základních údajů ve formuláři 

vyplní jednoduchý formulář  
napíše krátký dopis kamarádovi  
napíše blahopřání k narozeninám  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  
napíše krátký vzkaz  
odpoví na jednoduché písemné sdělení  

Poslech s porozuměním při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
rozumí obsahu textu přečteného vyučujícím a je schopen ho reprodukovat česky  

Diktát píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  
zvládne napsat diktát a jednoduchý test  
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Ruský jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE V BĚŽNÝCH SITUACÍCH 
- formální i neformální rozhovor, diskuse, korespondence 
- jednoduchá prezentace 
- informace z médií 

rozumí jednoduchým pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a dokáže na ně 
reagovat  
pozdraví, představí se ústně i písemně  
předvede konverzaci na probrané téma  
vyžádá si informaci  

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA 
- Další rozvoj výslovnostních návyků, opakování intonačních konstrukcí vět (přízvuk 
slovní i větný, rytmus, intonace a melodie) 

porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
nacvičuje výslovnosti nových výrazů s využitím nahrávky  

Slovní zásoba a tvoření slov rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje) a rozumí jejich významu  
aktivně si upevňuje slovní zásobu a tvoření slov  

ZÁKLADNÍ VZTAHY 
- Existenciální (Kdo?) 
- Prostorové (Kde?, Kam?) 
- Časové (Kdy?) 
- Kvalitativní (Jaký?, Který?, Jak?) 
- Kvantitativní (Kolik?) 
- Význam slov v kontextu 

určí, co je na obrázku  
odpoví na otázky učitele nebo kamaráda  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  
popíše oslavu svátku, počasí  

TÉMATICKÉ OKRUHY: 
- Volný čas a cestování 
- Doprava, orientace ve městě 
- Zdraví a nemoci, části těla, zdravý životní styl, počasí 
- Svátky a oslavy, blahopřání 
- Hlavní město Ruska – Moskva 

rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje) a rozumí jejich významu  
odpovídá na otázky o volném čase, o dopravě  
vyjmenuje nejběžnější dopravní prostředky, části těla  
zeptá se na předměty kolem sebe, na barvy, věk a odpovídá  
určí, co je na obrázku  
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Ruský jazyk 9. ročník  

vyjádří svou náladu, pocit  
řekne, co má a nemá rád  
popíše stručně cestu  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  
popíše oslavu svátku, počasí  

Nácvik reprodukce poslouchá ukázky rodilých mluvčí a snaží se o co nejvěrnější napodobení  
nacvičuje výslovnosti nových výrazů s využitím nahrávky  

Recitace básniček 
Zpěv písniček 

recituje básničky z učebnice a zpívá ruské písničky  

MLUVNICE – základní gramatické struktury a typy vět 
- Upevňování ruského pravopisu na nové slovní zásobě 
- Skloňování podstatných jmen 
- 3. stupeň přídavných jmen 
- Řadové číslovky 
- Minulý a budoucí čas sloves 
- Rozkazovací a podmiňovací způsob sloves 
- Vazby нужно a недьзя 
- Spojka если 

řekne, co má a nemá rád  
odpoví na otázky učitele nebo kamaráda  
vyžádá si informaci  
doplní vynechaná slova v textu  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  
popíše oslavu svátku, počasí  
napíše diktát a jednoduchý test  

Plynulé a foneticky správné čtení jednoduchých textů a skupin slov 
Čtení s porozuměním 

orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky a 
zvládne na ně odpovědět  
porozumí tématu krátkého textu, stručně sdělí jeho obsah  
přečte text z učebnice, rozumí mu a přeloží ho  
čte bez předcházejícího objasnění významu všech nových slov  

Základy lexikálního principu pravopisu slov 
Diktát 

doplní vynechaná slova v textu  
píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  
napíše diktát a jednoduchý test  

DVOJJAZYČNÝ SLOVNÍK A JEHO POUŽITÍ vytváří si vlastní dvojjazyčný slovník, pracuje s dvojjazyčným slovníkem učebnice, 
pracovního sešitu a kapesního slovníku  
používá abecední slovník  

Poslech s porozuměním porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
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Ruský jazyk 9. ročník  

při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
poslouchá ukázky rodilých mluvčí a snaží se o co nejvěrnější napodobení  

Jednoduchá písemná konverzace 
- Jednoduchý dopis z prázdnin 
- Jednoduchá žádost v běžných situacích 
- Pozvánka na oslavu 
- Stručný popis 

doplní vynechaná slova v textu  
napíše pozvánku na oslavu narozenin  
napíše krátký dopis, email  
píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  

    

5.3.3 Francouzský jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 
         Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Francouzský jazyk 
Oblast  

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast 
zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. V tomto období je 
důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvojování 
jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům. 
Vzdělávání ve francouzském jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky). 
Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět 
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Název předmětu Francouzský jazyk 
konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky 
týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na 
podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je 
ochoten mu pomoci. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka probíhá v 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. 
Výuka probíhá v kmenových učebnách, v počítačové pracovně a v učebnách s interaktivní tabulí. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 rozvíjí přirozenou a nenásilnou cestou pozitivní vztah k jazyku; 
 pochopí nutnost a přínos komunikace v cizím jazyce (trh práce, přístup k informacím, možnost 

dorozumět se na zahraniční dovolené, aj.); 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 nevzdává se ve chvílích, kdy přesně nerozumí cizímu sdělení; 
 s pomocí doprovodných obrázků, gest nebo kontextu, případně jednoduchými otázkami se snaží 

dovtípit se a porozumět sdělení; 
 snaží se porozumět gramatickým jevům a dokáže je využít k porozumění neznámé informaci; 

Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pasivně a aktivně přijímá jednoduchá sdělení ve francouzském jazyce; 
 přiměřeně rozumí jednoduchým sdělením rodilých mluvčí; 
 dokáže odvodit smysl sděleného a zjednodušeně reagovat – soustředí se na komunikaci, přesná 

gramatická formulace nestojí v ohnisku pozornosti; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 spoluvytváří přátelské aktivní komunikativní prostředí, kdy žák uznává přirozenou autoritu učitele 
a učitel respektuje individualitu žáka; 

 aktivně se podílí na vytváření pracovních skupin, které jsou založeny na vzájemné pomoci žáků, 
pracuje v týmu a umí převzít odpovědnost sám za sebe i za celý tým; 
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 učí se sebehodnotit výsledky své práce a zároveň vysvětluje své hodnocení, dokáže obhájit svůj 
názor; 

Kompetence občanské: 
 uvažuje v širších souvislostech, rozvíjí schopnost aktivního naslouchání a zdravého posuzování; 
 obohacuje svůj pohled na svět vědomím, jak žijí jeho vrstevníci z jiného kulturního a jazykového 

prostředí a využívá cizí jazyk jako prostředek pro zjišťování informací; 
 uvědomuje si své schopnosti prezentační a dialogové s vědomím odpovědnosti za prezentaci 

svého sdělení; 
 analyzuje návodné otázky a zaujímá stanoviska k důležitým otázkám, které se týkají zvyků, obyčejů, 

tradic apod.; 
 seznamuje se s aspekty globalizace, jejími přínosy i úskalími, díky seznámení se s autentickými 

materiály, dopisováním si s cizojazyčným přítelem, návštěvou zahraničních států, sledováním 
různých zdrojů informací (televize, Internet, apod.); 

Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pracuje samostatně s učebnicí, s pracovním sešitem, s pracovními listy, s neznámým textem; 
 umí pracovat ve dvojici i ve skupině, aktivně se zapojí a najde si při této práci svou roli; 
 využívá dvojjazyčný i výkladový slovník; 
 dokáže vyhledat informace na Internetu, pracuje s vyhledávačem a prohlížečem internetových 

stránek; 
 umí přijmout radu a naopak poradit svým partnerům, při své práci využívá všechny jazykové 

dovednosti; 
 hledá nová a inovativní řešení problémových situací. 

    

Francouzský jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
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Francouzský jazyk 7. ročník  

 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA 
- Přízvuk, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
- Zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
- Opakování výslovnosti jednotlivých hlásek a intonačních konstrukcí vět 

rozumí jednoduchým pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a dokáže na ně 
reagovat  
při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
snaží se o co nejvěrnější napodobení  
upevňuje si struktury pro elementární komunikaci v cizím jazyce  
přečte zjednodušený fonetický zápis  

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 
- Žáci si osvojují slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů. 
- Žáci se učí pracovat se slovníkem, vyhledávat potřebná slova při překladu. 

upevňuje si struktury pro elementární komunikaci v cizím jazyce  
používá abecední slovník  
vytváří si vlastní dvojjazyčný slovník s pomocí učitele, pracuje s dvojjazyčným 
slovníkem  
hraje aktivně hry na procvičování slovní zásoby, gramatiky  
porozumí významu slov, slovních spojení, jednoduchých vět  

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE V BĚŽNÝCH SITUACÍCH 
- Pozdrav 
- Poděkování 
- Představování 
- Rozloučení 
- Oslovení 

rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl  
použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování)  
představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí  
představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a některé vlastnosti, sdělí, 
kde bydlí, co dělají  
odpovídá na jednoduché otázky učitele nebo i kamaráda  
představí se, zeptá se na jméno cizí osoby  
napíše krátký pozdrav  

ZÁKLADNÍ POKYNY sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá  
VÝZNAM SLOV V KONTEXTU aktivně si upevňuje slovní zásobu  

porozumí významu slov, slovních spojení, jednoduchých vět  
TEMATICKÉ OKRUHY: 
- Abeceda 

představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí  
rozezná základní barvy a umí je pojmenovat  
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- Představení se, pozdravy, základní zdvořilostní fráze 
- Volnočasové aktivity 
- Škola, školní předměty 
- Rodina, rodinní příslušníci, vybraná povolání 
- Popis osoby 
- Bydlení, jeho popis a vybavení 
- Domácí zvířata 
- Čas, měsíce, datum 

řekne, co má a nemá rád  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  

MLUVNICE 
- Seznámení s francouzskou výslovností a pravopisem 
- Skloňovaní podstatných jmen 
- Skloňovaní přídavných jmen 
- Vybrané tvary přivlastňovacích zájmen 
- Časování sloves 1. a 2. třídy a nepravidelných sloves 
- Slovesné vazby odlišné od češtiny 
- Vyjádření záporu 
- Seznámení s determinanty 
- Slovosled francouzské věty 
- Imperativ 
- Číslovky 1 - 100 
- Zájmena osobní, tázací, přivlastňovací 

orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky, 
potřebnou informaci  
píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  
píše jednoduchý diktát  

Nácvik rozhovorů rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl  
předvede rozhovor se spolužákem o sobě, své rodině  

Přednes krátké básně 
Zpěv písní 

snaží se o co nejvěrnější napodobení  

Poslech jednoduchého příběhu v originále a možnost dramatizace při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
rozumí obsahu textu přečteného vyučujícím a je schopen ho reprodukovat česky  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
Životní styl Francouzů 
Kultura a gastronomie Francie 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
Seznámení s konceptem "frankofonie" 

    

Francouzský jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA 
- Plynulé a foneticky správné čtení jednoduchých textů a skupin slov 
- Další rozvoj výslovnostních návyků, opakování intonačních konstrukcí vět 

snaží se o co nejvěrnější napodobení  
 - povinná elize  

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE V BĚŽNÝCH SITUACÍCH 
- popis, vypravování 
- stručné zaznamenání čteného a slyšeného textu, jeho reprodukce 
- jednoduchá prezentace 
- informace z médií 

rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl  
pozdraví, představí se  
popíše sebe samého, další osoby  
tvoří jednoduché otázky k tematickým okruhům a ptá se spolužáků  
poskytne požadované informace  

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 
- Základní pokyny 
- Význam slov v kontextu 
- Práce se slovníkem 
- Osvojení slovní zásoby 
- Použití osvojené slovní zásoby v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů 

rozumí jednoduchým pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a dokáže na ně 
reagovat  
orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky, 
potřebnou informaci  
tvoří dialogy na dané téma  
zeptá se na předměty kolem sebe, na barvy, věk a odpovídá  
aktivně si upevňuje slovní zásobu  
popíše členy rodiny, spolužáky  
pracuje s dvojjazyčným slovníkem  
určí, co je na obrázku  
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hraje aktivně hry na procvičování slovní zásoby, gramatiky  
rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje)  
porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět  

TEMATICKÉ OKRUHY: 
- škola, školní předměty 
- dopravní prostředky 
- jídlo, stravovací návyky 
- nákupy, móda, oblékání, styly oblékání 
- vzhled a charakter člověka, lidské tělo 
- zdraví 
- bydlení 
- tradice 

zeptá se na předměty kolem sebe, na barvy, věk a odpovídá  
sdělí, jaký má denní program  
rozezná základní barvy a použije je při popisu osoby, zvířete, věci  
popíše svůj den, oblečení  
tvoří jednoduché otázky k tematickým okruhům a ptá se spolužáků  

ZÁKLADNÍ GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT 
- přídavná jména tvořená od jmen podstatných 
- vybraná osobní zájmena 
- vybraná ukazovací zájmena 
- časování sloves 
- minulý čas 
- blízká minulost 
- vybrané vazby sloves 
- příslovce 
- řadové číslovky 
- shoda přídavných jmen 
- 2. stupeň přídavných jmen 
- vyjádření času pomocí předložek 

řekne, co má a nemá rád  
zvládne napsat diktát a jednoduchý test  

Přednes básně 
Zpěv písní 

přednese báseň  
zpívá francouzské písničky  

Dvojjazyčný slovník a jeho použití pracuje s dvojjazyčným slovníkem  
ZÁKLADY LEXIKÁLNÍHO PRINCIPU PRAVOPISU SLOV 
- Pořádek slov ve větě - slovosled ve větě jednoduché a v otázce 
- Omluva 
- Vzkaz 

vyplní jednoduchý formulář  
napíše krátký dopis kamarádovi  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  
napíše krátký vzkaz  
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- Jednoduchý dopis z prázdnin 
- Jednoduchá žádost v běžných situacích 
- Vyplnění základních údajů ve formuláři 

odpoví na jednoduché písemné sdělení  

Poslech s porozuměním při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
rozumí obsahu textu přečteného vyučujícím a je schopen ho reprodukovat česky  

Diktát píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  
zvládne napsat diktát a jednoduchý test  

    

Francouzský jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE V BĚŽNÝCH SITUACÍCH 
- formální i neformální rozhovor, diskuse, korespondence 
- jednoduchá prezentace 
- informace z médií 

rozumí jednoduchým pokynům v cizím jazyce při práci ve třídě a dokáže na ně 
reagovat  
pozdraví, představí se ústně i písemně  
předvede konverzaci na probrané téma  
vyžádá si informaci  

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA 
- Další rozvoj výslovnostních návyků, opakování intonačních konstrukcí vět (přízvuk 
slovní i větný, rytmus, intonace a melodie) 

porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
nacvičuje výslovnosti nových výrazů s využitím nahrávky  

Slovní zásoba a tvoření slov rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje) a rozumí jejich významu  
aktivně si upevňuje slovní zásobu a tvoření slov  
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ZÁKLADNÍ VZTAHY 
- Existenciální (Kdo?) 
- Prostorové (Kde?, Kam?) 
- Časové (Kdy?) 
- Kvalitativní (Jaký?, Který?, Jak?) 
- Kvantitativní (Kolik?) 
- Význam slov v kontextu 

určí, co je na obrázku  
odpoví na otázky učitele nebo kamaráda  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  
popíše oslavu svátku, počasí  

TÉMATICKÉ OKRUHY: 
- Volný čas a cestování 
- Doprava, orientace ve městě; Město a venkov 
- Ochrana životního prostředí 
- Zdraví a nemoci, části těla, zdravý životní styl, počasí 
- Rodina 
- Svátky a oslavy, blahopřání 
- Hlavní město Francie, francouzské regiony, památky UNESCO 
- Kultura, umění, kreativita 
- Počítačová terminologie 

rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje) a rozumí jejich významu  
odpovídá na otázky o volném čase, o dopravě  
vyjmenuje nejběžnější dopravní prostředky, části těla  
zeptá se na předměty kolem sebe, na barvy, věk a odpovídá  
určí, co je na obrázku  
vyjádří svou náladu, pocit  
řekne, co má a nemá rád  
popíše stručně cestu  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  
popíše oslavu svátku, počasí  

Nácvik reprodukce poslouchá ukázky rodilých mluvčí a snaží se o co nejvěrnější napodobení  
nacvičuje výslovnosti nových výrazů s využitím nahrávky  

Recitace básniček 
Zpěv písniček 

recituje básničky z učebnice a zpívá francouzské písničky  

MLUVNICE – základní gramatické struktury a typy vět 
- Upevňování pravopisu na nové slovní zásobě 
- Skloňování podstatných jmen 
- 3. stupeň přídavných jmen 
- Zájmena "en, y" 
- Minulý a budoucí čas sloves - passé composé x imparfait 
- Rozkazovací a podmiňovací způsob sloves 
- Nepravidelná slovesa 
-Trpný rod 

řekne, co má a nemá rád  
odpoví na otázky učitele nebo kamaráda  
vyžádá si informaci  
doplní vynechaná slova v textu  
sdělí ústně i písemně údaje o své osobě a své rodině  
popíše oslavu svátku, počasí  
napíše diktát a jednoduchý test  
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- Subjunktiv přítomný 
- Nepřímá řeč 
Plynulé a foneticky správné čtení jednoduchých textů a skupin slov 
Čtení s porozuměním 

orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky a 
zvládne na ně odpovědět  
porozumí tématu krátkého textu, stručně sdělí jeho obsah  
přečte text z učebnice, rozumí mu a přeloží ho  
čte bez předcházejícího objasnění významu všech nových slov  

Základy lexikálního principu pravopisu slov 
Diktát 

doplní vynechaná slova v textu  
píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  
napíše diktát a jednoduchý test  

DVOJJAZYČNÝ SLOVNÍK A JEHO POUŽITÍ vytváří si vlastní dvojjazyčný slovník, pracuje s dvojjazyčným slovníkem učebnice, 
pracovního sešitu a kapesního slovníku  
používá abecední slovník  

Poslech s porozuměním porozumí jednoduché audio nahrávce a reaguje na ni  
při poslechu vnímá správnou výslovnost rodilých mluvčích – nácvik poslechu s 
porozuměním  
poslouchá ukázky rodilých mluvčí a snaží se o co nejvěrnější napodobení  

Jednoduchá písemná konverzace 
- Jednoduchý dopis z prázdnin 
- Jednoduchá žádost v běžných situacích 
- Pozvánka na oslavu 
- Stručný popis 

doplní vynechaná slova v textu  
napíše pozvánku na oslavu narozenin  
napíše krátký dopis, email  
píše jednotlivá slova a věty podle vzoru  
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5.4 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

4 5 5 5 5 4 4 4 4 40 
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 
Oblast Matematika a její aplikace 
Charakteristika předmětu Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě. Rozvíjí 

intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost 
logického úsudku. 
Vzdělání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a 
jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, symboliku a způsoby jejich 
užití. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace je na prvním stupni v prvním ročníku 4 hodiny, v druhém až pátém ročníku pět hodin týdně. 
Na druhém stupni od šestého do devátého ročníku 4 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a v 
učebnách výpočetní techniky. 

Integrace předmětů  Matematika a její aplikace 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 čte s porozuměním text slovních úloh; 
 pracuje samostatně po jednotlivých krocích vedoucích k úspěšnému zvládnutí úkolů v matematice; 
 je chopen zhodnotit své výsledky při řešení matematických úloh; 
 vyhledává a třídí zajímavé matematické informace, efektivně je využívá při řešení matematických 

úloh; 
 realizuje vlastní matematické nápady; 
 hledá různá řešení matematických úloh; 
 využívá základní matematické pojmy a vztahy; 
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 poznává jejich charakteristické vlastnosti a na základě vlastností určuje a zařazuje matematické 
pojmy; 

Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 využívá zkušeností při vytváření problémových úloh; 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů ve slovních úlohách a využije k tomu vlastní úsudek 

a zkušenosti; 
 získává matematické informace z různých zdrojů (internet, média) k řešení problémů; 
 užívá při řešení problémů matematické postupy; 

Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 vhodně obhajuje a argumentuje formou vlastního názoru své postupy při řešení matematických 
úloh; 

 udržuje přátelské vztahy při skupinové práci, při řešení matematických úloh a početních operací; 
 vede k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symbolů; 

Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení matematických operací, úloh a 
algoritmů; 

 požádá o pomoc nebo ji poskytne v případě potřeby při řešení problémových a aplikovaných úloh; 
 rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení matematických úloh; 

Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole při vyučování matematiky; 
 poskytne podle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích; 
 je ochoten poskytovat podle svých možností ostatním účinnou pomoc; 

Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
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 využívá znalosti a zkušenosti získané v matematice v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na 
budoucnost; 

 motivuje k aktivnímu zapojení a využívá problémových a aplikovaných úloh v praxi; 
 používá bezpečně při geometrii rýsovací potřeby, samostatně a vhodně je umí vybrat. 

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Číselná řada 0 - 20 vytváří si s pomocí názoru představu o čísle 5 (10, 20)  

čte a zapisuje čísla 0 - 20  
rozpozná a čte čísla 0 – 5  
pozná a čte čísla 0 – 10  
určí a čte čísla 0 - 20  

Zápis čísla v desítkové soustavě 
- Porovnávání čísel 
- Čtení a psaní čísel 

porovnává čísla 0 – 20, vztahy menší, větší, rovno  
řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel v oboru 0 – 20  

Číselná osa 0 - 20 orientuje se na číselné ose a v číselné řadě  
zobrazí číslo na číselné ose  

Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku sčítá a odčítá v oboru 0 – 10  
sčítá a odčítá v oboru 10 – 20 bez přechodu přes desítku  

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly naučí se o činnostech hovořit, a tak si postupně vytváří matematický slovník  
Slovní úlohy řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru 0 – 20 bez přechodu  

řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n více (méně)  
používá sčítání a odčítání při řešení praktických situací  
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Matematika 1. ročník  

Geometrické pojmy rozezná geometrické útvary - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh  
Rovinné obrazce 
- Trojúhelník 
- Čtverec 
- Obdélník 
- Kruh 

rozezná geometrické útvary - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh  

Tělesa rozezná a pojmenuje – krychli, kvádr, válec  
Orientace v prostoru orientuje se v prostoru (vpravo, vlevo, před, za …)  
Představa čísla do 5 vidí počty prvků do 5 bez počítání po jedné  

    

Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Obor přirozených čísel 0 – 100 čte čísla 0 – 100  
Zápis čísla v desítkové soustavě 
- Čtení a zapsání dvojciferných čísel 
- Porovnávání čísel 

čte čísla 0 – 100  
porovnává a zapisuje čísla do 100  

Číselná osa znázorňuje čísla na číselné ose  
orientuje se na číselné ose  

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly využívá analogie s počítáním do 20 s přechodem přes desítku  
Sčítání a odčítání v oboru 0 – 100 sčítá a odčítá v oboru do 20 s přechodem, tvoří konkrétní soubory s daným počtem 

prvků do 100  
sčítá a odčítá do 100 bez přechodu, sčítá a odčítá do 100 s přechodem  
využívá analogie s počítáním do 20 s přechodem přes desítku  
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Matematika 2. ročník  

Násobilka násobí a dělí v oboru malé násobilky do 5  
Užití závorek sčítá a odčítá do 100 bez přechodu, sčítá a odčítá do 100 s přechodem  
Slovní úlohy 
- Porovnávání čísel 
- Vztahy o méně o více 
- Vztahy krát méně, krát více 
- Složené slovní úlohy 

užívá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh  
řeší slovní úlohy vedoucí k:  
 - porovnávání čísel do 100  
 - vztahu o n více a o n méně  
 - vztahu n krát více a n krát méně  
 - dvěma početním výkonům (sčítání, násobení)  

Práce s tabulkami čte a sestavuje tabulky  
Orientace v čase orientuje se v časových jednotkách (den, hodina, minuta, sekunda)  

čte časové údaje na různých typech hodin  
Přímá čára, úsečka, bod, křivá čára odhaduje délku úsečky  

označí bod  
označí úsečku  

Měření délek úseček odhaduje délku úsečky  
měří délku úsečky a dostupné předměty na centimetry  

Základní útvary v rovině a prostoru rozezná geometrické útvary a geometrická tělesa v praxi (čtverec, obdélník, kruh, 
trojúhelník, krychle, kvádr, válec, koule)  
tvoří náčrtky základních rovinných úvarů  

Zaokrouhlování přirozených čísel na desítky zaokrouhluje přirozená čísla na desítky  
Osová souměrnost rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině  

    

Matematika 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 
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Matematika 3. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
Číselná řada 0 – 1000 vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 100  

porovnává čísla v číselné řadě 0 - 1000  
znázorňuje trojciferná čísla na číselné ose a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti  
porovnává čísla pomocí číselné osy  

Rozklad čísla v desítkové soustavě rozkládá čísla v desítkové soustavě  
Zápis čísla v desítkové soustavě 
- Čtení a zápisy trojciferných čísel 
- Porovnávání čísel 
- Sčítání a odčítání v praktických úlohách 
- Násobení a dělení v praktických úlohách 
- Zaokrouhlování čísel na stovky, desítky 

násobí a dělí s důrazem na automatizaci spojů  
čte a zapisuje trojciferná čísla  
používá násobení a dělení v praktických úlohách  
používá sčítání a odčítání v praktických úlohách  
zaokrouhluje čísla na stovky, desítky  
dělí se zbytkem v oboru malé násobilky  
písemně sčítá a odčítá do 1000  

Slovní úlohy 
- Na sčítání, odčítání 
- Na porovnávání 
- Na vztahy o více, o méně 
- Na násobení a dělení 
- Na vztahy krát více, krát méně 
- Složené slovní úlohy 

používá násobení a dělení v praktických úlohách  
používá sčítání a odčítání v praktických úlohách  
řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání a odčítání  
řeší slovní úlohy na porovnávání dvou trojciferných čísel  
řeší slovní úlohy na vztahy o n více (méně)  
řeší slovní úlohy na násobení a dělení mimo obor násobilky  
řeší slovní úlohy na vztahy n krát více (méně)  
řeší a vytváří slovní úlohy se dvěma různými početními výkony  

Čtení a sestavování tabulek násobků 
Užívání tabulkových zápisů v praxi 

čte a sestavuje tabulky násobků  
užívá tabulkové zápisy v praxi (ceny zboží)  

Orientace v čase učí se převádět časové jednotky v praktických situacích a orientuje se v čase  
Základní útvary v rovině a v prostoru 
- Rýsování přímek, úseček 
- Označování průsečíku různoběžek 
- Kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti 
- Určení obvodu jednoduchého obrazce (trojúhelník, obdélník, čtverec) 
- Konstrukce trojúhelníka 

rýsuje přímky a úsečky  
kreslí a rýsuje rovinné útvary ve čtvercové síti  
rýsuje trojúhelník podle zadání  
vypočítá obvod jednoduchých obrazců, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a 
odčítá úsečky  
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Matematika 3. ročník  

Měření úseček s přesností na milimetry 
- Odhad délky úsečky, vzdálenost 
- Rýsování úsečky dané délky (cm, mm) 
- Grafický součet a rozdíl úseček 
- Jednotky délky 

určuje průsečík různoběžek  
převádí základní jednotky délky  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
Plánky a mapy, stavby z krychlí 

    

Matematika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Obor přirozených čísel 
- Posloupnost 
- Porovnávání čísel do 1 000 000 
- Číselná osa 
- Zápis čísla v desítkové soustavě 

řeší slovní úlohy vedoucí k:  
 - porovnávání početních výkonů  
 - k provádění početních výkonů s čísly v daném oboru  
 - na vztahy o n-více (méně)  
 - na vztahy n-krát více (méně)  
porovnává čísla  
čte a zobrazuje čísla na číselné ose  
orientuje se v řádech  

Zlomky 
- Celek 
- Část 
- Zlomek 
- Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina 

vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na 
příkladech z běžného života  
využívá názorných obrázků k určování zlomku z celku  
vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny  
názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku  
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Matematika 4. ročník  

- Sčítání zlomků 
- Slovní úlohy na zlomky 

pozná čitatele, jmenovatele, zlomkovou čáru  
sčítá zlomky se stejným jmenovatelem  
řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na určení 1/2, 1/3, …1/10 z celku  
provádí početní operace v oboru do 1 000 000  

Pamětné sčítání a odčítání v daném oboru 
Pamětné násobení a dělení čísla v daném oboru 

počítá do 1 000 000  
řeší jednoduché nerovnice  

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti řeší slovní úlohy vedoucí k:  
 - porovnávání početních výkonů  
 - k provádění početních výkonů s čísly v daném oboru  
 - na vztahy o n-více (méně)  
 - na vztahy n-krát více (méně)  
řeší jednoduché nerovnice  
užívá vlastností početních výkonů při výpočtech  
písemně sčítá (i více sčítanců) a odčítá  
počítá příklady se závorkami  
písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem  
písemně dělí jednociferným dělitelem  

Písemné algoritmy 
- Sčítání a odčítání 
- Násobení a dělení 

písemně sčítá (i více sčítanců) a odčítá  
písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem  
písemně dělí jednociferným dělitelem  

Zaokrouhlování čísel zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky  
Řešení slovních úloh 
- Na porovnávání čísel 
- Na početní výkony 
- Na vztahy o n-více (méně), n-krát více (méně) 
- Na dva až tři početní výkony 
- Na užívání závorek 

řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na určení 1/2, 1/3, …1/10 z celku  

Závislosti a jejich vlastnosti 
Tabulky, grafy 

učí se sestavit tabulku s grafem  

Rýsování rovnoběžníku, obdélníku narýsuje rovnoběžník  
narýsuje obdélník  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

125 

Matematika 4. ročník  

Rýsování kružnice s daným středem a daným poloměrem rýsuje kružnice s daným středem a daným poloměrem  
Výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením délek jeho stran určí obvod jednoduchého obrazce sečtením délek jeho stran  
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině 
- Rovnoběžky 
- Různoběžky 
- Kolmice 
- Vyznačování polopřímek 

změří délku úsečky a lomené čáry s přesností na mm  
graficky sčítá a odečítá úsečky  
určí vzájemnou polohu dvou přímek  
sestrojí rovnoběžku s danou přímkou  
sestrojí kolmici k dané přímce  
vyznačí polopřímku  

Obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti určí obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě  
používá obsah čtverce, obdélníku při řešení jednoduchých slovních úloh  

Jednotky obsahu 
- cm2, m2, mm2 
Slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníku a čtverce 

užívá základní jednotky obsahu - cm2, m2, mm2 (bez převádění jednotek obsahu)  

Síť kvádru, krychle vymodeluje síť kvádru, krychle  
vymodeluje kvádr, krychli z dané sítě  
pozná souměrný útvar  
nakreslí souměrný útvar  

Osa souměrnosti určí osu souměrnosti modelováním, překládáním  
Souměrné útvary pozná souměrný útvar  

nakreslí souměrný útvar  
Měření délky stran obrazců, lomené čáry a úsečky změří délku úsečky a lomené čáry s přesností na mm  
Převody jednotek délky, obsahu a času pracuje s jednotkami času, hmotnosti, délky, objemu, teploty  

    

Matematika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
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Matematika 5. ročník  

 Kompetence pracovní 
Učivo ŠVP výstupy 
Obor přirozených čísel 
- Přirozená čísla do 1 000 000 a přes 1 000 000 
- Posloupnost přirozených čísel 
- Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, 
teploměr, model) 
- Celá čísla 
- Záporná čísla 
- Nerovnice 
- Pamětné sčítání a odčítání v daném oboru 
- Pamětné násobení a dělení v daném oboru 
- Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti 

čte a zapisuje čísla větší než milion  
porovnává přirozená čísla  
zobrazuje čísla na číselné ose včetně záporných čísel  
zapisuje čísla v desítkové soustavě  
řeší jednoduché nerovnice  
sčítá a odčítá pamětně přirozená čísla  
násobí a dělí pamětně přirozená čísla  
užívá vlastností početních výkonů (komutativnost, asociativnost)  

Desetinná čísla 
- Psaní, čtení 
- Zobrazování na číselné ose 
- Porovnávání 
- Zaokrouhlování 

píše a čte desetinná čísla (desetina, setina)  
zobrazuje desetinná čísla řádu desetin a setin na číselné ose  
porovnává desetinná čísla  
zaokrouhluje desetinná čísla řádu desetin  

Slovní úlohy řeší jednoduché slovní úlohy na užití desetinných čísel  
řeší slovní úlohy se zlomky  
kontroluje výpočty  
řeší slovní úlohy jednoduché a složené vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům s 
přirozenými čísly  
řeší slovní úlohy z praxe na výpočty povrchu kvádru a krychle  
řeší slovní úlohy, jejichž řešení je nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech 
školské matematiky  

Zlomky 
- Sčítání zlomků 
- Odčítání zlomků 
- Smíšené číslo 

porovnává zlomky  
sčítá zlomky se stejným jmenovatelem  
odčítá zlomky se stejným jmenovatelem  
převádí smíšená čísla  
řeší slovní úlohy se zlomky  
písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla  
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Matematika 5. ročník  

Písemné algoritmy 
- Sčítání 
- Odčítání 
- Násobení 
- Dělení 

písemně odčítá dvě přirozená čísla  
písemně násobí čtyřciferným činitelem  
písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem  

Zaokrouhlování zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, statisíce, tisíce, sta, desítky  
Odhad odhaduje  
Kontrola výsledků kontroluje výpočty  
Tabulky různých závislostí sestavuje tabulky různých závislostí  
Grafy zakresluje a sestrojuje grafy v soustavě souřadnic  
Čtení a sestavování tabulek doplňuje řady čísel, tabulky  
Čtení a sestavování sloup. diagramů čte a sestrojuje sloupkový diagram  
Konstrukce obdélníku, čtverce, trojúhelníku bezpečně rýsuje obdélník, čtverec, pravoúhlý trojúhelník  

rýsuje rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník  
Obvod čtverce, obdélníku vypočítá obvod obdélníku, čtverce  
Obvod mnohoúhelníku vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  
Rovnoběžky, kolmice rýsuje rovnoběžky a kolmice daným bodem  
Povrch kvádru a krychle vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahu jejich podstav a stěn  
Řešení úloh z praxe řeší slovní úlohy, jejichž řešení je nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech 

školské matematiky  
Číselné obrázkové řady doplňuje a vytváří číselné řady  

doplňuje a vytváří obrázkové řady  
Magické čtverce tvoří a doplňuje magické čtverce na základě logického myšlení  
Prostorová představivost modeluje tělesa  

    

Matematika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

128 

Matematika 6. ročník  

 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Desetinná čísla 
- Pojem desetinné číslo 
- Znázorňování na číselné ose 
- Porovnávání a zaokrouhlování 
- Početní výkony s desetinnými čísly 
- Převody jednotek délky a hmotnosti 
- Řešení slovních úloh z praxe 

zaokrouhluje desetinná čísla na daný řád  
násobí a dělí 10, 100  
písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla  
převádí jednotky délky a hmotnosti  
řeší slovní úlohy včetně úloh na výpočet obvodů a obsahů čtverce a obdélníka a 
povrchu kvádru a krychle  
provádí odhad a zkoušku výsledků  

Dělitelnost přirozených čísel 
- Násobek, dělitel 
- Kritéria dělitelnosti 
- Prvočísla a čísla složená 
- Rozklad na prvočinitele 
- Čísla soudělná a nesoudělná 
- Největší společný dělitel 
- Nejmenší společný násobek 

rozezná prvočíslo a číslo složené  
provádí rozklad přirozených čísel na prvočinitele  
určuje čísla soudělná a nesoudělná  
určuje největší spol. dělitel a nejmenší spol. násobek 2-3 čísel  
řeší jednoduché slovní úlohy s touto problematikou  

Úhel a jeho velikost 
- Úhel, osa úhlu 
- Velikost úhlu, stupeň, minuta. Úhloměr 
- Vedlejší a vrcholové úhly 
- Sčítání a odčítání úhlů 
- Násobení a dělení úhlů dvěma 

narýsuje a změří úhel dané velikosti (užívá úhloměr)  
užívá jednotky stupeň a minuta  
sčítá a odčítá úhly (graficky i početně)  
graficky násobí a dělí úhly dvěma  
vyznačí vrcholové a vedlejší úhly a určí jejich velikost  

Osová souměrnost 
- Shodnost geometrických útvarů 
- Osová souměrnost. Osa souměrnosti 
- Osově souměrné obrazce 

určuje, zda jsou rovinné obrazce shodné  
sestrojí obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti  
určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce  

Trojúhelník 
- Vnější a vnitřní úhly trojúhelníka 
- Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník 

třídí a popisuje trojúhelníky  
sestrojí výšky a těžnice trojúhelníka  
sestrojí kružnici trojúhelníku vepsanou a opsanou  
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Matematika 6. ročník  

- Výšky, těžnice, těžiště 
- Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná 
- Trojúhelníková nerovnost 

užívá větu o součtu velikostí vnitřních úhlů trojúhelníka  

Objem a povrch kvádru a krychle 
- Obraz kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání 
- Jednotky objemu (převádění) 
- Výpočet objemu a povrchu 
- Síť kvádru a krychle 
- Stěnová a tělesová úhlopříčka 

sestrojí obraz kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání  
vypočítá objem a povrch kvádru a krychle  
převádí jednotky objemu a obsahu  
sestrojí síť kvádru a krychle  
řeší slovní úlohy z praxe  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Desetinná místa a operace s nimi, převody jednotek 

    

Matematika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Zlomky 
- Zlomek, základní tvar zlomku, porovnávání zlomků 
- Zobrazování zlomků na číselné ose 
- Rozšiřování a krácení zlomků, rovnost zlomků 
- Početní operace se zlomky, společný jmenovatel 
- Smíšená čísla 
- Převrácené číslo 
- Zlomky a desetinná čísla 
- Řešení slovních úloh s využitím početních operací se zlomky 

uvádí zlomek na základní tvar  
porovnává 2 zlomky  
najde obraz daného zlomku na číselné ose  
určuje společného jmenovatele 2-3 zlomků  
provádí se zlomky základní početní operace  
upravuje smíšené číslo na zlomek a naopak  
určuje k danému zlomku převrácené číslo  
převádí zlomky na desetinná čísla a naopak  
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Matematika 7. ročník  

užívá zlomky při řešení slovních úloh a praktických situací  
Celá čísla. Racionální čísla 
- Čísla kladná a záporná, čísla navzájem opačná 
- Absolutní hodnota čísla a její určování pomocí číselné osy 
- Uspořádání celých čísel 
- Početní operace s celými čísly 
- Racionální čísla, jejich uspořádání a zobrazování na číselné ose, porovnávání 
- Početní operace s racionálními čísly 
- Řešení slovních úloh v oboru racionálních čísel 

zapisuje kladné a záporné číslo, určuje opačné číslo  
zobrazuje racionální čísla na číselné ose, porovnává dvě racionální čísla, určuje 
absolutní hodnotu racionálního čísla pomocí číselné osy  
provádí početní operace s celými a racionálními čísly  
řeší slovní úlohy na užití celých a racionálních čísel  

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost 
- Poměr, převrácený poměr, postupný poměr 
- Měřítko plánu a mapy 
- Soustava souřadnic 
- Pravoúhlá soustava souřadnic 
- Přímá úměrnost. Graf 
- Nepřímá úměrnost. Graf 
- Trojčlenka. (Úměra) 

porovnává 2 veličiny poměrem, zvětšuje a zmenšuje danou hodnotu v daném 
poměru, rozděluje celek na 2-3 části v daném poměru, daný poměr zjednodušuje 
krácením  
řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru  
využívá dané měřítko při zhotovování jednoduchých plánů a při čtení map  
zakresluje a přečte body s danými souřadnicemi v pravoúhlé soustavě souřadnic  
určuje, zda daná závislost je přímá nebo nepřímá úměrnost a svá tvrzení 
zdůvodňuje  
narýsuje graf přímé a nepřímé úměrnosti  
řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé úměrnosti  
řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky  

Procenta. Úroky 
- Procento, základ, procentová část, počet procent 
(Provádění výpočtů přechodem přes 1%, pomocí úměry, pomocí vzorce č=z.p) 
- Úrok. Jednoduché úrokování 

určuje, kolik % je daná část z celku  
určuje, jak velkou část celku tvoří daný počet procent  
určuje celek z dané části a z daného počtu %  
řeší slovní úlohy na výpočet procentové části, počtu % a celku  
řeší jednoduché příklady na výpočet úroků  

Shodnost. Střed. Souměrnost 
- Shodnost geometrických útvarů 
- Shodnost trojúhelníků, věty sss, sus, usu o shodnosti trojúhel. 
- Shodná zobrazení. Opakování osové souměrnosti 
- Středová souměrnost 
- Útvary středově souměrné. Řešení úloh z praxe 

určuje shodné útvary  
užívá věty sss, sus, usu o shodnosti útvarů, sestrojuje trojúhelník  
sestrojí obraz geometrického útvaru v osové i středové souměrnosti  
určuje osu souměrnosti a střed souměrnosti rovinného obrazce  
užívá osovou a středovou souměrnost (shodná zobrazení) v praxi  

rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná jejich vlastnosti  
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Matematika 7. ročník  

Čtyřúhelníky. Hranoly 
- Rovnoběžník a jeho vlastnosti 
- Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku 
- Obdélník, čtverec, kosodélník, kosočtverec (vlastnosti) 
- Obvod a obsah rovnoběžníku 
- Lichoběžník a jeho vlastnosti 
- Obvod a obsah lichoběžníku 
- Obvod a obsah trojúhelníku 
- Hranol 
- Objem a povrch hranolu 

rozlišuje jednotlivé druhy lichoběžníků a zná jejich vlastnosti  
zkonstruuje rovnoběžník z daných prvků  
vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku  
z daných prvků sestrojí lichoběžník  
vypočítává obvod a obsah lichoběžníku  
řeší slovní úlohy z praxe na výpočty obvodů a obsahů rovnoběžníků, lichoběžníků a 
trojúhelníků  
sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou lichoběžníkovou a trojúhelníkovou 
podstavou  
vypočítá povrch a objem hranolů s rovnoběžníkovou, lichoběžníkovou a 
trojúhelníkovou podstavou  

    

Matematika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta 
- Určení 2. mocniny a odmocniny pomocí tabulek a kalkulátorů. 
- Řešení slovních úloh z praxe 
- Pythagorova věta, její algebraický a geometrický význam 
- Užití Pythagorovy věty – úlohy z praxe 

určí 2. mocninu a odmocninu z tabulek a pomocí kalkulátoru  
ovládá Pythagorovu větu a dokáže jí aplikovat  
řeší slovní úlohy na užití Pythagorovy věty  

Mocniny s přirozeným mocnitelem 
- Základní početní operace s mocninami 
- Mocnina součinu, zlomku, mocnina mocniny 
- Rozšířený zápis čísel v desítkové soustavě ve tvaru a .10 
- Mocniny se záporným mocnitelem 

zvládá početní operace s mocninami  
zapisuje dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti ve tvaru a . 10  
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Matematika 8. ročník  

Výrazy 
- Určování hodnot číselných výrazů 
- Výrazy s proměnnou, zápis slovního textu pomocí výrazů 
- Sčítání a odčítání výrazů 
- Násobení mnohočlenů 
- Úpravy výrazů vytýkáním před závorku 
- Užití vzorců (a + b), (a - b) ke zjednodušování výrazů 

vypočítává číselnou hodnotu výrazu  
provádí základní početní operace s výrazy  
upravuje a zjednodušuje výraz vytýkáním před závorku a použitím vzorců  
vypočítá hodnotu neznámé veličiny ze vzorce  

Lineární rovnice 
- Řešení lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav (provádět zkoušku 
správnosti řešení) 
- Řešení jednoduchých i složitějších slovních úloh (úlohy o pohybu, úlohy na směsi) 
pomocí lineárních rovnic 
- Výpočet neznámé ze vzorce 
- Lineární nerovnice s jednou neznámou 

řeší lineární rovnice se zkouškou  
užívá lineární rovnice při řešení slovních úloh z praxe  

Základy statistiky 
- Statistický soubor 
- Statistické šetření 
- Jednotka, znak, četnost 
- Aritmetický průměr 
- Medián, modus 
- Diagramy (sloupkový, kruhový) 

provádí statistická šetření, zapisuje jeho výsledky formou tabulky nebo je vyjadřuje 
sloupkovým či kruhovým diagramem  
čte tabulky a grafy a umí je interpretovat v praxi  
určuje četnost jednotlivých hodnot a zapisuje ji do tabulky  
vypočítává aritmetický průměr  
určuje z tabulky modus a medián  
čte a sestrojuje diagramy a grafy s údaji v %  

Kruh. Kružnice. Válec 
- Kruh, kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky (tečna, sečna, tětiva, vnější 
přímka) 
- Vzájemná poloha 2 kružnic (vnější a vnitřní dotyk, středná) 
- Thaletova kružnice 
- Obsah kruhu, délka kružnice, Ludolfovo číslo 
- Válec, síť válce, podstavy a plášť válce 
- Objem a povrch válce 

sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice a z bodu ležícího vně kružnice  
užívá Thaletovu kružnici v praxi  
určí vzájemnou polohu přímky a kružnice a vzájemnou polohu 2 kružnic  
vypočítává obsah a obvod kruhu  
zobrazuje síť válce  
řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obsahu a obvodu kruhu, délky kružnice  
řeší slovní úlohy na výpočet objemu a povrchu válce  

Konstrukční úlohy 
- Základní pravidla přesného rýsování a jejich užití v praxi 
- Základní konstrukční úlohy (osa úsečky a úhlu, konstrukce rovnoběžek, kolmic) 

používá základní pravidla přesného rýsování  
sestrojí osu úsečky a úhlu, rovnoběžky a kolmice, tečnu ke kružnici v daném bodě, 
ke kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice  
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Matematika 8. ročník  

- Množiny bodů dané vlastnosti 
- Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků (rozbor konstrukční úlohy, zápis postupu 
konstrukce, provedení konstrukce) 

sestrojí trojúhelníky podle vět sss, sus, usu  
sestrojuje trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané různými prvky  

    

Matematika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Lomený výraz 
- Definiční obor výrazu, podmínky řešitelnosti 
- Krácení a rozšiřování lomených výrazů 
- Početní operace s lomenými výrazy 
- Složené lomené výrazy a jejich úpravy 

určuje podmínky, za kterých má lomený výraz smysl  
provádí krácení a rozšiřování lomených výrazů  
řeší složené lomené výrazy  

Lineární rovnice 
- Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli. Podmínky řešitelnosti. Řešení rovnic 
pomocí ekvivalentních úprav 
- Řešení slovních úloh pomocí rovnic s neznámou ve jmenovateli (úlohy o společné 
práci) 

stanovuje podmínky řešitelnosti rovnice s neznámou ve jmenovateli  
řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli  
provádí zkoušky správnosti řešení  

Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými 
- Řešení soustavy rovnic dosazovací a sčítací metodou 
- Řešení slovních úloh pomocí soustavy rovnic (úlohy na směsi, o společné práci, o 
pohybu) 

vyřeší soustavu rovnic se dvěma neznámými dosazovací nebo sčítací metodou  
provádí zkoušky správnosti řešení  

Funkce 
- Určování různých závislostí, které jsou zadáním funkce 
- Stanovení pojmu definiční obor a množina hodnot dané funkce 
- Funkce rostoucí a klesající, funkční předpis, tabulka a graf funkce 
- Závisle a nezávisle proměnná 

určí definiční obor a množinu hodnot dané funkce  
sestrojuje grafy lineárních a nelineárních funkcí  
řeší graficky soustavu 2 lineárních rovnic  
užívá těchto funkcí pro řešení slovních úloh.  
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Matematika 9. ročník  

- Lineární funkce. Graf. (Přímá úměrnost) 
- Grafické řešení soustavy rovnic 
- Nelineární funkce, kvadratická funkce a nepřímá úměrnost 
- Užití funkcí k řešení úloh z praxe 
Podobnost 
- Určování a užití poměru podobnosti 
- Podobnost trojúhelníků, věty o podobnosti trojúhelníků 
- Dělení úsečky v daném poměru 
- Užití podobnosti při sestavování plánů, výpočet délky cest podle map 

písemně vypočítává velikost poměru podobnosti  
graficky rozdělí úsečku v daném poměru  
řeší úlohy z praxe  

Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 
- Odvození goniometrických funkcí ostrých úhlů 
- Funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens 
- Užití tabulek a kalkulátorů pro určování hodnot těchto funkcí 
- Řešení slovních úloh z praxe, řešených goniometrickými funkcemi 

rozezná jednotlivé goniometrické funkce  
sestrojí grafy funkcí sinus a kosinus  
určuje hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek a kalkulátorů  
vyřeší jednoduché praktické úlohy s použitím goniometrických funkcí  

Jehlan. Kužel. Koule 
- Sestrojování sítí jehlanu a kužele 
- Výpočet objemu a povrchu jehlanu a kužele 
- Praktické užití vzorců pro objemy a povrchy 
- Objem a povrch koule 

sestrojí síť jehlanu a kužele  
vypočítává objemy a povrchy jehlanů a kuželů s použitím vzorců  
řeší praktické slovní úlohy  

Základy finanční matematiky 
- Základní pojmy finanční matematiky (úrok, jistina, úrokovací doba, úrokovací 
období, úroková míra) 
- Jednoduché a složené úrokování 
- Praktické slovní úlohy 

vypočítává úrok z dané jistiny  
provádí jednoduché a složené úrokování  
vypočítává úrok z úroku  

Základy rýsování 
- Procvičení druhů čar, technické písmo 
- Kótování 
- Pravoúhlé promítání na dvě kolmé průmětny 
- Sdružené průměty hranolu a válce 

rýsuje různé druhy čar, zná možnosti jejich použití  
užívá kóty v jednoduchých rysech  
sestrojí sdružené průměty hranolu a válce  
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5.5 Informační a komunikační technologie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 
    Povinný  Povinný    Povinný  

    

Název předmětu Informační a komunikační technologie 
Oblast Informační a komunikační technologie 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE umožňuje všem žákům dosáhnout 

uživatelských dovedností práce s počítačem a orientovat se bezpečně v síti internetu. Je ideálním 
předmětem propojujícím všechny ostatní, zvlášť v oblasti vyhledávání a následnou selekcí informací, 
dalším zpracováním v textové, grafické, tabulkové a multimediální podobě. Umožní žákům velice kvalitní a 
tvořivé zpracování informací a přípravu na ostatní předměty a budoucí povolání.  
Učí ho používat nové aplikace, komunikovat elektronickou poštou a dalšími prostředky online a offline 
komunikace. Dovednosti získané v tomto oboru žáci uplatní snad ve všech oborech lidské činnosti. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace činí 1 hodinu týdně ve čtvrtém ročníku, 1 hodinu týdně v šestém ročníku, 1 hodinu v 
devátém ročníku. 
Výuka probíhá v počítačových pracovnách. 

Integrace předmětů  Informační a komunikační technologie 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 na Internetu vyhledává a třídí informace a efektivně je využívá v procesu vlastního učení; 
 neustálou aktualizací informací ve světě internetu je motivován k dalšímu studiu a celoživotnímu 

učení; 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly v oblasti počítačů a počítačových sítí; 
 samostatně pozoruje a zkouší nové věci v práci s počítačem a v počítačové síti, získané výsledky 

umí kriticky vyhodnotit a případně dále využít; 
 v této moderní oblasti (ICT) posoudí svůj pokrok a určí překážky či problémy bránící učení; 
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Název předmětu Informační a komunikační technologie 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, v počítačové síti vyhledá a utřídí informace, 
navrhne způsob řešení, popř. varianty řešení, zdůvodní je a dále na počítači zpracuje v textové, 
grafické, tabulkové či multimediální podobě; 

 samostatně řeší problémy a při jejich řešení používá možností počítače a počítačové sítě a to vše s 
použitím logiky; 

 na počítači prakticky ověřuje správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací; 

Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 rozumí užívaným informačním a komunikačním prostředkům, přemýšlí o nich, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá ke svému rozvoji; 

 vyjadřuje se přiměřeně, výstižně a kultivovaně; 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními lidmi; 
 v práci s elektronickou poštou používá formu dopisu, komunikuje s maximální efektivitou a chrání 

data; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o 
ni požádá; 

 oceňuje zkušenosti druhých lidí, čerpá poučení z toho, jak druzí myslí a jak pracují s počítačem; 
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 

rozvoj; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo ni; 

 je si vědom problematiky nelegálně šířeného softwaru; 
 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví; 
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Název předmětu Informační a komunikační technologie 

 chrání své zdraví při práci s počítačem; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 dodržuje hygienu práce s počítačem, adaptuje se na pracovní prostředí kolem počítače; 
 k pracovní činnosti u počítače nepřistupuje jen z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti, ale i 

z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých. 
    

Informační a komunikační technologie 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Zásady bezpečnosti práce a základní pojmy informační činnosti 
- Bezpečnost práce 
- Prevence zdravotních rizik 

respektuje pravidla bezpečné práce s počítačem  

Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení, software 
- Základní části PC 
- Jednoduchá údržba PC 
- Programy a data 
- Operační systém 
- Ukládání a kopírování souborů 
- Výukové programy 
- Hry 

popíše části počítače  
používá správně pojmy: program, data, složka, zná základní typy souborů  
ovládá spuštění a vypnutí počítače a uložení souboru  
používá myš, kurzor  
spouští a zavírá programy  
kopíruje objekty  
komunikuje pomocí internetu  

Základní způsoby komunikace (e-mail) 
- Bezpečnost komunikace prostřednictvím Internetu 
- Založení, obsluha a nastavení e-mailové schránky 
- Jiné způsoby komunikace 

komunikuje pomocí internetu  
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Informační a komunikační technologie 4. ročník  

Vyhledávání na internetu 
- Metody a nástroje 
- Formulace požadavku 

vyhledá informace na portálech, v knihovnách, databázích  
využívá internetu ke zvýšení efektivnosti učení a organizace práce  

Seznámení s formáty souboru 
- Formát *.txt, *.doc, *.gif, *.jpg 

používá správně pojmy: program, data, složka, zná základní typy souborů  

Základní funkce textového 
- Nastavení textového editoru 
- Vložení textu 
- Formáty písma 
- Vytváření, vkládání a úpravy obrázků 
- Vzhled stránky 
- Jednoduchá tabulka 

vytváří tabulky pro praktické využití (rozvrh hodin, kalendáře)  
píše jednoduché texty  
používá různé typy písma  
vkládá nadpisy a popisky  
jednoduchým způsobem upravuje obrázky  
tvoří letáky, pozvánky, diplomy podle svých vlastních návrhů  

Daný grafický editor 
- Popis programu 
- Formáty souborů s obrázky 
- Tvorba jednoduchých obrázků 

kreslí jednoduché objekty, upravuje obrázky  

Základní funkce tabulkového editoru 
- Buňka 
- Jednoduchý výpočet 
- Vytvoření a úprava grafu 

provádí jednoduché výpočty pomocí tabulek  
vytvoří jednoduchý graf, vyhodnocuje v grafech  

Internet 
- základní pojmy 
- bezpečnost při používání Internetu 

respektuje pravidla bezpečné práce s počítačem  
využívá internetu ke zvýšení efektivnosti učení a organizace práce  

Program, programování 
- základní pojmy 
- cvičení jednoduchého programování 

používá správně pojmy: program, data, složka, zná základní typy souborů  
využívá jednoduché hry ke zlepšení jemné motoriky a prostorové orientace aktivně 
využívá získané dovednosti  

    

Informační a komunikační technologie 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
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Informační a komunikační technologie 6. ročník  

 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Bezpečnostní zásady související s prací na počítači 
Ochrana dat 
Bezpečnost komunikace prostřednictvím Internetu 
Viry, spam, phising 
Ochranné programy 
Dezinformace, kriminalita 

aplikuje bezpečnostní a etické zásady a pravidla spojená s prací na počítači a na 
internetu  

Části počítače 
Typické části počítače a jejich funkce 
Hardware a software 
Operační systém 

popíše a vysvětlí funkce základního (vnitřního i vnějšího) technického vybavení 
počítače  

Vyhledávání informací na internetových stránkách 
Princip vyhledávacích serverů 
Formulace požadavku 

vyhledává informace z různých zdrojů a porovnává je  

Elektronická pošta 
Obsluha a nastavení e-mailové schránky 
Forma dopisu 
Jiné způsoby komunikace 

ovládá komunikaci prostřednictvím e-mailu  

Daný operační systém 
Základní nastavení a ovládání 
Tvorba adresáře a jeho podskupin, import a export jeho částí 

popíše a vysvětlí funkce základního (vnitřního i vnějšího) technického vybavení 
počítače  

Daný textový editor 
Nastavení textového editoru 
Panely nástrojů 
Formáty písma 
Formátování odstavce 
Vzhled stránky, pozadí 
Tabulátory a odrážky 
Čáry a ohraničení 
Vkládání a navrhování jednoduchých tabulek 

pohybuje se jistě v prostředí textového editoru, zvládá základní editační úkony  
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Informační a komunikační technologie 6. ročník  

Daný tabulkový editor 
Základní nastavení tabulkového editoru 
Druhy buněk a práce s nimi 
Formát buňky 
Tvorba počítací tabulky 
Vložení a úprava grafu 

zpracovává data prostřednictvím tabulkového editoru  

Daný grafický editor 
Popis programu 
Formáty souborů s obrázky 
Barevné modely 
Malování rastrových obrázků 

v prostředí grafického editoru vytváří a edituje jednoduché grafické objekty  

Samostatné projekty 
Zpracování referátů, vhodná úprava článků pro časopis 
Prezentace, jednoduchá animace 

ovládá využití prezentačního programu  

Program, programování 
- základní pojmy, princip programování 
- vytváření jednoduchých programů 

vysvětlí princip programování  

Internet, webové stránky 
- princip Internetu 
- pojmy webová stránky, hypertext, prohlížeč 
- základy HTML, jednoduchá webová stránka 

vysvětlí princip programování  

    

Informační a komunikační technologie 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Textový editor. pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví  
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Informační a komunikační technologie 9. ročník  

ovládá práci s textovým editorem, uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla  

Tvorba prezentace. používá prezentační program  
Programování. vytvoří jednoduchý program  
Tabulkový editor. ovládá práci s tabulkovým editorem  
Vzorce a grafy. ovládá práci s tabulkovým editorem  
Grafický editor. ovládá práci s grafickým editorem  
Úprava fotografie, kompozice. ovládá práci s grafickým editorem  
Jednoduchá animace. ovládá práci s grafickým editorem  
Tvorba WWW stránek. vytvoří jednoduchou www stránku  
Jazyk HTML, PHP. vytvoří jednoduchou www stránku  

vytvoří jednoduchý program  
Vyhledávání a posuzování informací a zdrojů. vyhledává informace a ověřuje věrohodnost informací a zdrojů  

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví  
Malware - škodlivé programy. vyhledává informace a ověřuje věrohodnost informací a zdrojů  
Dezinformace, spam, hoax. vyhledává informace a ověřuje věrohodnost informací a zdrojů  
Komunikace pomocí internetu. vyhledává informace a ověřuje věrohodnost informací a zdrojů  
Hardware - vybavení počítače. vyhledává informace a ověřuje věrohodnost informací a zdrojů  

     

5.6 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 
Povinný Povinný Povinný           

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

142 

Název předmětu Prvouka 
Oblast Člověk a jeho svět 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět PRVOUKA je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vymezuje vzdělání v oblasti 

člověk, rodina, společnost, vlast, příroda, kultura, technika, zdraví, bezpečí, historie, směřuje k praktickým 
dovednostem. 
Žáci se učí pozorovat věci, děje, jejich vzájemné vztahy. Výuka vede žáky k poznávání sebe a svého 
nejbližšího okolí, učí žáky vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si lidských výtvorů a přírodních jevů, 
pozorovat je a přemýšlet o nich a chránit je. Žáci se učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět 
způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost a 
minulost. Žáci se učí věci, jevy a děje pojmenovávat, vyjadřovat své myšlenky, poznatky, dojmy, reagovat 
na myšlenky, názory a podněty jiných. 
Základem výuky je osobní příklad učitelů a vlastní příklad žáků, které vycházejí z konkrétních a modelových 
situací. Propojení vzdělávací oblasti s reálným životem a praktickými zkušenostmi je pomocí při zvládání 
životních situací, upevňování pracovních návyků. 
Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů: 

 Člověk a jeho svět 
 Místo, kde žijeme 
 Lidé kolem nás 
 Rozmanitost přírody 
 Člověk a jeho zdraví 

Výstupy jsou zvlášť pro 1. a 2. období. V prvním až třetím ročníku jsou tématické okruhy obsaženy v 
jednom vzdělávacím předmětu, v Prvouce. 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět PRVOUKA je vyučován od prvního do třetího ročníku ZŠ. Na prvním stupni na něj 
navazují dva předměty - vlastivěda a přírodověda. Časová dotace pro prvouku činí po dvou hodinách 
týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a je doplňována exkurzemi, besedami, návštěvami muzea, 
zoologické nebo botanické zahrady 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
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Název předmětu Prvouka 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

 rozvíjí pozitivní vztah k objevování nových skutečností a pociťuje radost a uspokojení z poznávání 
světa; 

 seznamuje se se základními metodami poznávání; 
 věci a jevy pozoruje, popisuje, srovnává a uvádí do souvislostí; 

Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 objevuje problém (ekologický, v mezilidských vztazích); 
 promýšlí různé způsoby jeho řešení a jejich případné následky; 
 rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech; 
 pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech, názorech; 
 osvojuje si formy efektivní, bezkonfliktní komunikace při práci ve skupině;  

Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 naslouchá promluvám druhých, snaží se jim porozumět, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 
do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje; 

 využívá získané komunikativní dovednosti při kooperaci s vrstevníky, při řešení problémových a 
krizových situací a k vytváření dobrých mezilidských vztahů; 

 prezentuje určitý způsob řešení problému v debatě, formou scénky; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 spolupodílí se na utváření přátelského komunikativního prostředí; 
 spolupracuje v týmu, přispívá k debatě; 
 učí se sebehodnocení výsledků vlastní práce; 
 projevuje pozitivní vztah k přírodě i kulturním výtvorům, hledá možnosti jejich aktivního uplatnění; 

Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 seznamuje se se vším, co jej zajímá; 
 osvojuje si kulturní a tolerantní chování založené na obecně uplatňovaných pravidlech soužití; 

Kompetence pracovní: 
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Název předmětu Prvouka 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých; 
 utváří si pracovní návyky v jednoduchém samostatném i týmovém experimentování; 
 plní své povinnosti; 
 přijímá zodpovědnost za svou práci; 
 chová se šetrně k prostředí 

    

Prvouka 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
DOMOV 
- Prostředí domova 
- Orientace v místě bydliště 

učí se znát plnou adresu a telefon svého bydliště  

ŠKOLA 
- Prostředí školy 
- Činnosti ve škole 
- Okolí školy a bezpečná cesta do školy 

orientuje se v pojmech, tj. vysvětlí pojem (učitel, škola, ředitel...)  
vyzná se v prostoru třídy, školy a okolí bydliště  
učí se znát plnou adresu a telefon svého bydliště  
dojde bezpečně do školy a zpět  
užívá správné školní návyky, tj. pracovní a odpočinkové  

RODINA 
- Postavení jedince v rodině 
- Příbuzenské vztahy 

pojmenuje jednotlivé členy užší rodiny a rozliší jejich základní příbuzenské vztahy  
seznamuje se s rozdělením rolí v rodině  
rozliší a popíše významné události v rodině  

PRÁVO A SPRAVEDLNOST 
- Práva a povinnosti 

rozlišuje a uplatňuje svá práva a povinnosti  

Práce pojmenuje základní pracovní činnosti a povolání  
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Prvouka 1. ročník  

Chování lidí osvojuje si vhodné formy chování ke spolužákům a k dospělým  
popisuje své spolužáky a všímá si odlišností  

ORIENTACE V ČASE 
- Určování času 
- Denní režim 
- Roční období 

rozliší děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  
rozezná pracovní dny a dny volna  
zařadí jednotlivé významné svátky k jednotlivým měsícům (Vánoce, Velikonoce…)  
učí se orientovat v kalendáři  
identifikuje časový údaj v celých hodinách  
čte a nastavuje časové údaje  
vymezí znaky jednotlivých ročních období  
pozoruje a popisuje přírodu v jednotlivých ročních obdobích  

ČAS 
- Vývoj lidské společnosti 

pozoruje svět kolem sebe, jeho proměny a vliv člověka na svět  

ROSTLINY, HOUBY, ŽIVOČICHOVÉ 
- Způsob života 
- Význam v přírodě a pro člověka 

pozná a pojmenuje zástupce některých rostlin a živočichů podle jejich typických 
znaků  
pozná a pojmenuje plody běžných druhů ovoce a zeleniny  

PÉČE O ZDRAVÍ 
- Režim dne 
- Pitný režim 
- Zdravá strava 
- Nemoc 
- První pomoc 
- Intimní hygiena 
- Hygiena odívání 
- Aktivní pohyb 

vhodně projeví a formuluje své city a potřeby  
uplatňuje základní návyky osobní a intimní hygieny, pravidelně je řadí do denního 
režimu  
osvojuje si pojmy zdraví, nemoc  
pojmenuje běžné nemoci a jejich obvyklé příznaky  

LIDSKÉ TĚLO 
- Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 

určí a označuje základní části lidského těla  

CHOVÁNÍ 
- Bezpečnost 

uvede základní pravidla chování ve třídě, tj. pravidla třídy  
chová se přiměřeně věku na ulici, hřišti, v parku, v dopravních prostředcích  
chová se tak, aby neohrožoval zdraví, udržuje pořádek  
odmítá jakékoli léky od spolužáků nebo cizích osob, včas upozorní na takového 
člověka  
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Prvouka 1. ročník  

uvědomuje si, že nesmí bez svolení nikam odejít, především s neznámou osobou, 
zůstávat s cizí osobou, otevírat byt cizí osobě  
pamatuje si důležitá telefonní čísla policie, zdravotníků, záchranářů  
rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru  

Služby odborné pomoci pamatuje si důležitá telefonní čísla policie, zdravotníků, záchranářů  
OSOBNÍ BEZPEČÍ 
- Bezpečné chování v rizikových prostředích 
- Bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty 

bezpečně překoná silnici  

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
- Silniční provoz – pojmy 
- Chodník – zákl. pravidla 
- Silnice 
- Místo pro hru 
- Přecházení silnice po a bez přechodu 
- Cestování – jízda autem 

v běžných činnostech školy uplatňuje pravidla chůze po chodníku a po silnici  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
Ve škole 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
Člověk a jeho zdraví 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
Člověk ve společnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
Chování o přestávce 

    

Prvouka 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
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 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
DOMOV 
- Prostředí domova, vybavení domácnosti 
- Orientace v místě bydliště 
- Vesnice, město 
- Vlast, hlavní město, státní vlajka a znak 

všímá si okolí bydliště (parků, ulic, významných budov, památek, osobností)  
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, vyhledá bezpečnou 
cestu a bezpečné místo pro hru  
vytváří si pozitivní vztah k místu bydliště  
popíše byt, dům a jeho členění – jednotlivé místnosti, vybavení  
vymezuje pojem domov jako bezpečné místo  
pozdraví, představí se, rozloučí se, odpovídá na přiměřené otázky, klade otázky, 
uplatňuje základní pravidla slušného chování  

ŠKOLA 
- Prostředí školy a orientace ve škole 
- Činnosti ve škole 
- Pravidla chování ve škole, práva a povinnosti 
- Bezpečná cesta do školy 

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  
uvědomuje si svá práva i povinnosti v rodině i v ZŠ  
pozdraví, představí se, rozloučí se, odpovídá na přiměřené otázky, klade otázky, 
uplatňuje základní pravidla slušného chování  
snaží se řešit spory nenásilným způsobem  
poukazuje na nevhodné chování  

RODINA 
- Členové nejbližší rodiny, širší rodina - příbuzenské vztahy 
- Role členů rodiny, pomáháme si 
- Pravidla slušného chování 

rozlišuje příbuzenské vztahy a role v rodině  
uvědomuje si svá práva i povinnosti v rodině i v ZŠ  

ORIENTACE V ČASE 
- Určování času 
- Denní režim 
- Kalendářní rok 

rozliší termíny včera, dnes, zítra  
rozliší a vymezí školní rok a kalendářní rok  
čte čas na ciferníku a na digitálních hodinách  
orientuje se v kalendáři  
dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu (čas učení, práce, hry, 
odpočinku), čas vhodně využívá  
vysvětlí vhodně a nevhodně trávený čas  
rozezná děj v minulosti, současnosti a budoucnosti  
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MINULOST,SOUČASNOST A BUDOUCNOST 
- Pojmy 
- Předměty denní potřeby 

popíše byt, dům a jeho členění – jednotlivé místnosti, vybavení  

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
- Základní dopravní značky 
- Přecházení silnice po přechodu se světelnými signály a bez nich 
- Cestování dopravními prostředky 
- Důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci 

reaguje na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
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  
rozliší dopravní prostředky  
správně používá pravidla chování pro chodce  
rozeznává vybrané dopravní značky  
v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje pravidla správného cestování 
dopravními prostředky  

PRÁCE A VOLNÝ ČAS 
- Profese 
- Trávení volného času 

odvodí význam a náplň různých povolání  
orientuje se ve využití předmětů denní potřeby a předmětů pro práci a zábavu  

VÝŽIVA 
- Různé druhy potravin 
- Zdravá výživa a kultura stolování 

uplatňuje zásady zdravého životního stylu  
uvědomuje si zdravotní rizika tabáku a alkoholu, nápojů a pochutin obsahujících 
kofein, odmítá jejich užívání  

PROMĚNY PŘÍRODY PODLE ROČNÍCH OBDOBÍ 
- Počasí 
- Práce na poli, zahradě a v sadu 
- Hry, sporty 
- Živočichové 
- Louka, les, u vody 

pozoruje a popíše změny v přírodě podle jednotlivých ročních období  
pozoruje výskyt a život živočichů v ročních obdobích  
ohleduplně se chová k přírodě  

ŽIVOČICHOVÉ 
- Savci, ptáci, hmyz 
- Stavba těla ptáků a savců 
- Živočichové ve volné přírodě 
- Péče o živočichy v zajetí 
- Tažní a stálí ptáci 
- Hospodářská zvířata 

pozoruje výskyt a život živočichů v ročních obdobích  
určí stavbu těla vybraných živočichů a rostlin  
vysvětlí význam vybraných rostlin a živočichů pro člověka  
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ROSTLINY 
- Zelenina 
- Zemědělské plodiny 
- Stromy a keře 
- Plody 
- Pokojové rostliny 

vysvětlí význam vybraných rostlin a živočichů pro člověka  

ČLOVĚK 
- Stavba lidského těla, základní vnitřní orgány 
- Smysly 
- Nemoc a úraz, lékárnička 
- Přivolání pomoci 
- Hygiena 

reaguje na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
v případě úrazu umí přivolat pomoc  
chová se tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví  
určí základní části lidského těla  
chová se tak, aby neohrožoval zdraví, umí předcházet úrazům  
rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí a včas o nich informuje dospělé  

SUROVINY A VÝROBKY 
- Přírodní materiál 
- Umělé materiály 

odvodí význam a náplň různých povolání  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
Jsem školák 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
Naše tělo 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
Práce a volný čas 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 
Jsem školák 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 
Vlast, náš domov, obec 

    

Prvouka 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
OBEC 
- Místo, kde žiji 
- Jeho poloha v krajině 
- Orientační body 
- Světové strany 

nakreslí jednoduché schéma místa svého bydliště, školy  
zná historii své obce a vnímá dění v obci  
určí hlavní světové strany podle kompasu  
ukáže hlavní zeměpisné dominanty v místní krajině, vodní toky a plochy, silnice, 
železniční trať, lesní a rekreační oblasti na mapě a uvede jejich názvy  
uvede název kraje, do kterého patří jeho bydliště  

KRAJINA 
- Typy krajiny 
- Zemský povrch a jeho tvary 

rozezná typ krajiny  

REGION 
- Surovinové zdroje 
- Výroba 
- Služby 
- Obchod 
- Orientační body 
- Světové strany 
- Vliv krajiny na život lidí a působení lidí na krajinu a životní prostředí 

určí světové strany na mapě, odůvodní význam barev na mapě  
orientuje se na mapě České republiky a zná státy, s kterými ČR sousedí  
ukáže hlavní zeměpisné dominanty v místní krajině, vodní toky a plochy, silnice, 
železniční trať, lesní a rekreační oblasti na mapě a uvede jejich názvy  
rozpozná objekty živé a neživé přírody od umělých  
popíše základní činnosti člověka v krajině a jejich vliv na životní prostředí  

SVĚT 
- Přírodní a umělý 

rozpozná objekty živé a neživé přírody od umělých  
popíše základní činnosti člověka v krajině a jejich vliv na životní prostředí  
pozná lidské výtvory, které nás obklopují  
odliší výrobky průmyslu a výrobky zemědělské produkce  

RODINA 
- Život a funkce rodiny 
- Domov 

projevuje snahu přispět ke zlepšení prostředí domova  
uvědomuje si funkci rodiny ve společnosti jako bezpečné místo pro něj  
poznává nejrozšířenější činnosti lidí – práce, zábava, umění, cestování, získávání 
informací, atd.  
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sleduje data narození členů rodiny i data jiných významných dnů a popíše, co se s 
nimi pojí  

PRÁVO A SPRAVEDLNOST 
- Základní lidská práva 
- Práva dítěte 

respektuje odlišné názory a zájmy jiných, jejich soukromí  
poukáže na nevhodné chování, diskutuje o něm  
chová se tak, aby neohrožoval zdraví, neničil vybavení školy  
uvědomuje si, že existují lidé, kteří jsou schopni záměrně ublížit  

KULTURA 
- Podoby a projevy kultury 

pozoruje svět kolem sebe, jeho proměny a vliv člověka na svět  

SOUŽITÍ LIDÍ 
- Mezilidské vztahy 
- Pomoc nemocným, sociálně slabým 
- Vlastnosti lidí 
- Pravidla slušného chování 

pozoruje svět kolem sebe, jeho proměny a vliv člověka na svět  

ORIENTACE V ČASE 
- Určování času 
- Denní režim 
- Čas jako fyzikální veličina 
- Kalendáře 
- Letopočet 
- Historie 

pozoruje, popíše a porovná změny v jednotlivých ročních obdobích  
prakticky využívá časové jednotky (minuta, hodina, sekunda)  
sleduje data narození členů rodiny i data jiných významných dnů a popíše, co se s 
nimi pojí  
orientuje se v etapách průběhu lidského života, v lidských potřebách a životních 
projevech  

SOUČASNOST A MINULOST 
- Proměny způsobu života 
- Průběh lidského života 
- Báje, mýty a pověsti kraje a vlasti 
- Významné události našich dějin 

rozezná rozdíl mezi venkovským a městským prostředím  
sleduje data narození členů rodiny i data jiných významných dnů a popíše, co se s 
nimi pojí  
orientuje se v etapách průběhu lidského života, v lidských potřebách a životních 
projevech  
pozoruje svět kolem sebe, jeho proměny a vliv člověka na svět  

ROSTLINY, HOUBY, ŽIVOČICHOVÉ 
- Průběh a způsob života 
- Životní potřeby a projev 
- Význam v přírodě pro člověka 

pozná zástupce jednotlivých rostlin a živočichů z jiných oblastí podle jejich 
typických znaků  
seznamuje se a všímá si základních rozdílů mezi živou a neživou přírodou  
uvede rozdíly mezi dřevinami, bylinami, houbami  
pozná nejznámější jedovaté houby a vysvětlí jejich nebezpečí  
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uvede rozdíly mezi savci, ptáky, plazy, rybami, obojživelníky, hmyzem a chápe 
jejich vzájemné vztahy  
označí nejznámější okrasné, užitkové a chráněné rostliny  
označí volně žijící, hospodářská i domácí zvířata a uvědomuje si rozdíly mezi nimi  
vysvětlí význam chráněných území, zoologických zahrad, botanických zahrad  
uvede příklady výskytu běžně známých organismů v určitém prostředí (u lesa, 
vody...)  

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 
- Počasí 
- Význam ovzduší 
- Význam půd 
- Význam rostlinstva a živočichů 

seznamuje se a všímá si základních rozdílů mezi živou a neživou přírodou  
uvede příklady výskytu běžně známých organismů v určitém prostředí (u lesa, 
vody...)  
vysvětlí základní význam vody, vzduchu, ohně, nerostů, hornin, půdy pro život 
člověka  
seznámí se se složením půdy  

VESMÍR A ZEMĚ 
- Roční období 
- Den a noc 

orientuje se v planetách sluneční soustavy, chápe střídání dne a noci a ročních 
období  

LÁTKY A JEJICH VLASTNOSTI provádí elementární pokusy s různými látkami při použití jednoduchých měřících 
pomůcek a dodržování zásad bezpečnosti  

ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ 
- Vzájemné vztahy mezi organismy 

uvede rozdíly mezi savci, ptáky, plazy, rybami, obojživelníky, hmyzem a chápe 
jejich vzájemné vztahy  

VODA A VZDUCH 
- Výskyt, vlastnosti a formy vody 
- Oběh vody v přírodě 
- Vlastnosti, složení, proudění a význam vzduchu pro život 

popisuje vlastnosti vody a orientuje se v jejich proměnách  
vysvětlí základní význam vody, vzduchu, ohně, nerostů, hornin, půdy pro život 
člověka  

NEROSTY A HORNINY, PŮDA vysvětlí základní význam vody, vzduchu, ohně, nerostů, hornin, půdy pro život 
člověka  
seznámí se se složením půdy  

OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ A OCHRANA PŘÍRODY 
- Odpovědnost lidí 
- Ochrana a tvorba životního prostředí 
- Ochrana rostlin a živočichů 

pozoruje svět kolem sebe, jeho proměny a vliv člověka na svět  
chová se ohleduplně k přírodě  
chová se ekologicky (ve škole se třídí odpad)  
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- Likvidace odpadů 
- Rizika v přírodě (přírodní jevy, roční období) a ochrana před nimi 
PÉČE O ZDRAVÍ 
- Denní režim 
- Pitný režim 
- Zdravá strava 
- Nemoc 
- První pomoc 
- Aktivní pohyb 

v případě potřeby telefonicky přivolá pomoc záchranné služby, policie, hasičů  
chápe, že dostatečný spánek, odpočinek a aktivní pohyb má velký význam pro 
zdraví člověka  
orientuje se ve stravě rostlinného a živočišného původu, v pochutinách a nápojích  

RODIČOVSTVÍ 
- Rodina a partnerství 
- Rozdíly mezi mužem a ženou 
- Vývoj lidského těla 

orientuje se v etapách průběhu lidského života, v lidských potřebách a životních 
projevech  
získává povědomí o změně lidského těla v průběhu lidského života  
seznamuje se s etapami vývoje lidského života  

Návykové látky a zdraví poukáže na nevhodné chování, diskutuje o něm  
uplatňuje zásady zdravého život. stylu  
odmítá jakékoli léky od spolužáků nebo cizích osob, včas upozorní na takového 
člověka  
uvědomuje si, že existují lidé, kteří jsou schopni záměrně ublížit  
dodržuje zásady podávání léků a pokyny lékaře při jejich užívání a neužívá žádné 
léky bez vědomí lékaře nebo rodičů  

KRIZOVÉ SITUACE 
- Šikana 
- Týrání 

respektuje odlišné názory a zájmy jiných, jejich soukromí  
poukáže na nevhodné chování, diskutuje o něm  
orientuje se v základních způsobech vyjadřování svých pocitů a citů  
chová se tak, aby neohrožoval zdraví, neničil vybavení školy  
uvědomuje si, že existují lidé, kteří jsou schopni záměrně ublížit  

OSOBNÍ BEZPEČÍ 
- Bezpečné chování v rizikových prostředích 
- Bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty 

uvědomuje si nebezpečí osamoceného pohybu v krajině – srázy, vodní toky, 
rozsáhlost lesů  
chrání své osobní údaje před cizími lidmi  
dojde v případě potřeby do nejbližšího zdravotnického zařízení a přivolá telefonem 
první pomoc  
poskytne první pomoc při drobném poranění a krvácení  
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chová se tak, aby neohrožoval zdraví, neničil vybavení školy  
odmítá jakékoli léky od spolužáků nebo cizích osob, včas upozorní na takového 
člověka  
uvědomuje si, že existují lidé, kteří jsou schopni záměrně ublížit  
v případě potřeby přivolá pomoc  
bezpečně zachází s nejběžnějšími nástroji a přístroji v domácnosti  
dodržuje zásady podávání léků a pokyny lékaře při jejich užívání a neužívá žádné 
léky bez vědomí lékaře nebo rodičů  
reaguje v roli chodce na ostatní účastníky SP  
používá reflexní doplňky a zná jejich dopad  
v modelových situacích využívá osvojená pravidla chování na stezkách pro chodce, 
v obytné zóně  
rozezná vybrané značky  
bezpečně překoná silnici se světelnými signály, přejde mezi zaparkovanými vozy a 
silnici s více jízdními pruhy  
v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje bezpečné chování v dopravních 
prostředcích a na zastávkách  

KRIZOVÉ SITUACE 
- Dopravní výchova 
- Na chodníku 
- Silnice: nebezpečí na silnici (vozidla s právem přednosti v jízdě, tramvaj), značky 
(Zákaz vstupu chodců, Chodník uzavřen, Silnice pro motorová vozidla, Dálnice) 
- Místo pro hru: obytná zóna, na čem se ještě jezdí 
- Přecházení: mezi zaparkovanými vozy, po přechodu s jízdním kolem, silnice s více 
jízdními pruhy 
- Cestování autem: pravidla chování na parkovišti 
- Cestování dopravními prostředky: druhy dopravních prostředků, pravidla chování 
na zastávce 

v případě potřeby telefonicky přivolá pomoc záchranné služby, policie, hasičů  
reaguje v roli chodce na ostatní účastníky SP  
používá reflexní doplňky a zná jejich dopad  
v modelových situacích využívá osvojená pravidla chování na stezkách pro chodce, 
v obytné zóně  
rozezná vybrané značky  
bezpečně překoná silnici se světelnými signály, přejde mezi zaparkovanými vozy a 
silnici s více jízdními pruhy  
v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje bezpečné chování v dopravních 
prostředcích a na zastávkách  

Práce zná význam a potřebu různých druhů povolání  
rozpozná různé materiály a orientuje se v jejich použití  
postupuje, pracuje podle návodu  
dbá na čistotu a pořádek při práci  
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Prvouka 3. ročník  

Části těla, základní kosti a vnitřní orgánové soustavy a jejich funkce určí základní části lidského těla, včetně nejdůležitějších vnitřních ústrojí, orgánů a 
orgánových soustav a orientuje se v jejich funkci  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rodina, rodokmen 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 
Obec 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 
Rodina, domov 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 
Země, v níž žijeme, krajina, okolí domova 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
Rozmanitost přírody a její ochrana, rovnováha v přírodě, ochrana přírody 

     

5.7 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 
    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Přírodověda 
Oblast Člověk a jeho svět 
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět PŘÍRODOVĚDA je rozdělen do dvou tématických okruhů: Rozmanitost přírody a Člověk 

a jeho zdraví. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, 
přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace a jsou vedeni k bezpečné komunikaci 
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Název předmětu Přírodověda 
prostřednictvím elektronických médií. 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace je 1 hodina týdně ve čtvrtém ročníku a dvě hodiny týdně v pátém ročníku. Výuka je 
realizována v kmenových třídách, v počítačové pracovně, v pracovně vybavené interaktivní tabulí. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vyhledává a třídí informace týkající se rozmanitosti přírody (rostlin, živé a neživé přírody, živočichů) a 
člověka a na základě jejich pochopení je využívá v procesu učení, praktickém životě; 
- operuje s obecně užívanými termíny – nerosty, horniny, ovzduší, skupenství, Vesmír, Země, s termíny 
týkajícími se lidského těla, uvádí je do souvislostí, propojuje je do širších celků, vytváří si komplexnější 
pohled na přírodní jevy; 
- samostatně pozoruje změny látek, skupenství, porovnává výsledky měření látek a jejich vlastností; 
- má pozitivní vztah k učení o přírodě a lidském těle, hodnotí výsledky svého učení; 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- využívá získané vědomosti a dovednosti z oblasti přírody a lidského těla k objevování různých variant 
řešení, nenechává se odradit nezdarem; 
- využívá při řešení problémů – např. ekologických a rovnováhy v přírodě – logické postupy; 
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí v oblasti životních podmínek, vody, vzduchu, obhajuje je a 
uvědomuje si svou zodpovědnost v přístupu k přírodě;  
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- formuluje své myšlenky o přírodě, životním prostředí, planetách a lidském těle, ochraně zdraví výstižně a 
souvisle; 
- naslouchá promluvám druhých lidí o zkušenostech s ochranou zdraví, zdravou výživou a užíváním 
návykových látek, porozumí jim, vhodně na ně reaguje a zapojuje se do diskuse; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, např. při měření látek a 
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Název předmětu Přírodověda 
zkoumání jejich vlastností při nácviku osobního bezpečí, v situacích hromadného ohrožení; 
- chápe potřebu spolupracovat s druhými v péči o zdraví, zdravé výživě, ochraně životního prostředí, 
oceňuje zkušenosti druhých a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají; 
- vytváří si pozitivní představu o sobě, svém těle, jednání, životním stylu, partnerství, rodičovství, 
podporuje si sebedůvěru; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- odmítá útlak – dbá na intimní a duševní hygienu; 
- dává pozor na brutalitu a jiné formy násilí; 
- chová se bezpečně v rizikovém prostředí; 
- uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí; 
- je si vědom svých práv a povinností ve škole, rodině, společnosti; 
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne pomoc v oblasti osobního napětí a chová se 
zodpovědně v krizových situacích; 
- chápe základní ekologické souvislosti – třídění odpadu, ochranu přírody, odpovědnost lidí za životní 
pohromy a ekologické katastrofy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu 
zdraví; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- využívá znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech Rozmanitosti přírody a 
Lidského těla v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost.  

    

Přírodověda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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Přírodověda 4. ročník  

NEROSTY, HORNINY, PŮDA seznámí se se složením zemské kůry  
rozlišuje základní principy dělení hornin podle původu  
chápe rozdíl mezi nerosty a horninami  
pojmenuje energetické zdroje  

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 
- Význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva 

vysvětlí pojmy neživá a živá příroda  
na konkrétních příkladech prokáže vzájemné vztahy živých organizmů a neživé 
přírody  
objasní vzájemnou propojenost a princip rovnováhy přírody  
definuje základní podmínky života  

ROSTLINY, HOUBY, ŽIVOČICHOVÉ 
- Znaky života 
- Životní potřeby a projevy 
- Průběh a způsob života 
- Stavba těla 
- Význam v přírodě a pro člověka 

na základě společných znaků a vlastností třídí živé organizmy na rostliny, živočichy 
a houby  
uvede a popíše znaky života, životní potřeby, způsob života, stavbu těla a funkci 
jednotlivých částí těla rostlin, živočichů a hub  
rozlišuje byliny a dřeviny, stromy a keře  
rozdělí rostliny na kulturní, plané, jednoleté, dvouleté, vytrvalé,  
zkouší poznávat stopy zvířat  
zdůvodní význam rostlin, živočichů a hub pro člověka  
vysvětlí přizpůsobování živých organizmů změnám prostředí během roku  
uvědomuje si a pozoruje rozmanitost života ve vybraných přírodních celcích (Dolní 
Chabry, okolí bydliště, ŠvP…)  

ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ 
- Význam, vzájemné vztahy mezi organismy 
- Základní společenstva 

vyjmenuje zástupce přírodních společenstev – okolí lidských obydlí, polí, vod, lesů  

OHLEDUPLNOST CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ A OCHRANA PŘÍRODY 
- Ochrana a tvorba životního prostředí 
- Ochrana rostlin a živočichů 
- Likvidace odpadů 
- Živelné pohromy a ekologické katastrofy 

vědomě chrání přírodu  
třídí odpadky  
objasní příčiny a důsledky živelných a ekologických katastrof a konkrétních činností 
člověka na přírodu  

LÁTKY A JEJICH VLASTNOSTI 
- Porovnávání 
- Měření 

seznámí se s měřením veličin (délka, hmotnost, teplota, čas)  
provádí elementární pokusy s různými látkami při použití jednoduchých měřících 
pomůcek a prakticky užívá základní jednotky SI  
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Přírodověda 4. ročník  

dodržuje zásady bezpečnosti práce  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 
Ekosystém les, pole, louka, park, okolí lidských obydlí, rybník, potok, řeka 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
Neživá příroda 

    

Přírodověda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
NEROSTY, HORNINY, PŮDA 
- Nerudní suroviny 
- Rudy 
- Energetické suroviny, elektrická energie 
- Hospodářský význam hornin a nerosty 
- Vznik půdy a její význam, zvětrávání 

rozdělí nerostné suroviny na nerudní suroviny, rudy, energetické suroviny  
rozliší vybrané horniny a nerosty a vysvětlí jejich význam pro člověka  
rozumí pojmu energie, vyjmenuje energetické zdroje, uvede typy elektráren  
vysvětlí vznik a složení půdy  

VESMÍR A ZEMĚ 
- Sluneční soustava 
- Den a noc 
- Roční období 

popíše Slunce a chápe jeho význam pro život na Zemi  
objasní postavení Země ve vesmíru  
vysvětlí střídání dne a noci, ročních období  
uvědomuje se rozdíl mezi hvězdou, planetou, měsícem  
vyjmenuje planety Sluneční soustavy a další vesmírná tělesa  
charakterizuje Měsíc a jeho fáze  
navštíví planetárium  
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Přírodověda 5. ročník  

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 
- Podnebí 
- Počasí 
- Rozmanitost podmínek života na Zemi 

specifikuje jednotlivé podnebné pásy na Zemi (typy krajiny, podnebí, počasí, 
zástupci rostlin, živočichů)  
navštíví a samostatně formuluje význam botanických a zoologických zahrad  

OHLEDUPLNOST CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ A OCHRANA PŘÍRODY 
- Odpovědnost lidí 
- Ochrana a tvorba životního prostředí 

uvědomuje si zásahy člověka do ekosystémů  
prohlubuje svůj vztah k přírodě a aktivně chrání životní prostředí  

LIDSKÉ TĚLO 
- Životní potřeby člověka 
- Základní stavba, funkce a projevy 
- Vývoj jedince 
- Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 
- Základní lidské reprodukce 

charakterizuje životní projevy člověka  
pojmenuje části lidského organismu a jeho soustav (kostra, soustava - svalová, 
dýchací, oběhová, trávicí, vylučovací, kožní, smyslová, nervová, rozmnožovací)  
poznává a stručně vysvětlí funkci některých orgánů  
popíše vznik a vývoj jedince, zná jednotlivé etapy lidského života  
rozeznává rozdíly mezi pohlavím  
pozoruje a definuje odlišnosti mezi člověkem a ostatními živočichy  

PÉČE O ZDRAVÍ 
- Zdravý životní styl 
- Denní režim 
- Správná výživa 
- Vhodná skladba stravy 
- Pitný režim 
- Nemoci přenosné a nepřenosné 
- Ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS) 
- Prevence úrazů, poranění a nemocí 
- První pomoc při drobných poraněních 
- Osobní, intimní a duševní hygiena 

objasní význam osobní, intimní a duševní hygieny  
navrhne svůj denní režim podle zásad zdravého způsobu života  
sestaví jídelníček podle základních zásad správné výživy  
uvědomuje si nebezpečí HIV/AIDS a žloutenky  
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc  

PARTNERSTVÍ, MANŽELSTVÍ, RODIČOVSTVÍ, ZÁKLADY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 
- Rodina a vztahy v rodině 
- Partnerské a osobní vztahy 
- Etická stránka vztahů a sexuality 

popíše vznik a vývoj jedince, zná jednotlivé etapy lidského života  
rozeznává rozdíly mezi pohlavím  
pozoruje a definuje odlišnosti mezi člověkem a ostatními živočichy  

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZDRAVÍ 
- Návykové látky 
- Hrací automaty a počítače 
- Závislost 

uvědomuje si nebezpečí závislostí  
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Přírodověda 5. ročník  

- Odmítání návykových látek 
- Nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií 
OSOBNÍ BEZPEČÍ, KRIZOVÉ SITUACE 
- Vhodná a nevhodná místa pro hru 
- Bezpečné chování v rizikovém prostředí 
- Označování nebezpečných látek 
- Bezpečné chování v silničním provozu 
- Dopravní značky 
- Předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích 
(bezpečnostní prvky) 
- Šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích 

uvědomuje si důležitost tolerance ve vztahu k druhým  
poznává místa v okolí školy, která jsou vhodná pro hru, a dodržuje pravidla 
bezpečného chování na nich  
rozliší důležité dopravní značky a aplikuje pravidla bezpečného chování na silnicích 
a v dopravních prostředcích  

PŘIVOLÁNÍ POMOCI V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ FYZICKÉHO A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 
- Služby odborné pomoci 
- Čísla tísňového volání 
- Správný způsob volání na tísňovou linku 

ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc  
ovládá čísla tísňového volání  
je obeznámen s výstražnými signály  

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A RIZIKA S NIMI SPOJENÁ 
- Postup v případě ohrožení 
- Prevence vzniku požárů 
- Integrovaný záchranný systém 

ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc  
ovládá čísla tísňového volání  
je obeznámen s výstražnými signály  

     

5.8 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 
    Povinný Povinný        
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Název předmětu Vlastivěda 
Oblast Člověk a jeho svět 
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět VLASTIVĚDA je rozdělen ve čtvrté třídě do dvou tématických okruhů. V tematickém 

okruhu Místo, kde žijeme je důraz kladen na poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření 
přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný 
vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 
Tematický okruh Lidé kolem nás směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 
demokratického státu. 
V páté třídě je tématický okruh Lidé a čas, který je zaměřen na rozvíjení schopností žáků orientovat se v 
dějích a čase.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace jsou 2 hodiny týdně ve čtvrtém a pátém ročníku. Výuka je realizována v kmenových třídách, 
v počítačové pracovně, v pracovně vybavené interaktivní tabulí. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vyhledává v encyklopediích, na internetu informace, snaží se je pochopit, třídit, propojit a uspořádat; 
- učí se pracovat s mapou; 
- učí se samostatně organizovat a třídit vlastní učení; 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vnímá problémové situace ve škole i mimo ni, učí se je rozeznávat a chápat problémy a nesrovnalosti; 
- řeší problémy samostatně; 
- používá různé zdroje informací (členové rodiny, knihy, encyklopedie, návštěvy muzeí); 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- seznamuje se s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech – kroniky, 
encyklopedie, internet, učebnice, návody, rozšiřuje tím svou slovní zásobu, učí se v nich orientovat; 
- je veden k tomu, aby správně, výstižně a logicky formuloval své myšlenky a názory na lidskou společnost 
a historické události; 
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Název předmětu Vlastivěda 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- učí se pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i zpracování výstupů v 
oblasti vlastivědného charakteru; 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti při jednání a druhými lidmi 
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů; 
- požádá o pomoc v případě potřeby; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- učí se respektovat přesvědčení druhých lidí; 
- vyslechne názor druhého; 
- vcítí se do něj a přijme jej, i když s ním úplně nesouhlasí; 
- odmítá útlak, hrubé zacházení a fyzické násilí; 
- učí se chápat ekologické souvislosti na základě poznávání svého okolí a místa, ve kterém žije; 
- na základě příkladů z historie se učí respektovat přesvědčení druhých lidí; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- pracuje podle návodu, předem si stanoví postup a řídí se jím; 
- využívá znalosti a zkušenosti získané vlastní činností – hledání na internetu, vyhledávání v encyklopediích, 
návštěvy muzeí – pro svůj rozvoj, na další vzdělávání. 

    

Vlastivěda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
vysvětlí pojmy národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina  
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Vlastivěda 4. ročník  

Naše vlast 
Poloha 
Obyvatelstvo 
Územní členění 
Základy státního zřízení a politický systém ČR 
Státní správa a samospráva 
Státní symboly 
Armáda ČR 

podle polohy sousedních států usuzuje, jaké národnostní menšiny u nás žijí  
na základě vlastních zkušeností se učí žít s jinými národnostmi  
vysvětlí základní státoprávní pojmy (prezident, parlament, senát, poslanec, vláda, 
ministr, premiér, volby), státní symboly (znak, hymna, vlajka)  
pamatuje si důležité státní svátky a poznává jejich tradici a historické kořeny  
pojmenuje významné osobnosti současného politického života  

Mapy obecně zeměpisné a tématické 
Obsah 
Vysvětlivky 

vyhledá jednotlivé kraje ČR a jejich krajská města  
rozliší náčrt, plán, mapy obecně zeměpisné od map tématických a orientuje se v 
nich  
rozumí měřítku mapy, používá ho, pamatuje si význam barev na mapě, podle 
legendy vysvětlí smluvní značky mapy  
popíše polohu ČR v Evropě  

Krajina 
Zemský povrch a jeho tvary 
Vodstvo na pevnině 
Vliv krajiny na život lidí 
Působení lidí na krajinu a životní prostředí 
Orientační body a linie 
Světové strany 

pracuje s kompasem nebo buzolou a s jejich pomocí určí světové strany na mapě i 
v přírodě  

ČR 
Povrch 
Vodstvo 
Počasí a podnebí 
Půda a zemědělství 
Nerostné bohatství 
Průmysl 

ukáže na mapě a pomocí mapy vyjmenuje hlavní vodní toky, pohoří a nížiny ČR  
uvede základní informace o podnebí ČR, rozumí základní předpovědi počasí  
vyhledává významné zemědělské, průmyslové, rekreační a chráněné oblasti ČR  
s pomocí tematických map charakterizuje průmysl a zemědělství jednotlivých 
oblastí ČR  
poznává, jaký vliv má krajina na život lidí v různých regionech  

Soužití a chování lidí 
Principy demokracie 
Pravidla slušného chování a ohleduplnost 
Etické zásady 

se spolužáky ve třídě a s pomocí učitele sestaví základní pravidla soužití ve třídě a 
ve škole  
chápe význam komunikace mezi lidmi  
rozumí principům demokracie  
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Vlastivěda 4. ročník  

Zvládání vlastních emocí 
Rizikové situace, rizikové chování a předcházení konfliktům 

uznává důležitost zvládání vlastních emocí a učí se být ohleduplný k ostatním, aby 
předešel rizikovým situacím, rizikovému chování a konfliktům  
uvede příklady, čím se lidé liší a jak lze těchto odlišností využít ve prospěch celé 
společnosti  
uvede základní lidská práva a práva dítěte  
uvede příklady ze svého okolí, ve kterých dochází k porušování lidských práv a 
demokratických principů  
rozumí pojmu korupce  

Právo a spravedlnost 
Základní lidská práva a práva dítěte 
Práva a povinnosti žáků školy 
Formy vlastnictví, spoření 
Protiprávní jednání a korupce 
Reklamace 

rozlišuje různé formy vlastnictví  
vysvětlí význam spoření  
učí se hospodařit s penězi  
uvede příklady, čím se lidé liší a jak lze těchto odlišností využít ve prospěch celé 
společnosti  
uvede základní lidská práva a práva dítěte  
uvede příklady ze svého okolí, ve kterých dochází k porušování lidských práv a 
demokratických principů  
rozumí pojmu korupce  

Kultura vysvětlí pojem "kultura"; na konkrétních příkladech ze svého okolí uvede různé 
podoby a projevy kultury; uvede konkrétní příklady kulturních institucí  

Základní globální problémy 
Globální problémy přírodního prostředí 

vysvětlí pojem globální problémy přírodního prostředí  

Dopravní výchova 
výuka probíhá na dopravním hřišti (viz Tematický plán dopravní výchovy) 

bezpečně se pohybuje po pozemních komunikacích na kole i pěšky a neohrožuje 
tak svůj vlastní život, ani život ostatních, dokáže přivolat pomoc dle potřeby  

Čas 
Kalendář, letopočet 
Století, tisíciletí 
Časová osa 

orientuje se na časové ose  

Pravěk 
Keltové 

charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  

Příchod Slovanů 
Pověsti 

charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
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Vlastivěda 4. ročník  

na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

Sámova říše charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

Velkomoravská říše 
Konstantin a Metoděj 

charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

Přemyslovci 
Sv. Václav 
Románský sloh 
Některá knížata a králové z rodu Přemyslovců 

charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

Lucemburkové 
Jan Lucemburský 
Karel IV. 
Václav IV. 
Gotický sloh 

charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

Husitské války 
Jan Hus 
Jan Žižka z Trocnova 

charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
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Vlastivěda 4. ročník  

Jiří z Poděbrad 
Jagellonci 

stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

První Habsburkové 
Rudolf II. 
Renesance 

charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
ČR - poloha, sousedé 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 
EU (poloha ČR) 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 
Obyvatelé ČR 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Zemědělství v ČR 
Nerostné suroviny. Průmysl ČR. 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
ČR - demokratický stát 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
Vodní toky a nádrže 

    

Vlastivěda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
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Vlastivěda 5. ročník  

 Kompetence pracovní 
Učivo ŠVP výstupy 
Praha, místní krajina 
Její části 
Poloha v krajině 
Minulost a současnost Prahy, Dolních Chaber 
Významné budovy 
Dopravní síť 

určí polohu Prahy v rámci ČR  
orientuje se v Praze i okolí  
seznamuje se a poznává minulost a současnost Prahy  
pozná významné památky a budovy, uvede hospodářský a kulturní význam Prahy  
převypráví spolužákům některou z pražských pověstí  

Česká republika 
Kraje ČR 
Národní parky, CHKO 
Památky UNESCO 

seznamuje se s významem jednotlivých krajů ČR, charakterizuje pomocí obecně 
zeměpisných a tématických map jejich polohu, povrch, vodstvo, zemědělství, 
průmysl  
charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

Evropa 
Poloha 
Povrch 
Vodstvo 
Podnebí, podnebné pásy 
Hospodářství 
Obyvatelstvo 
Evropské státy 
EU 
Cestování 

porovná světadíly a oceány podle velikosti, popíše podle mapy jejich polohu na 
Zemi  
popíše polohu ČR v Evropě  
vyjmenuje a vyhledá na mapě další evropské státy a významná evropská města  
charakterizuje vybrané evropské státy  
vysvětlí pojmy: Evropská unie, "evropský dům"; rozliší znak EU; uvede některé 
výhody členství ČR v EU  

Dopravní výchova 
Souhrnné znalosti a dovednosti z oblasti bezpečnosti chodce a cyklisty 

vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí  
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení 
volného času;  
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu,  
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Vlastivěda 5. ročník  

jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  
Vláda Habsburků 
Bitva na Bílé hoře 
Baroko 
Jan Amos Komenský 
Marie Terezie 
Josef II. 
Národní obrození 
Rozvoj techniky 
Rakousko - Uhersko 

orientuje se na časové ose  
charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
převypráví spolužákům některou z pražských pověstí  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

1. světová válka 
Vznik ČSR 
T. G. Masaryk 

orientuje se na časové ose  
charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
převypráví spolužákům některou z pražských pověstí  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

2. světová válka orientuje se na časové ose  
charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

Komunismus orientuje se na časové ose  
charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  
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Svobodná ČR orientuje se na časové ose  
charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

Historický přehled orientuje se na časové ose  
charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života 
lidí v různých etapách historie  
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost, způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti  
stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých 
dějin  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
Evropa - sjednocující světadíl 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
ČR - součást hospodářsky vyspělých států EU 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 
Druhá světová válka, poněmčování 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
Národní obrození 
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5.9 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 
       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Dějepis 
Oblast Člověk a společnost 
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět DĚJEPIS je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 

Předmět má komplexní charakter. V jeho rámci se realizují vybraná průřezová témata. Důraz je kladen na 
schopnost žáků rozvíjet historické vědomí, uchovávat kontinuitu historické paměti s cílem předávání 
historické zkušenosti. Dějepis poskytuje nástroje sloužící k poznávání a chápání zejména těch historických 
událostí, které zásadním způsobem ovlivnily dějinný vývoj a promítly se do obrazu naší současnosti. 
Upřednostňuje u dětí zejména schopnost rozvíjet povědomí o našich národních dějinách (v kontextu 
evropském i světovém). 
Výuka směřuje žáky k vnímání problémových událostí 19. a 20. století a k poznání, že právě v tomto období 
leží kořeny většiny současných jevů a problémů. 
Cílem předmětu je, aby se žáci díky získaným kompetencím dobrali poznání, že historie není uzavřeným 
obdobím, a že i oni sami mohou svou aktivitou a zájmem o současné dění přispět k formování budoucnosti 
(= potenciální minulosti). 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Hodinová dotace je v šestém až devátém ročníku dvě hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových 
třídách. Upřednostňovanou formou realizace předmětu je vyučovací hodina se začleněním občasných 
krátkodobých či dlouhodobých projektů, včetně vycházek, exkurzí, výletů a zapojování se do různých 
soutěží. Učivo se stává prostředkem. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a ke schopnosti vyhledávat, třídit a 
zpracovávat informace. Jsou podněcováni k hodnocení získaných údajů a k prezentaci vlastních názorů, 
jakož i k toleranci názorů ostatních lidí. 

Integrace předmětů  Dějepis 
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Název předmětu Dějepis 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- chápe kontinuitu a souvislosti minulosti a současnosti (všeobecný přehled, orientace v současném dění 
jako průprava k dalšímu vzdělávání); 
- vyhledává a třídí informace, využívá je v dalším procesu učení; 
- informace získává z různých zdrojů (tištěných, elektronických, obrazových), porovnává je a podrobuje 
kritice (je si vědom subjektivního pohledu autora), ověřuje jejich spolehlivost (objektivní pohled na 
historické události); 
- sleduje a využívá masmédia jako jeden z informačních zdrojů pro výuku dějepisu; 
- pracuje s historickou mapou, porovnává se současným stavem; 
- pracuje se základní odbornou terminologií; 
- získané informace uvádí do souvislostí (v rámci historie, historie – současnost); 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- začleňuje informace do souvislostí (nechápe dějepis jako výčet izolovaných dat, nýbrž svým průběžným 
snažením utváří ucelený obraz světa); 
- vnímá historické události v jejich vývoji (zjišťuje příčinu události, domýšlí její důsledek); 
- objevuje paralely mezi minulými a současnými událostmi; 
- rozpozná a pojmenuje problém, řeší jej pomocí logického a kritického přístupu i za využití předchozích 
zkušeností; 
- rozlišuje mezi mýty a skutečností; 
- posuzuje fakta (objektivní x subjektivní pohled na minulost); 
- konkrétní historickou situaci či událost hodnotí v širších souvislostech; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- souvisle a výstižně formuluje určité historické téma; 
- zaujímá vlastní postoj k minulým událostem, obhajuje jej, konfrontuje s názory druhých, argumentuje; 
- přiměřeně věku čte historické dokumenty a vykládá je, posuzuje jejich důležitost a vliv na probíhající 
historické události; 
- výsledky své práce prezentuje (ústně i písemně) a obhajuje; 
- k vyjadřování svých názorů užívá vhodné prostředky komunikace; 
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Název předmětu Dějepis 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- pracuje samostatně a vytváří si zdravou sebedůvěru; 
- v případě potřeby umí požádat o pomoc, ale také pomoc poskytnout; 
- pracuje ve skupině (chápe podstatu týmové práce), svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při 
práci; 
- respektuje stanovená pravidla; 
- cvičí se v diskusi; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- je svobodný, zodpovědný občan, vědomý si vlastních práv a povinností; 
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy (má obecné povědomí o 
vytváření zákonů a formování společenských norem v minulosti); 
- váží si a chrání naše tradice a historické dědictví, chápe pojem vlastenectví; 
- svůj postoj opírá o načerpání historické zkušenosti; 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, respektuje odlišnosti lidí či různých společenství, např. etnik (zná 
historické pozadí); 
- rozpoznává názory ohrožující lidskou důstojnost a principy demokracie (na příkladech z minulosti varuje 
před těmito negativními projevy); 
- preferuje nenásilné cesty řešení konfliktů (opět nachází příklady v minulosti); 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- uplatní získané vědomosti a dovednosti při své profesní orientaci; 
- samostatně řeší problémy; 
- je schopen objektivního hodnocení a sebehodnocení (reálně posuzuje vlastní možnosti při výběru své 
profese); 
- využívá své zkušenosti. 

    

Dějepis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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Dějepis 6. ročník  

 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Význam zkoumání dějin chápe smysl poznávání historie, ilustruje na konkrétních příkladech  

vysvětluje spojitost minulosti a současnosti, uvádí konkrétní příklady  
Základní pojmy 
Historie 
Dějepis 

definuje pojmy: chronologie, periodizace, datum, letopočet, kalendář  

Hlavní období historie chápe periodizaci dějin, jmenuje jednotlivá období historie  
jmenuje chronologicky základní historické epochy lidské společnosti  

Historické prameny uvádí způsoby získávání informací o dějinách  
rozlišuje prameny hmotné a písemné, uvádí příklady  
objasňuje poslání a hlavní úkoly muzeí, archivů, knihoven a galerií  

Pojmy 
Archeologie 
Kulturní památka 
Skanzen 

rozlišuje prameny hmotné a písemné, uvádí příklady  
objasňuje poslání a hlavní úkoly muzeí, archivů, knihoven a galerií  

Časová přímka a její využití (historický čas) zdůvodňuje význam měření času v počátcích lidských dějin  
využívá časovou osu při své práci, chápe rozdělení času na období př.n.l. a n.l.  
události chápe v souvislostech, dokáže je chronologicky řadit  

Převádění letopočtů na století převádí letopočty na století  
ovládá římské číslice, identifikuje římský letopočet  

Základní charakteristika období přisvojovacího hospodářství popisuje každodenní život pravěkých sběračů a lovců (získávání obživy, výrobu a 
užití nástrojů a zbraní, druh společenství, typy obydlí, schopnosti a dovednosti)  

Počátky náboženství objasňuje příčiny vzniku náboženství  
Pravěké umění uvádí příklady pravěkého umění  
Základní charakteristika období výrobního hospodářství vysvětluje „revoluci“ ve způsobu získávání obživy pravěkého člověka  
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časově a místně začleňuje počátky zemědělství  
objasňuje význam znalosti a využití kovů pro lidskou společnost  

Významné archeologické kultury na našem území, naleziště s pomocí dějepisné mapy uvádí významná archeologická naleziště na našem území  
v obecné rovině charakterizuje stupeň vývoje na našem území v období pravěku 
(provádí srovnání s nejvyspělejšími oblastmi světa)  

Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz: 
Mezopotámie 
Egypt 
Indie 
Čína 
Vybrané státy Předního východu 

v obecné rovině charakterizuje stupeň vývoje na našem území v období pravěku 
(provádí srovnání s nejvyspělejšími oblastmi světa)  
objasňuje vliv přírodních poměrů na vývoj nejstarších starověkých států  
jmenuje významné staroorientální státy, ukazuje jejich polohu na dějepisné mapě, 
vyzdvihuje zvláštnosti těchto civilizací a jejich přínos (např. vynálezy) pro vývoj 
lidské společnosti  
uvádí příklady významných kulturních památek, přiřazuje je k příslušné starověké 
civilizaci, definuje jejich funkci  
podle obrazového materiálu určuje konkrétní vybrané památky  

Antické Řecko 
Pojem Antika 
Poloha, časové zařazení, přírodní poměry 
Mínojská Kréta 
Nejstarší období řeckých dějin 
Velká řecká kolonizace 
Řecký městský stát: 
- Athény 
- Sparta 
Athénská otrokářská demokracie 
Řecko – perské války 
Peloponéská válka 
Řecko pod vlivem Makedonie 
Řecká kultura: písmo, věda, umění, sport a hry, významné osobnosti 
Helénistická kultura 

na dějepisné mapě ukazuje oblast starověkého Řecka (v zeměpis. atlase porovnává 
s územím dnešního Řecka)  
na časové přímce vymezuje období starověkého Řecka  
objasňuje vliv přírodních poměrů na rozvoj řecké společnosti  
časově a místně určuje vznik prvního státu na území Evropy  
porovnává formy vlády v Athénách a ve Spartě  
srovnává aténskou otrokářskou demokracii se staršími formami vlády a se státním 
zřízením Sparty  
vysvětlí původ OH, vypráví o starověkých OH (porovnává s novodobými OH)  
charakterizuje přínos řecké kultury pro rozvoj evropské civilizace  
uvádí nejvýznamnější památky řeckého starověkého světa  
uvádí významné osobnosti starověkého Řecka (přiřazuje obor působnosti)  

Antický Řím 
Poloha, časové zařazení, přírodní poměry 
Osidlování Apeninského poloostrova 

na dějepisné mapě ukazuje oblast starověkého Říma (v zeměpisném atlase 
vyhledává stát, který leží v této oblasti dnes)  
na časové přímce vymezuje období starověkého Říma  
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Počátky Říma 
Řím v období republiky 
- boje o ovládnutí Středomoří 
- punské války 
- Spartakovo povstání 
Řím v období principátu a císařství 
Vznik a podstata křesťanství 
Krize římské říše – její rozdělení a pád říše západořímské 
Střední Evropa v době římské 
Římská kultura a její přínos pro rozvoj evropské civilizace, významné osobnosti 

objasňuje vliv přírodních poměrů na rozvoj římské společnosti  
vysvětluje vznik, podstatu a význam křesťanství (první křesťané, r. 313, r. 380)  
objasňuje souvislost křesťanství s judaismem  
charakterizuje přínos římské kultury pro rozvoj evropské civilizace  
uvádí nejvýznamnější památky římského starověkého světa  
uvádí významné osobnosti starověkého Říma (přiřazuje obor působnosti)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
Orientální despocie 

    

Dějepis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
RANÝ STŘEDOVĚK 
Vytváření středověké Evropy, stěhování národů 
Byzantská říše 
Franská říše, Karel I. Veliký a karolínská renesance 
Arabská říše, islám 
Raně středověká společnost 
Křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy 
Naše země před příchodem Slovanů, Slované, Sámova říše 

objasňuje přenesení dění ze Středomoří do střední a západní Evropy  
na časové přímce vymezuje období středověkých dějin  
popíše osídlení Evropy po rozpadu říše západořímské  
charakterizuje kulturu byzantskou, západoevropskou (Franská říše, karolínská 
renesance), islámskou  
charakterizuje raně středověkou společnost  
objasňuje postavení a úlohu církve, orientuje se ve struktuře církve a vztahu mezi 
církevní a světskou mocí  
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Velká Morava a její kultura, Cyrilometodějská mise 
Utváření raně středověkých států: Vikingové, Francie, Anglie, Svatá říše římská, 
Kyjevská Rus 
Vytváření přemyslovského státu – knížata a králové 
Kultura a vzdělanost, románský sloh 

popisuje osídlení našich zemí před příchodem Slovanů (Keltové, Germáni), Slovany 
rozlišuje na západní, východní a jižní  
popíše Sámovu říši jako vojenský kmenový svaz, příčiny vzniku  
charakterizuje Velkou Moravu jako první stát na našem území, vývoj a postavení v 
Evropě  
popíše proces sjednocení českého státu, jmenuje první české krále a objasňuje 
získání královského titulu  
má přehled o románském umění, charakterizuje základní prvky románské 
architektury  
nachází shodné rysy s antikou, jmenuje konkrétní příklady  

Česká společnost v předhusitské době: Václav IV., Mistr Jan Hus 
Husitství – přínos, úpadek českého státu 
Království dvojího lidu (Jiří z Poděbrad), mírová politika a mise 
Český stát za Jagellonců 

hovoří o životě a díle Mistra Jana Husa, objasňuje význam jeho oběti  
vysvětluje význam Dekretu kutnohorského, důsledky pro UK  
chápe reformu církve + reakci církve  
objasňuje význam husitské revoluce  
vysvětluje význam pojmu „království dvojího lidu“, popisuje cíl mírového poselstva 
Jiřího z Poděbrad, uvádí paralelu se současností  
popisuje život středověkých obyvatel  

VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK 
Stoletá válka 
Tatarské a turecké výboje 
Venkov x vznik měst 
Kolonizace, českoněmecké vztahy 
Poslední Přemyslovci 
Lucemburkové: Jan Lucemburský, Karel IV. 
Kultura a vzdělanost vrcholného středověku, gotický sloh 

objasňuje zakládání měst, druhy měst, privilegia  
jmenuje poslední Přemyslovce, hodnotí postavení českého státu v Evropě  
jmenuje Lucemburky  
hovoří o státnické a zakladatelské činnosti Karla IV. státu v rámci Evropy  
má přehled o gotickém umění, charakterizuje základní prvky gotické architektury, 
konkrétní příklady  

RANÝ NOVOVĚK 
Zámořské objevy a jejich důsledky pro Evropu 
Renesance a humanismus 
Reformace a protireformace, Svatá říše a německá reformace 
Španělsko za Karla V. a Filipa II. 
Boj Nizozemí za svobodu 

s pomocí dějepisné mapy popisuje zámořské plavby, uvádí jejich příčiny i důsledky, 
zná jména významných mořeplavců, rozlišuje mezi objeviteli a dobyvateli  
objasňuje myšlenky humanismu  
vysvětluje znovunalezení antického ideálu  
na základě obrazového materiálu uvádí základní prvky renesančního slohu, příklady 
konkrétních staveb, osobnosti renesance  
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Počátky absolutistické monarchie v Anglii, Francii a Rusku 
České země po nástupu Habsburků (1526) 
Protihabsburský odboj 
Náboženské poměry 
Rudolf II. 
České stavovské povstání, Bílá hora a její důsledky 
Třicetiletá válka a její důsledky 

objasňuje myšlenky reformace a protireformace, uvede jména církevních 
reformátorů  
objasní postavení českých zemí v rámci habsburské monarchie, postavení českého 
státu v rámci Evropy  
vysvětlí příčiny českého stavovského protihabsburského odboje, uvádí čas a místo 
(Bílá hora), jmenuje důsledky pobělohorské porážky pro další vývoj našeho státu  
charakterizuje život a dílo J. A. Komenského  
uvádí příčiny a důsledky třicetileté války  
má přehled o vývoji v Evropě po třicetileté válce  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 
Kritika církve, husitství 

    

Dějepis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Francie za Ludvíka XIV. 
Nástup Romanovců na trůn, Petr I. Veliký 
Prusko – nová evropská velmoc 
Habsburská monarchie po třicetileté válce 
Baroko a rokoko 
Osvícenství (= věk rozumu) 
- Osvícenství x Baroko 

má přehled o vývoji v Evropě po třicetileté válce  
objasňuje pojmy: absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus (uvádí 
příklady)  
má přehled o barokním umění, charakterizuje základní prvky barokní architektury, 
příklady  
prezentuje názory osvícenců  
objasňuje pojem „osvícenský absolutismus“ a jmenuje jeho představitele  
objasňuje vliv osvícenství na rozvoj společnosti  
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- Osvícenství o společnosti 
- Osvícenský absolutismus a jeho představitelé 

charakterizuje dobu osvícenskou, staví do protikladu k době barokní, provádí 
srovnání  
charakterizuje situaci v Rusku za vlády Kateřiny II. (ovlivnění západní Evropou té 
doby)  

Velká Británie a počátky britského impéria 
Válka za svobodu a nezávislost amerických osad a vznik USA 

objasňuje pojmy: absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus (uvádí 
příklady)  
popisuje počátky britského koloniálního panství  
objasňuje vztah Británie a amerických osad, válku amerických osad za nezávislost a 
popisuje vznik USA  

Přírodovědecké objevy 18. století, průmyslová revoluce, sociální dopady vykládá industrializaci a její dopady na společnost, uvádí do souvislostí modernizaci 
společnosti a sociální otázku  

Klasicismus a empír má přehled o umění klasicistním a empírovém, na základě obrazového materiálu 
charakterizuje základní prvky architektury těchto kulturních slohů, jmenuje 
konkrétní příklady  

Svatá říše římská národa německého, vzestup Pruska objasňuje postavení Pruska v Evropě (nová velmoc, její zájmy a cíle)  
Pragmatická sankce a války o dědictví rakouské popisuje události v habsburské monarchii v polovině 18. století, vysvětluje 

důležitost Pragmatické sankce  
charakterizuje války o dědictví rakouské a jejich dopad  

Vláda Marie Terezie, Josefa II. a jejich reformy vykládá podstatné body vlády Marie Terezie a Josefa II., uvádí a objasňuje jejich 
stěžejní reformy (připomíná vliv osvícenských myšlenek)  

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEONSKÉ VÁLKY: 
Situace ve Francii v 2. pol. 18. stol., Ludvík XVI., složení stavovské společnosti 
17. červenec 1789 – zahájení revoluce 
Deklarace práv člověka a občana 
Od absolutní přes konstituční monarchii k republice 
Začátek války x revoluční Francii 
Jakobínská hrůzovláda 
Direktorium a konzulát – nástup Napoleona Bonaparteho k moci, jeho cesta k 
císařství 
Napoleonské války – úspěchy a porážky, pád Napoleona, návrat ke konstituční 
monarchii 
Vídeňský kongres 

popisuje průběh VFR, stručně hodnotí jednotlivá období  
objasňuje příčiny průběh i výsledky revoluce  
vysvětluje vliv Francouzské revoluce na evropský vývoj  
charakterizuje uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu  
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Dějepis 8. ročník  

Revoluce a národněosvobozenecká hnutí v Evropě 
Habsburská monarchie a česká společnost v době metternichovského absolutismu 
ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ: 
Proces utváření novodobého českého národa a kultury 
Čechy součástí habsburské monarchie, jejich postavení v rámci monarchie 
Fáze ČNO 
Charakteristika každého období 
Vůdčí osobnosti 
Politická oblast, návrhy na řešení „české otázky“ (austroslavismus, panslavismus) 
Významné osobnosti ČNO, jejich obor působnosti 
Romantismus a biedermeier 

charakterizuje habsburskou monarchii a českou společnost v době 
metternichovského absolutismu  
využívá poznatků získaných v Čj a charakterizuje české národní obrození, uvádí 
příklady jednotlivých osobností, přiřazuje ke jménům obor činnosti  
prezentuje různé představy o místě českého národa v rámci Evropy  
má představu o umění období romantismu, charakterizuje základní prvky  

REVOLUCE 1848 – 1849: 
Příčiny a cíle revoluce 
Revoluční vlna ve Francii, Itálii, Německu, habsburské monarchii 

uvádí příklady revolucí 19. století jako prostředků k řešení politických, sociálních 
nebo národnostních problémů  
ukazuje revoluci 1848/49 jako prostředek řešení politických, sociálních a 
národnostních problémů  
popisuje průběh revolučních událostí ve Francii, Itálii, Německu a v Habsburské 
monarchii, porovnává postavení českých zemí v Rakousku – Uhersku  

POREVOLUČNÍ EVROPA: 
Viktoriánská Anglie 
Sjednocení Itálie a Německa 
Vznik Rakousko-Uherska 
Myšlenkové a politické proudy 19. století 
Konzervatismus 
Liberalismus 
Demokratismus 
Socialismus 
Ústava, politické strany, občanská práva 
Vědeckotechnická (druhá průmyslová) revoluce 

objasňuje porevoluční vývoj ve Francii, Anglii, Itálii, Německu a v Rakousko-
Uhersku  
uvádí základní myšlenkové a politické proudy 19. století, charakterizuje podstatu  
uvádí klady a zápory nového vědeckotechnického rozvoje  
objasňuje pojmy imperialismus, kolonialismus, kolonie, velmoci  

IMPERIÁLNÍ DOBA: 
Imperialismus a kolonialismus 
Imperiální mocnosti, jejich kolonie 
Vzestup USA, válka Severu proti Jihu 
Nová asijská velmoc – Japonsko 

jmenuje nejvýznamnější velmoci před první světovou válkou, jejich postavení, 
kolonie, vzájemná ohniska rozporů  
vysvětluje příčiny vzniku ohnisek napětí v Evropě  
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Dějepis 8. ročník  

Velmoci a mezinárodní vztahy před první větovou válkou 
Ohniska rozporů 
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
Charakteristika konfliktu, příčiny, záminka 
Vznik bloků: Dohoda x Trojspolek 
Vyhlášení války, průběh bojů 
Ruská revoluce a intervence 
Vstup USA do války, vítězství Dohody 
Versailleský systém 
Uspořádání Evropy a světa, rozpad Rakousko – Uherska a vyhlášení Československa 

popisuje příčiny, průběh a důsledky první světové války, zmiňuje se o postavení a 
úloze Čech v tomto konfliktu  
objasňuje poválečné uspořádání Evropy a světa, s pomocí dějepisného atlasu 
popisuje rozpad Rakousko – Uherska a vznik nástupnických států, včetně 
Československa  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 
USA - válka mezi severem a jihem 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 
Národní obrození 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
Národní obrození 
Proměna společnosti ve 2. polovině 19. století 

    

Dějepis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
MEZI DVĚMA VÁLKAMI 
VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 
Poválečné uspořádání světa 

popisuje poválečné uspořádání světa  
objasňuje vznik Československa a hodnotí její hospodářsko – politický vývoj, 
sociální a národnostní problémy  
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Dějepis 9. ročník  

Vznik Československa – charakteristika nového státu 
Poválečná obnova = 20. léta = léta prosperity 
Zrod fašismu 
30. léta = léta krize 
Nástup nacismu v Německu 
Vývoj v SSSR – projevy komunistické diktatury, Gulag, systém vlády 
Nebezpečí nového válečného konfliktu, rozpad versailleského systému 
Mnichovská konference a její důsledky pro Československo 
Kultura a věda za 1. republiky 

nastiňuje mezinárodně politickou a hospodářskou situaci ve 20. a 30. letech  
vysvětluje podstatu komunismu, fašismu a nacismu – uvádí příklady důsledků pro 
Československo a pro svět  
na příkladech ukazuje nebezpečí politiky appeasementu  
má přehled o kultuře a vědě v období 1. republiky  
jmenuje blok fašistických států a jejich předválečné územní expanze  
popisuje německo-sovětské vztahy před započetím 2. světové války a důsledky z 
toho plynoucí  

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 
Přepadení Polska, zahájení válečného konfliktu 
Sovětská expanze, podivná válka 
Od Mnichova k okupaci Čech a Moravy, tzv. 2. republika 
Rozbití Česko – Slovenska = protektorát Čechy a Morava 
Slovenský štát 
Protinacistický odboj (domácí a zahraniční) 
Cesta ke svobodě: SNP, Pražské povstání = závěrečné etapy 2. světové války, 
kapitulace Německa a Japonska, atomová bomba = změna myšlení a strategie 
Založení OSN 
Charakteristické rysy 2. světové války, porovnání obou světových konfliktů 

objasňuje okolnosti zahájení 2. světové války a její průběh  
vysvětlí význam pojmu holocaust, hovoří na toto téma, uvádí příklady  
popisuje život za protektorátu, hovoří o odboji domácím i zahraničním, jeho 
formách  

EVROPA A SVĚT PO ROCE 1945 
Konference v Postupimi = rozdělení Německa na okupační zóny 
Pojmy: studená válka, bipolární rozdělení světa 
Vznik OSN 
Mezinárodní postavení Československa a jeho zahraniční politika, vliv SSSR 
Řešení hospodářských, národnostních a kulturních problémů, politický systém 
Benešovy dekrety 
Otázka „odsunu“ 
Únor 1948 = komunistický převrat a nástup komunistů k moci 
Vývoj Československa 1945 - 1989 

vysvětlí důvod i důsledky konání konferencí tzv. Velké trojky v Teheránu, Jaltě a 
Postupimi  
rozkrývá osobnosti, které se pod označením Velká trojka ukrývají  
zhodnocuje politické, mocenské a ekonomické důsledky války  
vysvětluje pojem studená válka  
objasňuje tzv. bipolární rozdělení světa = rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi  
popisuje jejich politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření  
popisuje poválečné Československo, jeho postavení v Evropě, postupné 
začleňování do sféry vlivu SSSR  
uvádí základní informace týkající se Benešových dekretů a otázky „odsunu“  
popisuje události vedoucí k únorovému převratu 1948  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

183 

Dějepis 9. ročník  

ROZDĚLENÉ SVĚTY 
Vnitřní situace v zemích východního bloku 
Vývoj v západní Evropě, postavení USA ve světě 
Vznik bloků (NATO, Varšavská smlouva) 
Zostření mezinárodního napětí 
Země třetího světa 

vykládá vnitřní situaci v zemích východního bloku, na vybraných příkladech 
srovnává s vývojem v západních zemích  
objasňuje rozpad koloniálního systému, hodnotí postavení tzv. třetího světa  

Naše země v 50. letech 
Rok 1968 – pokus o reformu, vznik federace 
Období normalizace 
Listopad 1989 = sametová revoluce (v rámci rozkladu sovětského bloku) 
1.1. 1993 = vznik ČR = rozpad Československa 
Současný vývoj 
Současné globální problémy lidstva a jejich řešení 
Věda, technika, vzdělání, sport, zábava 

charakterizuje vývoj v Československu v 2. polovině 20. století v kontextu s 
vývojem evropským a světovým  
hovoří o problémech současného světa  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
Únor 1948 - komunistický puč 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 
Porovnání světových konfliktů 

     

5.10 Občanská a rodinná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 
       Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Občanská a rodinná výchova 
Oblast Člověk a společnost, Člověk a zdraví 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

Výchova k občanství.  
Předmět má komplexní charakter. V jeho rámci se realizují vybraná průřezová témata. Důraz je kladen na 
rozvíjení občanského a právního vědomí žáků. Předmět posiluje smysl žáků pro osobní a občanskou 
odpovědnost, motivuje je k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti. Učí žáky respektovat a 
dodržovat pravidla společenského soužití, ctít mravní principy a přebírat zodpovědnost za vlastní názory, 
chování a jednání. Seznamuje je s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. 
Začleňování do různých společenských vztahů přivádí žáky k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých. 
Žáci jsou seznamováni s fungováním vztahů v rodině, ve škole, v obci, naší zemi i s poměry evropskými a 
celosvětovými. Získávají orientaci v aktuálním dění, vztažmo ke svému věku nejprve v rámci svého blízkého 
okolí, později se jejich obzor rozšiřuje. Jsou konfrontováni s problémy lokálními i globálními. Získávají 
představu o možných způsobech zapojení jednotlivců do občanského života.  
Občanská výchova propojuje poznatky, dovednosti, zkušenosti z výuky a osobního života žáků s 
informacemi z dalších zdrojů. Pomáhá utvářet postoje žáků k důležitým otázkám lidského života, vede je k 
vědomé odpovědnosti za vlastní život, za svou budoucnost. Učí je nést odpovědnost za důsledky svého 
rozhodování, za kvalitu svěřené práce. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Občanská a rodinná výchova je na škole vyučována v 6., 7., 8. a 9. ročníku na druhém stupni. Časová 
dotace pro uvedené ročníky je po dvou hodinách týdně. 
Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Upřednostňovanou formou realizace předmětu je vyučovací 
hodina se začleněním příležitostných krátkodobých či dlouhodobých projektů, včetně vycházek, exkurzí, 
výletů. 

Integrace předmětů  Výchova k občanství 
 Výchova ke zdraví 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- získává orientaci v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a 
ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; 
- utváří si vztah ke skutečnosti; 
- integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky ORV, osobního života s informacemi z dalších zdrojů 
(tištěných, elektronických, obrazových), využívá je v dalším procesu učení;  
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Název předmětu Občanská a rodinná výchova 
- sleduje a využívá masmédia jako jeden z informačních zdrojů pro výuku ORV; 
- pracuje se základní odbornou terminologií; 
- učí se kooperaci, pracuje s chybou a rozvíjí sebehodnocení; 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- rozpozná problém, hledá jeho příčiny, promýšlí způsoby vhodného řešení, uplatňuje tvořivé a logické 
myšlení, vychází ze svých zkušeností; 
- pracuje s chybou, nenechá se odradit případným nezdarem, neúspěch přijímá jako zkušenost na cestě k 
řešení problému; 
- pracuje s informacemi, vyhledává, třídí, využívá různých zdrojů pro výuku ORV; 
- výsledky své práce prezentuje před ostatními, obhajuje svá řešení; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- získává dovednost přiměřené mezilidské komunikace a společenského styku; 
- učí se naslouchat druhým, diskutovat, argumentovat, obhájit svůj názor; 
- výsledky své práce z hodin ORV prezentuje (ústně i písemně); 
- využívá kultivovaný projev; 
- rozvíjí komunikaci verbální i neverbální; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- je zapojen do organizace školy (školní parlament, třídní žákovská samospráva); 
- v hodinách ORV pracuje také ve skupině, ovlivňuje kvalitu společné práce, učí se zodpovědnosti v týmu; 
- spoluvytváří a následně respektuje stanovená pravidla v rámci výuky; 
- svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při práci; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- je svobodný, zodpovědný občan, vědomý si vlastních práv a povinností; 
- respektuje národní, kulturní a historické tradice (chápe pojem vlastenectví); 
- srovnává a posuzuje společenské jevy ve vlastní zemi s obdobnými či naopak odlišnými jevy v evropském i 
celosvětovém měřítku; 
- získává představu o lokálních i globálních problémech současné společnosti; 
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Název předmětu Občanská a rodinná výchova 
- rozpoznává názory ohrožující lidskou důstojnost, odmítá útlak a násilí; 
- respektuje přesvědčení druhých lidí; 
- získává úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, respektuje kulturní i jiné odlišnosti lidí, 
skupin, společenství; 
- odsuzuje rasismus, svým chováním přispívá k šíření tolerance; 
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- uplatní získané vědomosti, dovednosti a pracovní postupy z hodin ORV při své profesní orientaci; 
- samostatně řeší problémy, přichází s náměty; 
- je schopen objektivního hodnocení a sebehodnocení (reálně posuzuje vlastní možnosti při výběru své 
profese); 
- využívá své zkušenosti. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

V předmětu Občanská a rodinná výchova se realizují vzdělávací předměty Výchova k občanství a Výchova 
ke zdraví. Vzdělávací předmět Výchova ke zdraví se rovněž realizuje ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (2 
hodiny z celkové základní časové dotace 10 hodin, dalších 8 hodin je začleněno v předmětu Tělesná 
výchova. Tyto dvě hodiny jsou pro přehlednost v učebním plánu zařazeny do předmětu Občanská a 
rodinná výchova). 

    

Občanská a rodinná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Život v čase 
- čas 

uvědomí si rozdílné prožívání času, vyhodnotí méně důležité a důležitější činnosti, 
správně zachází s časem  
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Občanská a rodinná výchova 6. ročník  

- měření času 
- vnímání času 
- kalendář a svátky 

popíše historický vývoj kalendáře, vyjmenuje státní svátky, zjednodušeně popíše, s 
jakou událostí se vážou  

Život v rodině 
- rodina má mnoho členů 
- rodokmen 
- podoby rodiny 
- náhradní rodinná péče 
- rodinný řád 
- zvyky a rituály v rodině 
- svatba, manželství, registrované partnerství 
- konfliktní situace a způsoby chování v nich 
- vzájemná komunikace 

- rozumí funkci rodiny  
 - sestaví zjednodušený vývod rodokmenu, na základě kterého pojmenuje 
příbuzenské vztahy  
 - popíše a načrtne rozrod a vývod rodokmenu  
 - vyjmenuje základní podoby rodiny a popíše jejich historický vývoj  
 - vyjmenuje alespoň 3 typy náhradní rodinné péče, popíše je  
 - sestaví vlastní řád rodiny  
 - diskutuje o zvycích a rituálech v rodině na základě různorodosti kultur, regionů, 
krajů  
 - vysvětlí rozdíl mezi homosexuálním sňatkem a registrovaným partnerstvím  
 - rozlišuje různé způsoby chování v konfliktu, dokáže aplikovat správnou 
komunikaci, oceňuje a využívá toleranci  

Život mezi lidmi 
- člověk je tvor společenský 
- pravidla společenského života 
- lidská práva 
- dětská práva 
- porušování práv 

- rozumí pojmům sociální skupina, sociální role  
 - chápe důležitost pravidel ve společenském životě  
 - vyjmenuje základní lidská a dětská práva a dokumenty, ze kterých vycházejí  
 - rozlišuje instituce a organizace, na které se může obrátit v případě jejích 
porušování  

Místo kde žiji 
- domov 
- obec, obecní samospráva 
- kraj, krajská samospráva 
- stát, státní symboly, národnost, občanství, osobnosti naší země 

- vysvětlí rozdíl mezi vesnicí, městysem, městem a statutárním městem  
 - popíše činnost obecní samosprávy, vyjmenuje její orgány  
 - vyjmenuje kraje ČR, dokáže je umístit na slepou mapu  
 - popíše činnost a orgány krajské samosprávy  
 - převypráví jeden ze zakladatelských mýtů o vzniku našeho státu  
 - vyjmenuje všeobecné znaky států  
 - rozezná a pojmenuje státní symboly ČR  
 - vysvětlí pojmy národnost, státní občanství  
 - vyjmenuje významné osobnosti historie i současnosti naší země, a v čem se 
proslavily  
 - vysvětlí rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 
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Jsem občanem státu - stát, občanství, občanství ČR 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
Šikana 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
Vzdělávání - celoživotní proces, školní řád, školní parlament 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Neshody v rodině, konflikt a možnosti jeho řešení 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 
Obec, kraj, obecní a krajská samospráva 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
Pravidla pomáhají žít spolu 
Pravidla pomáhají chránit 

    

Občanská a rodinná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Život mezi lidmi 
Socializace – sociální skupiny 
Rodina, kamarádi a jejich vliv 
Školní kolektiv 
Komunikace – verbální, neverbální 
Asertivní a agresivní styly komunikace 

vhodně a adekvátně situaci zvolí způsob komunikace  
rozpozná negativní vlivy okolí a reaguje na ně  
uvědomuje si svou spoluzodpovědnost za život v rodině, ve třídě  
předchází konfliktům, nabídne pomoc a snaží se řešit problémy v mezilidských 
vztazích  
vyhodnocuje situace v životě a jedná dle vlastního uvážení  
přistupuje kriticky k informacím  
rozlišuje jednotlivé druhy kultury, vyhledá konkrétní kulturní akce dle svého zájmu  
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Člověk a kultura 
Projevy kultury – hmotné a nehmotné 
Umění, jeho funkce, druhy umění 
Kulturní zařízení, správné chování v nich 
Masmédia – účel, vliv 

přistupuje kriticky k informacím  
chová se kultivovaně v kulturních zařízeních; upevní si znalost slušného chování  

Kulturní bohatství, národní kulturní památky, Unesco 
Přírodní bohatství, CHKO, Národní parky 
Ochrana životního prostředí 
Globální problémy 
Globalizace 

vysvětlí globální problémy na zemi a jejich důsledky pro lidstvo  
vysvětlí pojem globalizace a uvede konkrétní příklady globalizace  
zaujímá aktivní přístup k ochraně životního prostředí, chrání přírodní a kulturní 
bohatství naší země  

Řízení společnosti 
Znaky státu 
Formy státu 
Dělení státní moci 
Demokratické a nedemokratické principy 
Demokracie přímá a nepřímá 
Volební právo 
Státní správa, samospráva 

na příkladech ukáže rozdíl mezi přímou a nepřímou demokracií, objasní výhody 
demokracie  
uvědomí si význam voleb v životě člověka  
popíše rozdělení státní moci v ČR a pravomoci jednotlivých složek moci, aktivně se 
účastní života v obci  
seznámí se s různými způsoby podílení se na veřejném životě, se znaky a formami 
státu; rozpozná jaké jednání je v rozporu s demokratickými principy  

Svět kolem nás 
Evropská unie 
OSN a přidružené organizace 
Nato, Rada Evropy 
Ozbrojené síly ČR – zajišťování obrany státu, řešení krizí nevojenského charakteru 

vysvětlí potřebu vzájemné spolupráce mezi zeměmi  
seznámí se s úkoly EU a s jednotlivými členskými státy, objasní důležitost 
mezinárodní spolupráce  
seznámí se s úkoly OSN a NATO a objasní důležitost mezinárodní spolupráce  

Prevence zneužívání návykových látek 
Pozitivní životní cíle a hodnoty 
Drogy 
Drogová závislost 
Příčiny vzniku závislostí, abstinenční příznaky, kde hledat pomoc, krizová centra, 
první pomoc při otravě návykovými látkami 
Alkoholismus 
Tabakismus 
Gamblerství 
Drogy a sport, doping 
Závislost na počítačích 

určí společenská rizika zneužívání návykových látek a popíše jejich účinky na lidský 
organismus, odmítá návykové látky  
orientuje se v možnostech odborné pomoci v oblasti drogové problematiky  
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Tolerance, intolerance, předsudek, rasismus, xenofobie, diskriminace, 
antisemitismus, vlastenectví 

přistupuje k menšinám bez předsudků, vciťuje se do situace diskriminovaného 
člověka  

Mimořádné události - varovné signály, ochrana obyvatelstva, evakuace, prevence 
vzniku mimořádných událostí 
- klasifikace mimořádných událostí (živelní pohroma, terorismus, havárie) 

rozpozná varovné signály a uvědomuje si nutnost spolupráce při mimořádných 
událostech  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
Život mezi lidmi 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
Život mezi lidmi 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
Život mezi lidmi 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
Osobní bezpečí 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 
Řízení společnosti 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 
Řízení společnosti 
Lidská práva 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
Svět kolem nás 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Řízení společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 
Svět kolem nás 
Jsem občanem EU - ČR jako součást EU, práva a povinnosti vyplývající z občanství v EU, výhody členství 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
Svět kolem nás 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 
Lidská práva 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Přírodní a kulturní bohatství 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 
Život mezi lidmi 
Rodina 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
Ohrožení životního prostředí (člověk a příroda, závažnost a důsledky zásahů do přírody) 

    

Občanská a rodinná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Člověk jako osobnost 
- etapy lidského života 
- duševní vlastnosti člověka (temperament, charakter, vůle, schopnosti) 
- potřeby, zájmy, hodnoty 
- jak se vidím já (sebehodnocení, sebekritika) 
- jak mě vidí ostatní 
- pocity, emoce (jejich intenzita, trvání) 
- vnímání 
- paměť 
- náročné životní situace (stres, konflikt) 

- vysvětlí, že kromě fyzického vývoje organismu dochází i k psychickým a sociálním 
změnám a vnímá je jako přirozené  
 - seznámí se s dalšími fázemi života  
 - zdůvodní, proč je nutné žít přítomností  
 - posiluje své sebevědomí, získává pozitivního přístupu k sobě samému  
 - pěstuje si vůli  
objasní pojmy charakter, temperament, vůle, schopnosti; vysvětlí, zda se jedná o 
vrozené, nebo získané předpoklady, na základě toho je schopen uvědomit si 
záporné vlastností u sebe i jiných a korigovat své chování a jednání  
rozeznává materiální a duchovní hodnoty, sestaví žebříček vlastních hodnot, 
uvědomuje si důležitost duchovních hodnot v životě člověka  
provede vlastní sebehodnocení, vyhodnotí své klady a zápory, zdokonaluje své 
jednání, oceňuje potřebu správné míry sebekritiky a zdravé sebevědomí  
rozlišuje afekt, vášeň, náladu, ovládá negativní projevy svých citů  
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vysvětlí, jak probíhá vnímání u člověka, uvědomuje si jeho subjektivitu  
objasní důležitost paměti pro člověka, popíše její základní fáze a rozdíl mezi 
krátkodobou a dlouhodobou paměti  
předchází konfliktním situacím, vysvětlí, co je to asertivita, popíše nedostatky 
úniku od problémů  
- učí se správně orientovat ve světě díky smyslovému vnímání  
 - objasní, jak city ovlivňují naše jednání a chování  
 - využívá zkušenosti získané učením a uchované v paměti  
přiměřeně zvládá stresové situace a rozliší vlastní původce stresu  

Člověk mezi lidmi 
- lidská setkání 
- vztahy mezi lidmi 
- autorita, solidarita, altruismus, egoismus 

snaží se o vytváření pozitivních vztahů k dospívajícímu opačnému pohlaví, ale i 
stejnému a k dospělým jedincům  
objasní přínos spolupráce mezi lidmi při dosahování cílů  
vysvětlí pojmy autorita, solidarita, altruismus, egoismus  

Člověk, láska, manželství 
- láska a zamilovanost 
- sex 
- heterosexualita, homosexualita 
- antikoncepce 
- nebezpečí sexuálního života 
- manželství 

snaží se o vytváření pozitivních vztahů k dospívajícímu opačnému pohlaví, ale i 
stejnému a k dospělým jedincům  
- vysvětlí pojmy z oblasti sexuality  
 - uvádí argumenty pro odložení pohlavního života  
 - přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování  
- pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství  
 - vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a střídání partnerů  
 - vyjmenuje nejčastější pohlavní choroby, včetně HIV/AIDS  
 - respektuje odlišné přístupy k sexualitě  

Právní řád České republiky 
- právo a morálka 
- právní vztahy, právní normy 
- právní řád 
- právní odvětví 
- orgány právní ochrany 
- vlastnictví zavazuje, majetek 
- druhy provinění (přestupek, trestní čin) 
- kriminalita dětí a mladistvých 

vysvětlí význam práva, objasní, čím se jednotlivá odvětví zabývají  
vysvětlí, která práva vyplývají z vlastnictví, rozlišuje hmotné a nehmotné 
vlastnictví, na příkladu vysvětlí, co je to věcné břemeno  
vysvětlí význam autorských práv, na příkladu vysvětlí, co je to nepřiměřená obrana, 
rozlišuje oprávněné a neoprávněné omezování vlastnického práva  
seznámí se se způsoby uzavírání smluv, s právy a povinnostmi s nich vyplývajícími  
objasní pojmy závazek a pohledávka a uvede příklady  
vyjmenuje orgány právní ochrany, uvede příklady sankcí, rozeznává protiprávní 
jednání  
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- pracovní právo 
- rodinné právo 
- smlouvy 

objasní význam slov navrhovatel, odpůrce, vysvětlí, čím se zabývá občanské soudní 
řízení a jak probíhá  
popíše rozdíl mezi trestním stíháním dospělých a mladistvých, rozdíl mezi základní 
a plnou trestní odpovědností, přijímá odpovědnost za své jednání  
objasní základní práva a povinnosti manželů, vyživovací povinnosti, vyjmenuje 
formy pomoci, které rodinám nabízí stát  
uvede příklady forem vlastnictví a jejich ochrany  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
Poznání a vnímání, paměť, pozornost 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
Poznání sebe sama, co jsem - temperament a charakter 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 
Jsem občanem státu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Přiměřené prosazování - autorita. 
Náročné životní situace a jejich řešení. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 
Osobní bezpečí - rasismus, xenofobie 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Ústava ČR a její struktura 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
City, jejich druhy a vlastnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
Péče o duševní zdraví (duševní rovnováha, motivace k zdolávání překážek, duševní hygiena, relaxace, meditace, jóga) 

    

Občanská a rodinná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Člověk a náboženství 
- judaismus¨ 
- křesťanství 
- islám 
- hinduismus, buddhismus a další náboženská hnutí 
- extremismus a fanatismus 

vysvětlí pojem náboženská tolerance a dodržuje ji, objasní nebezpečí 
náboženského extrémismu a fanatismu  
orientuje se v základních pojmech jednotlivých světových náboženství  
objasní význam lidské vzájemné úcty, tolerance a porozumění  

Moje budoucnost 
- volba povolání 
- volba střední školy 
- nástup do zaměstnání 

uvědomuje si význam volby střední školy/povolání, vzhledem k jeho budoucnosti  
soudně ohodnotí své předpoklady a zvolí si školu, na kterou má předpoklady  
napíše strukturovaný životopis  
vyjmenuje, jaké orgány či instituce mu mohou pomoct při hledání práce  

Finanční gramotnost 
- peníze 
- hospodaření domácnosti 
- trh výrobků a služeb 
- úspory, úvěry, úroky 

- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede odkud přichází příjmy, na co 
odchází výdaje  
 - vyjmenuje základní typy rozpočtu, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi, 
vyhledá zbytečné výdaje v domácnosti  
rozeznává formu peněz, výhody/ nevýhody hotovostního a nehotovostního 
placení  
popíše bankovní soustavu ČR, rozumí její funkci, vyjmenuje min. 3 druhy 
připojištění  
- objasní princip fungování tržního hospodářství a možnosti zásahů státu  
 - vysvětlí, co je státní rozpočet a co se jeho prostřednictvím financuje, co je 
nejvýznamnější složkou příjmů do státního rozpočtu  
 - vyjmenuje příspěvky v rámci sociální podpory, na které mají některé rodiny 
nárok, objasní princip solidarity  
 - objasní význam komerčních i státních bank  
 - vyjmenuje pozitiva a negativa podnikání a zaměstnání  

Národní hospodářství 
- struktura národního hospodářství 

orientuje se v ukazatelích národního hospodářství - HDP, nezaměstnanost, inflace, 
obchodní bilance, popíše hospodářskou politiku státu  
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- ukazatelé národního hospodářství 
- hospodářská politika státu 
- státní rozpočet 
- daně 

rozeznává přímou a nepřímou daň, uvede příklady  
vyjmenuje faktory, které ovlivňují úroveň národního hospodářství, objasní 
součinnost mezi výrobou, obchodem a službami  
- objasní princip fungování tržního hospodářství a možnosti zásahů státu  
 - vysvětlí, co je státní rozpočet a co se jeho prostřednictvím financuje, co je 
nejvýznamnější složkou příjmů do státního rozpočtu  
 - vyjmenuje příspěvky v rámci sociální podpory, na které mají některé rodiny 
nárok, objasní princip solidarity  
 - objasní význam komerčních i státních bank  
 - vyjmenuje pozitiva a negativa podnikání a zaměstnání  

Zdravá výživa objasní význam zdravé výživy a její vliv na tělesný a duševní rozvoj člověka  
uplatňuje správné stravovací návyky, dává do souvislosti složení stravy a rozvoj 
civilizačních nemocí  
odpovědně přistupuje ke svému zdraví, v rámci možností ho aktivně podporuje  

Korupce, korupční jednání objasní pojem korupce, vyjmenuje její důsledky, uvede příklady korupčního 
jednání  

     

5.11 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 
       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Fyzika 
Oblast Člověk a příroda 
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Název předmětu Fyzika 
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět FYZIKA je základem všech přírodovědných předmětů. Fyzika jako vědní obor tvoří 

základ ostatních přírodovědných a technologických disciplín. Fyzikální prolínání má vždy složku teoretickou 
a empirickou, u nichž dochází k neustálé konfrontaci a prolínání. 
V předmětu FYZIKA si žáci osvojují na základě pozorování, měření a experimentování nejdůležitější fyzikální 
pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálních jevů a procesů, které se vyskytují v 
přírodě, v běžném životě a v technické praxi.  
Vyučování fyziky významně přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků, učí žáky přesnému vyjadřování, 
rozvíjí jejich specifické zájmy a přibližuje jim možnosti a perspektivy moderních technologií.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace na druhém stupni činí od 6. do 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Výuka probíhá v 
kmenových třídách nebo v učebně výpočetní techniky. 

Integrace předmětů  Fyzika 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- v hodinách fyziky a při samostatné domácí práci s učebnicí a ostatními zdroji fyzikálních informací 
zhotovuje grafy, náčrty, přehledy; 
- dokáže řešit fyzikální problémy a úlohy a vědomosti získané při výuce fyziky aplikuje v běžném životě; 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vnímá a chápe podstatu fyzikálních problémů, promýšlí a plánuje způsoby řešení těchto problémů, 
dokáže k tomu využívat vlastního úsudku a zkušenosti; 
- vyhledává informace, které vedou k řešení fyzikálních problémů a takto získaných vědomostí a 
dovedností využívá k objevování různých variant řešení; 
- při řešení fyzikálních úloh užívá logické, matematické a empirické postupy; 
- správnost svých úvah a řešení prakticky ověřuje pomocí fyzikálních, matematických a logických metod; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vyjadřuje v písemném a ústním projevu své myšlenky v logickém sledu; 
- vyjadřuje se souvisle, výstižně a kultivovaně; 
- na základě získaných fyzikálních znalostí a vědomostí se účinně zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a 
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Název předmětu Fyzika 
vhodně argumentuje; 
- rozumí různým fyzikálním textům, záznamům a obrazovým materiálům; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- získává zdravé sebevědomí samostatným řešením přiměřeně náročných fyzikálních úkolů a tím získává 
pocit sebeuspokojení a sebeúcty; 
- s ohledem na svou kompetentnost má v hodinách laboratorních prací příležitost řídit práci skupiny a 
stanovovat pravidla pro její práci; 
- z pocitu sebeuspokojení z práce v hodinách výuky fyziky získává pozitivní vztah ke škole, což je pro něj 
motivací k dosahování dobrých pracovních a studijních výsledků; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- je si vědom svých školních povinností a své zodpovědnosti za domácí přípravu na výuku fyziky; 
- z hlediska fyzikálního chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, dokáže na ně 
pohlížet komplexně; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- dodržuje stanovená pravidla o bezpečném a účinném používání materiálů, nástrojů a vybavení fyzikální 
učebny, plní své závazky a povinnosti; 
- dokáže se adaptovat na nové nebo nezměněné pracovní podmínky; 
- dodržuje osvojená základní pravidla bezpečné práce při provádění fyzikálních experimentů, měření a 
pozorování. 

    

Fyzika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 
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Fyzika 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
Měřené veličiny 
Délka 
Objem 
Hmotnost 
Teplota a její změna 
Čas 

změří délku délkovým měřidlem s použitím převodu jednotek délky  
změří objem odměrným válcem s použitím převodu jednotek objemu  
změří hmotnost rovnoramennými vahami s použitím převodu jednotek hmotnosti  
změří čas stopkami a hodinkami s použitím převodu jednotek času  
změří teplotu laboratorním teploměrem ve oC  
porovná změnu délky při zahřívání tyčí z různých kovů, bimetalového pásku a 
změnu objemu kovové koule  
vysvětlí pojmy: hustota, hmotnost a objem těles  

Skupenství látek 
Souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou 
Difúze 

popíše Brownův pohyb pylového zrnka v kapce vody  
při pokusu popíše difúzi ve vodě  
porovná vzájemné působení částic na částech křídy, plastelíny, kapkách vody, 
přilnavost destičky na hladině vody, při rozpouštění ve vodě (slazení čaje)  

Gravitační pole a gravitační síla 
Přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa 

změří siloměrem velikost gravitační síly působící na těleso s použitím jednotek síly  
vypočítá gravitační sílu z hmotnosti tělesa a porovná na praktických příkladech  
určí velikost i směr skládaných sil a výslednice  

Síla, druhy sil. 
Výslednice dvou sil stejných a opačných směrů 

znázorní sílu  
vypočítá velikost výslednice sil působících na těleso ve stejném i opačném směru  
graficky tyto síly znázorňuje  
určí velikost i směr skládaných sil a výslednice  
určí výpočtem i graficky, jsou-li síly v rovnováze  

Mangnetická síla, magnetické pole uvede příklady působení magnetické síly a magnetického pole v běžném životě  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
Fyzikální veličiny a měření 

    

Fyzika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
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Fyzika 7. ročník  

 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Pohyby těles 
(důraz na praktické úkoly) 
Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný 
Pohyb přímočarý a křivočarý 

porovná, zda je těleso v klidu nebo v pohybu vzhledem k jinému tělesu  
porovnává, zda těleso koná pohyb přímočarý či křivočarý, rovnoměrný či 
nerovnoměrný  
spočítá rychlost, dráhu nebo čas při rovnoměrném pohybu těles s použitím 
převodu jednotek a na praktických příkladech a grafech porovná tyto vztahy  

Tlaková síla a tlak 
Vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na níž síla působí 

vypočítá tlak a tlakovou sílu pomocí obsahu plochy, na níž síla působí s užitím 
převodu jednotek  
pomocí gravitační síly změří tlakovou sílu  
na praktických příkladech vysvětlí, kdy je tlak potřeba zvětšit a kdy zmenšit  

Třecí síla 
Pohyb přímočarý a křivočarý 
Ovlivňování velikosti třecí síly v praxi 

určí směr třecí síly  
změří velikost třecí síly  
vysvětlí, na čem závisí velikost třecí síly  

Newtonovy zákony 
První 
Druhý 
Třetí 

aplikuje poznatky zákona síly v praxi, jak se změní rychlost tělesa při působení síly 
na něj  

Pascalův zákon 
Hydraulická zařízení 

aplikuje Pascalův zákon na praktické příklady, pomocí něhož vypočítá tlakovou sílu 
a tlak vznikající v kapalině s použitím převodu jednotek  
vypočítá ze vztahu pro hydraulická zařízení tlakovou sílu při působení známé síly na 
jeden píst či obsah menšího či většího pístu  
aplikuje Pascalův zákon na princip hydraulických zařízení na praktické situace  

Archimédův zákon 
Vztlaková síla 
Potápění, vznášení se a plavání těles v klidných tekutinách 

vypočítá tlakovou sílu působící na plochu v kapalině v závislosti na hloubce a 
hustotě kapaliny  
tyto závislosti aplikuje při výpočtu hydrostatického tlaku vznikajícího v kapalině  
dané vztahy porovnává na praktických příkladech různých kapalin v různých 
nádobách  
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Fyzika 7. ročník  

vypočítá atmosferický tlak pomocí hydrostatického tlaku  
popíše změny atmosferického tlaku a tlakové síly v různých vrstvách atmosféry  
s porozuměním porovnává gravitační a vztlakovou sílu působící na těleso v těchto 
situacích  
vypočítá vztlakovou sílu působící na těleso v atmosferickém vzduchu, což 
porovnává na praktických příkladech  
popíše, v jakých situacích vzniká v uzavřené nádobě podtlak a kdy přetlak  

Jednoduché stroje, práce určí, kdy je páka v rovnovážné poloze  
určí, kam je potřeba umístit na páce těleso o určité hmotnosti  
vypočítá moment síly s použitím jednotek  
vypočítá sílu či její rameno z rovnovážné polohy páky  
vypočítá sílu dalších druhů jednoduchých strojů  
výpočte množství vykonané práce  
na praktických příkladech uvede využití páky  
vypočítá sílu, kterou musíme táhnout, použijeme-li kladku pevnou či volnou, jejich 
kombinaci  
rozliší výhody a nevýhody jednotlivých kladek v praxi  

    

Fyzika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Formy energie 
Pohybová a polohová energie 
Vnitřní energie 

vypočítá práci ze síly a dráhy s převody jednotek při pohybu po přímé dráze a při 
zvedání tělesa kladkami a porovnává na praktických příkladech  
porovnává, kdy je práce konána a kdy není  
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Fyzika 8. ročník  

vypočítá výkon z vykonané práce a doby, za kterou byla práce vykonána, s převody 
jednotek  
vypočítá výkon ze stálé síly a rychlosti tělesa  
vypočítá účinnost z výkonu a příkonu  
uvedené vztahy aplikuje na praktické situace  
určí, za jakých podmínek se zvyšuje či klesá pohybová energie tělesa  
vypočítá polohovou energii tělesa ze závislosti na hmotnosti a výšce  
uvedené vztahy porovnává na různých příkladech  
aplikuje poznatky o vzájemných přeměnách pohybové, polohové a vnitřní energie 
tělesa na praktických situacích  
na praktických situacích aplikuje poznatky o zvyšování a snižování vnitřní energie 
tělesa při tepelné výměně  
vypočítá teplo odevzdané či přijaté tělesem v závislosti na teplotním rozdílu, 
hmotnosti tělesa a měrné tepelné kapacitě  

Elektrický obvod 
Elektrický náboj, elektrické pole 

sestrojí správně dle schématu rozvětvený a nerozvětvený elektrický obvod ze 
zdroje el. napětí, spínače, žárovek, galvanometru a vodičů  
popíše, že žárovka svítí při uzavřeném obvodu  
rozliší vodiče el. proudu a el. izolanty  
rozliší rozvětvený a nerozvětvený el. obvod  
sestrojí elektrický obvod podle schématu, též i při zapojení rezistorů sériovém i 
paralelním  
změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem  

Elektrický proud 
Elektrické napětí 
Ohmův zákon 

sestrojí správně dle schématu rozvětvený a nerozvětvený elektrický obvod ze 
zdroje el. napětí, spínače, žárovek, galvanometru a vodičů  
použije elektroskop při zjištění, zda je těleso elektricky nabité  
na praktických příkladech aplikuje poznatky o elektrostatické indukci a polarizaci 
izolantu  
pomocí siločar znázorní, kterým směrem působí síla elektrického pole  
popíše, jak vzniká elektrický proud v kovech a vodných roztocích  
aplikuje přitahování těles s nesouhlasnými náboji na papíru a polyethylenovém 
sáčku  
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Fyzika 8. ročník  

aplikuje odpuzování těles se souhlasnými náboji na proužcích sáčku působením 
elektrické síly el. pole  
popíše model atomu  
porovná vznik kladného a záporného iontu  
změří elektrický proud a napětí  
sestrojí elektrický obvod podle schématu, též i při zapojení rezistorů sériovém i 
paralelním  
změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem  
proud a napětí vypočítá podle polohy ručky na ručkovém ampérmetru či 
voltmetru  
vypočítá elektrický odpor, proud či napětí z Ohmova zákona s použitím převodů 
jednotek  
dané vztahy aplikuje na různých příkladech  
vypočítá odpor dvou rezistorů zapojených v obvodě sériově či paralelně  
určí elektrický proud či napětí při zapojení rezistorů sériovém či paralelně  
použije reostat ke změně elektrického proudu i jako dělič napětí  

Změny skupenství vypočítá teplo přijaté či odevzdané při tání a tuhnutí  
s porozuměním definuje měrné skupenské teplo tání a varu, což aplikuje na různé 
množství látky  
na praktických příkladech aplikuje, na čem závisí rychlost vypařování a teplota 
varu  
vypočítá teplo odevzdané při varu  
na praktických situacích aplikuje znalosti, kdy nastává kapalnění  

Vlastnosti zvuku 
Látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku 
Rychlost šíření zvuku v různých prostředích 
Odraz zvuku na překážce 
Ozvěna 
Pohlcování zvuku 
Výška zvukového tónu 

rozliší na praktických příkladech zdroje zvuku  
rozliší, jakým prostředím se zvuk šíří rychleji, pomaleji či vůbec  
rychlost zvuku v různých prostředích aplikuje při výpočtu různých úloh  
podle kmitočtu tónu rozliší hranice slyšitelnosti, kdy vzniká infrazvuk a kdy 
ultrazvuk  
popíše, v jakých situacích nastává odraz zvuku, pohlcování zvuku, ohyb zvuku, 
ozvěna, dozvuk  
na praktických příkladech rozliší hladiny zvuku, kdy je zvuk škodlivý, práh bolesti  
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Fyzika 8. ročník  

popíše důsledky nadměrného hluku, a jakých způsobem lze zabránit nadměrnému 
hluku vůči sobě samému i okolí  

Práce, výkon vypočítá práci ze síly a dráhy s převody jednotek při pohybu po přímé dráze a při 
zvedání tělesa kladkami a porovnává na praktických příkladech  
porovnává, kdy je práce konána a kdy není  
vypočítá výkon z vykonané práce a doby, za kterou byla práce vykonána, s převody 
jednotek  
vypočítá výkon ze stálé síly a rychlosti tělesa  
vypočítá účinnost z výkonu a příkonu  
uvedené vztahy aplikuje na praktické situace  

Přeměny skupenství 
Tání a tuhnutí 
Skupenské teplo tání, vypařování a kapalnění 

vypočítá teplo přijaté či odevzdané při tání a tuhnutí  
s porozuměním definuje měrné skupenské teplo tání a varu, což aplikuje na různé 
množství látky  
na praktických situacích aplikuje znalosti, kdy nastává kapalnění  

Hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny na praktických příkladech aplikuje, na čem závisí rychlost vypařování a teplota 
varu  
vypočítá teplo odevzdané při varu  

    

Fyzika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Formy energie 
Elektrická energie a výkon 
Výroba a přenos elektrické energie 

vypočítá výkon el. práce a času či napětí a proudu  
vysvětlí princip jaderné reakce a uvolňování energie  
provede výpočet množství tepla  
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Fyzika 9. ročník  

Jaderná energie 
Štěpná reakce 
Jaderný reaktor 
Jaderná elektrárna 
Ochrana lidí před radioaktivním zářením 
Tepelná 

provede výpočet výměny tepla  
vypočítá energii v látce podle Einsteina  
vysvětlí proces štěpení a slučování atomových jader  
popíše princip uvolňování jaderné energie při řetězové reakci v závislosti na 
kritické hmotnosti  
vysvětlí princip jaderné bomby  
popíše princip jaderné elektrárny včetně jaderného reaktoru  
aplikuje poznatky přeměny jaderné energie na jiné formy energií v praktických 
situacích  
popíše důsledky jaderného záření na člověka a důsledky jaderného výbuchu  
zvolí způsoby, jak se chránit před radioaktivním zářením a jak zjistit přítomnost 
radioaktivity  
porovná výhody a nevýhody jaderné elektrárny s vědomím vysoké bezpečnosti v 
dnešní době jakožto vhodné náhrady za vyčerpatelné zdroje energie  
popíše způsob skladování vyhořelého paliva  

Vlastnosti světla 
Zdroje světla 
Rychlost světla ve vakuu i v různých prostředích 
Stín 
Zatmění Slunce a Měsíce 
Zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně) 
Zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle (kvantitativně) 
Rozklad bílého světla hranolem 

rozliší zdroje světla  
na praktické příklady aplikuje znalosti zákona o přímočarém šíření světla v různých 
prostředích  
popíše proces úplného a částečného zatmění Slunce a Měsíce  
na praktických příkladech rozezná plný stín a polostín  
na různých příkladech aplikuje zákon odrazu světla včetně výpočtu úhlu odrazu a 
dopadu  
aplikuje zákon odrazu při zobrazení paprsků v případě rovinného, dutého a 
vypuklého zrcadla  
používá hodnotu rychlosti světla ve vakuu při různých výpočtech  
rychlost světla v různých prostředích využívá k rozhodnutí, zda se světlo láme ke 
kolmici či od kolmice  
zobrazí paprsky, předmět i obraz při lomu světla spojkou či rozptylkou, a to v 
různých vzdálenostech předmětu od ohniska čočky  
aplikuje znalosti o čočkách na lupu, mikroskop a fotografický přístroj  
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Fyzika 9. ročník  

rozloží světlo optickým hranolem a vyjmenuje ve správném pořadí složení 
barevného spektra  

Sluneční soustava 
Její hlavní složky 
Měsíční fáze 
Hvězdy, složení hvězd 

vyjmenuje planety sluneční soustavy  
rozliší velké planety od planet zemského typu podle vlastností  
rozliší planetu od měsíce  
podle gravitačních sil popíše pohyb planet a jejich měsíců  
rozliší planetku od planety  
rozliší hvězdu od planety podle jejich vlastností  
popíše složení hvězdy a komety  
rozliší obra od trpaslíka  
na hvězdné mapě rozliší některé souhvězdí  

Elektrické a magnetické pole 
Střídavý proud 
Vedení el.proudu v kapalinách, plynech a polovodičích 
Bezpečné zacházení s el. spotřebiči 

popíše vznik stejnosměrného a střídavého proudu  
znázorní průběh střídavého proudu  
využití stejnosměrného a střídavého proudu aplikuje na praktické příklady  
aplikuje využití transformátoru na praktických příkladech  
používá pravidlo pravé ruky pro určení severního pólu cívky s proudem  
popíše princip magnetoelektrického měřicího přístroje a stejnosměrného 
elektromotoru  
vypočítá kmitočet střídavého proudu z periody  
změří elektrický proud a napětí  
pomocí transformačního poměru vypočítá příslušný počet závitů či napětí primární 
či sekundární cívky  
aplikuje poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem v 
elektromagnetu, elektrickém zvonku, jističi, elektromagnetickém relé  
sestrojí elektrický obvod, v němž vzniká indukované napětí a aplikuje tyto poznatky 
na praktické příklady  
popíše vznik el. energie a její přenos do domácností  
vypočítá efektivní hodnotu proudu a napětí z amplitudy  
s využitím grafu porovnává vlastnosti vodiče a polovodiče v závislosti odporu na 
teplotě  
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provede rozbor zapojení zásuvky a vidlice  
rozliší vodič, izolant a polovodič dle vlastností s využitím v praxi  
správně objasní práci s el. spotřebiči  

     

5.12 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 
          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Chemie 
Oblast Člověk a příroda 
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět CHEMIE na základě empirických metod poznání (tzn. pozorování, pokusu a měření) 

vyvozuje vlastnosti vybraných chemických látek a jejich reakcí.  
Zodpovídá otázky o průběhu a příčinách přírodních procesů a vztahů mezi nimi a tím vede žáky k 
ekologickému myšlení. Ukazuje vztah mezi stavem přírody a člověkem, který využívá chemické látky. 
Současně u žáků při praktických úkolech rozvíjí objektivnost, soustavnost, systematičnost, schopnost 
komunikace ve skupině a obhájení vlastního názoru. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. 

Integrace předmětů  Chemie 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- chápe vzájemný kontext v probírané oblasti chemie; 
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Název předmětu Chemie 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

- seznamuje se se základními poznatky z různých oborů chemie; 
- osvojuje si dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí, s prováděním 
jednoduchých pokusů; 
- výsledky pozorování zpracovává, vyhodnocuje a dále využívá pro své vlastní učení; 
- vytváří si komplexní pohled na přírodní vědy; 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- získané informace, které jsou potřebné k dosažení cíle, vyhledává v periodické soustavě, v chemických 
tabulkách nebo využívá internet a chemické encyklopedie; 
- hledá vlastní postup při laboratorních úkolech; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- porozumí různým chemickým textům, obrazovým materiálům a jiným informačním a komunikačním 
prostředkům a využívá jich ke svému rozvoji; 
- vyjadřuje souvisle a logicky chemické poznatky a závěry svých prací a to jak ústní, tak i písemnou formou; 
- výsledky dovede logickými fakty obhájit a prezentovat před spolužáky; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- při skupinových praktických, ale i teoretických úkolech se naučí pracovat ve skupině (v různých rolích); 
- respektuje společně dohodnutá pravidla a je schopen je dodržovat; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- uvědomuje si své školní povinnosti a zodpovědnost za domácí přípravu na chemii; 
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a pohlíží na ně komplexně; 
- chová se zodpovědně v krizových situacích; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- bezpečně používá chemické pomůcky a vybavení; 
- dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti práce; 
- bezpečně pracuje s chemikáliemi; 
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Název předmětu Chemie 
- umí poskytnout první pomoc při úrazech způsobených chemickou látkou; 
- rozvíjí své schopnosti a uplatňuje získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. 

    

Chemie 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vlastnosti látek 
Skupenství 
Barva 
Vzhled 
Rozpustnost 
Hustota 
Chování při zahřívání 

roztřídí látky a tělesa, popisuje vlastnosti látek (barvu, skupenství, vzhled, 
rozpustnost)  
vysvětlí princip rozpouštění látek  
používá v souvislostech pojmy hustota, skupenství, vedení tepla a elektrického 
proudu při popisu vlastností prvků, pojmenuje kovy a nekovy  

Zásady bezpečné práce 
Ve školní pracovně i v běžném životě 
Nebezpečné látky a přípravky 

vyjmenuje základní pravidla bezpečnosti práce s chemickými látkami  
pojmenuje piktogramy  
předvede ukázku první pomoci při poranění vybranou chemickou látkou  

Mimořádné události 
Havárie chemických provozů 
Úniky nebezpečných látek 

rozpozná a předpokládá nebezpečí v modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek  

Směsi 
Různorodé 
Stejnorodé (roztoky) 
Koncentrace roztoku bez výpočtu 
Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace) 

rozdělí směsi, zařadí příklady různorodých a stejnorodých směsí  
vypočítá hmotnostní zlomek složek v roztocích  
samostatně provede oddělení složek směsí ve školních podmínkách  

Voda 
Destilovaná 

najde rozdíl při používání destilované a pitné vody  
popíše princip výroby pitné vody ve vodárnách  
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Pitná 
Odpadní 
Úprava pitné vody 
Čističky odpadních vod 

nalezne vhodné řešení a způsoby likvidace odpadních vod  

Vzduch 
Složení 
Čistota ovzduší 
Ozonová vrstva 

vysvětlí průběh hoření jako reakce hořlaviny s kyslíkem  
vysvětlí princip hašení, uvede vhodné hasebné prostředky  
aplikuje nejvhodnější způsoby ochrany čistoty ovzduší a ozonové vrstvy na 
vhodných příkladech  

Částicové složení látek 
Atomy 
Atomové jádro 
Molekuly 
Protony, neutrony 
Elektronový obal, elektrony 
Neutrony, izotopy 

vysvětlí pojmy atom a molekula  

Prvky 
Názvy, značky 
Protonové číslo, nukleonové číslo 
Skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků 
Vlastnosti a použití vybraných prvků 
Symboly prvků, sloučenin 

vyhledá v periodické soustavě názvy a značky vybraných prvků, jejich protonové 
číslo, přiřadí podle protonového čísla chemický prvek  

Chemická vazba, ionty 
Elektronegativita 
Chemická vazba – vznik chemické vazby, typy vazby 
Ionty 
Oxidační číslo 

pojmenuje chemickou vazbu mezi atomy prvků v chemických sloučeninách podle 
jejich elektronegativity  
označí kationty, anionty podle elektrického náboje, napíše jejich vznik z 
neutrálního atomu prvku  

Významné kovy 
Významné nekovy a polokovy 
Vzácné plyny a vodík 

používá v souvislostech pojmy hustota, skupenství, vedení tepla a elektrického 
proudu při popisu vlastností prvků, pojmenuje kovy a nekovy  

Chemické reakce 
Chemická reakce a chemická rovnice 
Příklady chemických reakcí 
Hoření, hořlavost, požár 

přečte chemické rovnice  
označí výchozí látky a produkty chemické reakce  
zapíše jednoduché chemické rovnice při zadání názvů a vzorců výchozích látek a 
produktů  
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Hašení, hasící prostředky 
Molární hmotnost 
Látkové množství 
Zákon zachování hmotnosti 
Výpočet z chemické rovnice 
(pokračuje v 9. ročníku) 

aplikuje zákon zachování hmotnosti  

Halogenidy 
Názvosloví 
Použití a význam chloridu sodného v průmyslu 

porovná vlastnosti a použití vybraných anorganických látek  
zapíše jednoduché chemické rovnice při zadání názvů a vzorců výchozích látek a 
produktů  

Oxidy 
Názvosloví 
Vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů 

porovná vlastnosti a použití vybraných anorganických látek  
označí výchozí látky a produkty chemické reakce  

Kyseliny a hydroxidy 
Názvosloví 
Vlastnosti 
Použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů 
Kyselost a zásaditost roztoků 

vysvětlí pojmy kyselost, zásaditost a pH  
porovná vlastnosti a použití vybraných anorganických látek  
označí výchozí látky a produkty chemické reakce  

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté 
Vlastnosti 
Použití vybraných solí 
Názvosloví a použití prakticky vybraných sloučenin 

porovná vlastnosti a použití vybraných anorganických látek  
označí výchozí látky a produkty chemické reakce  

    

Chemie 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
zapíše jednoduché chemické reakce (slučování, rozklad, neutralizace)  
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Chemické reakce 
(pokračování z 8. ročníku) 
Slučování a rozklad 
Oxidačně-redukční 
Exo a endotermické 
Neutralizace 

uvede příklady reakcí v praxi  
vypočítá hmotnost reaktantu nebo produktu  

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 
Teplo 
Plošný obsah povrchu 
Katalýza 

určí reakci exotermickou a endotermickou  
vyjmenuje faktory ovlivňující průběh reakce  

Uhlovodíky 
Zdroje uhlovodíků 
Ropa 
Zemní plyn 
Alkany 
Alkeny, alkiny 
Areny 

chápe vaznost prvků: C, H, O  
rozliší vazby jednoduché, násobné a vazby u aromatických uhlovodíků  
rozliší řetězec otevřený a uzavřený  
na základě poznatků vytvoří obecné vzorce alkanů, alkenů, alkinů  
najde v informačních zdrojích výskyt vlastnosti a použití významných alkanů  

Fosilní paliva, zpracování 
Uhlí 
Ropa 
Zemní plyn 
Zpracování ropy 
Koks 

vyjmenuje paliva fosilní a vyráběná  
popíše výrobu frakcí z ropy, výrobu koksu  
porovná klady a zápory jednotlivých paliv  

Deriváty uhlovodíků 
Halogenderiváty 
Alkoholy 
Karbonylové 
Karboxylové kyseliny 
Estery, esterifikace 
Aminy, nitroderiváty 

rozliší charakteristické skupiny derivátů uhlovodíků  
najde v informačních zdrojích výskyt, vlastnosti a použití nejdůležitějších alkoholů a 
karboxylových kyselin  

Významné látky v organismech 
Fotosyntéza 
Sacharidy 

určí reaktanty a produkty fotosyntézy  
vyvodí význam fotosyntézy pro člověka  
rozdělí cukry na jednodušší a složité  
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Chemie 9. ročník  

Tuky, mýdlo 
Bílkoviny 
Enzymy 
Vitaminy 

vyvodí význam cukrů  
rozdělí bílkoviny a vyvodí význam bílkovin  
rozdělí tuky  

Chemický průmysl a jeho vliv na životní prostředí 
Stavební materiály 
Kovy 
Plasty, syntetická vlákna 
Detergenty 
Léčiva, drogy 
Otravné látky 
Výbušniny 
Jaderná energie, druhy záření, využití, rizika 
Ochrana při haváriích 

vyvodí rizika jednotlivých výrob v chemickém průmyslu v souvislosti na životní 
prostředí  
zná ochranu v případě mimořádných událostí a havárií, charakterizuje pravidla 
dekontaminace  
navrhne recyklaci surovin (výrobků)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Chemický průmysl a jeho vliv na životní prostředí 

     

5.13 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 
       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 
Oblast Člověk a příroda 
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět PŘÍRODOPIS je vyučován jako samostatný předmět ve všech ročnících 2. stupně.  
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Název předmětu Přírodopis 
Vzdělávání v předmětu přírodopis: 

 směřuje k pochopení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny; 
 poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům; 
 umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součástí jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a 

ovlivňují se; 
 podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování; 
 učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě; 
 vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka 

na přírodních zdrojích; 
 seznamuje žáka se stavbou živých organismů. 

Předmět PŘÍRODOPIS úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 
 chemie: ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické složení a vlastnosti minerálů  

a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy; 
 fyzika: světelná energie, sluch a zrak; 
 zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. Výuka je realizována v kmenových třídách, v počítačové pracovně, v 
pracovně vybavené interaktivní tabulí.   

Integrace předmětů  Přírodopis 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby a metody, organizuje vlastní učení; 
- vyhledává, třídí a propojuje informace o jednotlivých organismech, aktivně je zařazuje do systému, 
postupně vyvozuje systematické skupiny, aktivně pracuje s klíči; 
- používá správné odborné terminologie, využívá základní pojmy, spirálovitě rozvíjí jejich obsah, hledá a 
uvádí souvislosti mezi různými skupinami organismů, mezi základními ději v přírodě, využívá 
mezipředmětová souvislosti; 
- získává základní dovednosti pozorování s využíváním lupy, mikroskopu; 
- rozvíjí zájem o poznávání přírody, využívá dřívější znalosti a dovednosti k samostatné aplikaci; 
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Název předmětu Přírodopis 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- předkládá otázky, hledá odpovědi (na základě otázek v učebnici, v pracovním sešitu apod.); 
- využívá zkušenosti a vlastní úsudek, rozdíly a shody, přizpůsobení prostředí a způsobu života, probírá 
důsledky vlivů člověka na přírodu, souvislosti mezi způsobem života a zdravím; 
- vyhledává informace o jednotlivých organismech i o přírodních celcích, shromažďuje informace na 
základě vlastního pozorování v okolní přírodě, organismů v domácnosti, na základě využívání časopisů, 
televizních pořadů, internetu, postupně zvyšuje nároky na množství a zejména kvalitu informací; 
- samostatně zpracovává individuální nebo skupinové referáty na základě získaných informací a zkušeností 
a předkládá jejich prezentaci – ústní, písemnou, výtvarnou či jinou formou; 
- hodnotí kvalitu zpracovaných referátů a uvědomuje si důležitost získávání informací prostřednictvím 
moderních komunikačních prostředků a jejich využívání při řešení zadaných úkolů; 
- diskutuje o získaných informacích na základě pozorování při praktických cvičeních, respektuje obhajování 
vyjadřovaných názorů, logicky vyvrací nesprávné názory, diskutuje o odpovědnosti člověka za chování v 
přírodě; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- formuluje a vyjadřuje se souvisle na zadanou otázku týkající se přírody, zdraví, vztahů člověka a životního 
prostředí v písemném i ústním projevu; 
- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor, respektuje názory druhých; 
- využívá různých odborných textů (doporučených knih), atlasů a webových stránek k vyjadřování názorů 
na okolní situaci v přírodě; 
- navazuje kontakty mezi žáky při diskusích o okolní přírodě, o vztazích lidí k ní, aktuálních problémech 
týkajících se zdraví, životního prostředí a ochrany přírody; 
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření kvalitních vztahů (vhodná komunikace se 
spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými); 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- účinně spolupracuje ve skupině při pozorování přírody, laboratorních pracích, při hledání odpovědí na 
zadané otázky; 
- pozitivně hodnotí dobrou vzájemnou spolupráci v týmu (při pobytech v přírodě, exkurzích) a na základě 
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Název předmětu Přírodopis 
úcty a ohleduplnosti přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů; 
- podílí se na diskusi v malé skupině i na debatě celé třídy před prezentací řešení úkolů a při tom respektuje 
různá hlediska; 
- samostatným řešením přiměřených úkolů dosahuje pocitu sebeuspokojení, sebedůvěry a sebeúcty; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- zdůrazňuje rovnost lidí, potřebu jejich vzájemné spolupráce, ohleduplnost k hendikepovaným, starším a 
nemocným lidem, k těhotným ženám, důležitost vzájemné lidské pomoci při úrazech, v nemoci atd.; 
- chápe význam ochrany jednotlivých organismů, rozmanitosti přírody, význam ochrany zdraví a 
odpovědnosti lidí za zdraví své i dalších lidí, právo na zdravé životní prostředí i povinnost odpovědného 
jednání v přírodě; 
- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných 
událostech, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc; 
- zdůrazňuje propojenost našich kulturních tradic se vztahem k přírodě, uvědomuje si, že součástí našeho 
historického dědictví a vlastenectví je i láska k naší přírodě; 
- chápe ekologické vazby v prostředí a systémové uspořádání v přírodě, uvědomuje si ohrožování 
základních podmínek života, možnosti a způsoby jejich ochrany, vlastní zodpovědnosti v tomto smyslu, 
získané dovednosti a návyky využívá ke správnému jednání vůči prostředí, vůči svému zdraví a zdraví jiných 
lidí a zdůvodňuje význam i principy udržitelnosti rozvoje; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s mikroskopickými preparáty, s živými přírodninami 
a při pobytu v přírodě; 
- diskutuje o výsledcích práce v okolí z hlediska ochrany přírody, udržitelného rozvoje a ochrany zdraví lidí; 
- chápe možnosti i problémy spojené s různými pracovními činnostmi v přírodě (v zemědělství, v lesnictví, 
při ochraně životního prostředí), při využívání přírody pro rekreaci a pro turistiku. 

    

Přírodopis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
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Přírodopis 6. ročník  

 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Podmínky pro život na Zemi 
(pozn. Navazuje na učivo zeměpisu: Země) 

orientuje se v názorech na vznik života, vysvětlí základní projevy života a doloží je 
příklady  

Vznik, vývoj, projevy života orientuje se v názorech na vznik života, vysvětlí základní projevy života a doloží je 
příklady  

Třídění organismů vytkne základní odlišnosti buňky bakterie od buněk rostlin a živočichů  
rozlišuje a porovná jednotlivé organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických 
jednotek  

Mikroorganismy 
Viry, bakterie, sinice, jednobuněčné houby, jednobuněčné řasy, prvoci 

vytkne základní odlišnosti buňky bakterie od buněk rostlin a živočichů  
posoudí význam mikroorganismů v přírodě i pro člověka  
roztřídí významné zástupce jednotlivých skupin živočichů (prvoci, bezobratlí)  

Nižší rostliny - řasy poznává a zařazuje dané zástupce běžných druhů řas  
Houby 
Houby vřeckovýtrusé 
Houby stopkovýtrusé 
Lišejníky 
Zásady sběru a konzumace hub 

charakterizuje houby bez plodnic a vysvětlí pozitivní a negativní vliv na člověka a 
živé organismy  
rozpozná známější jedovaté houby od jedlých  
ovládá zásady sběru, konzumace a první pomoci při otravě houbami  

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla porovná a objasní funkci základních orgánů rostlin i živočichů  
popíše stavbu těla a funkce jednotlivých částí těla vybraných živočichů  

Vývoj, vývin a systém živočichů 
Žahavci, ploštěnci, hlísti 
Měkkýši, plži, hlavonožci 
Kroužkovci, 
Členovci – pavoukovi, korýši, mnohonožky, stonožky, chvostoskoci 
Členovci – hmyz 

popíše stavbu těla a funkce jednotlivých částí těla vybraných živočichů  
roztřídí významné zástupce jednotlivých skupin živočichů (prvoci, bezobratlí)  

Rozšíření, význam a ochrana živočichů objasní jednoduché potravní řetězce v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

217 

Přírodopis 6. ročník  

Projevy chování živočichů objasní projevy chování živočichů  
Organismy a prostředí objasní jednoduché potravní řetězce v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 

význam  
Praktické metody poznávání přírody uplatňuje zásady bezpečného chování člověka vůči živočichům  

dokáže pozorovat preparát lupou a mikroskopem a zjednodušeně jej zakreslit  
při pozorování v přírodě se chová ohleduplně, dbá svého bezpečí  

    

Přírodopis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Základní struktura života rozlišuje a vysvětluje funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin a 

živočichů  
Orgány rozlišuje a vysvětluje funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin a 

živočichů  
popíše stavbu těla a funkce jednotlivých částí těla u vybraných živočichů  

Orgánové soustavy rozlišuje a vysvětluje funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin a 
živočichů  
popíše stavbu těla a funkce jednotlivých částí těla u vybraných živočichů  

Třídění organismů přiřazuje vybrané organismy podle charakteristických znaků do příslušných říší a 
nižších taxonomických jednotek  
roztřídí významné zástupce kmene strunatců; porovná znaky a odlišnosti mezi 
jednotlivými třídami obratlovců  

Strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci) 
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla 

přiřazuje vybrané organismy podle charakteristických znaků do příslušných říší a 
nižších taxonomických jednotek  
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Přírodopis 7. ročník  

Vývoj, vývin a systém živočichů 
Rozšíření, význam a ochrana živočichů 
Hospodářsky významné druhy 
Chov domestikovaných živočichů 

popíše stavbu těla a funkce jednotlivých částí těla u vybraných živočichů  
roztřídí významné zástupce kmene strunatců; porovná znaky a odlišnosti mezi 
jednotlivými třídami obratlovců  
vyhledá hospodářsky významné druhy živočichů; posoudí význam chovu vybraných 
domestikovaných živočichů  

Projevy chování živočichů 
Základní projevy chování živočichů 
Základy etologie 

objasní projevy chování živočichů v přírodě, jejich způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí;  
zváží zásady bezpečného chování ve styku se živočichy  

Přechod rostlin na souš posoudí význam minulých a dnešních ekosystémů pro vývoj dalšího života na Zemi  
Znaky vyšších rostlin: 
Stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, list, květ, 
semeno, plod) 

popíše stavbu těla a funkce jednotlivých částí těla vyšších rostlin  
porovná tvary a stavbu buněk listů, pozoruje cévní svazky stonku  

Fyziologie rostlin 
Fotosyntéza 
Dýchání 
Růst 
Rozmnožování 

vytkne základní odlišnosti rostlinných fyziologických procesů mezi fotosyntézou a 
dýcháním rostlin, určí podmínky růstu a příklady rozmnožování rostlin  

Systém rostlin 
Mechorosty (mechy) 
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny) 
Nahosemenné rostliny (jehličnany) 
Krytosemenné rostliny (jednoděložné a dvouděložné) 

roztřídí vybrané zástupce jednotlivých skupin vyšších rostlin pomocí klíčů a atlasů  

Význam rostlin a jejich ochrana 
Ochrana přírody 

posoudí význam minulých a dnešních ekosystémů pro vývoj dalšího života na Zemi  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
Základní struktura života 

    

Přírodopis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
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Přírodopis 8. ročník  

 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Praktické metody poznávání přírody 
Pozorování lupou a mikroskopem 

pracuje s mikroskopem, umí pozorovat lupou, načrtne a popíše jednoduchý nákres  
uplatňuje zásady bezpečnosti práce a chování při poznávání přírody  

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla obratlovců popíše kostru, orgány a orgánové soustavy vybraných skupin obratlovců  
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných obratlovců  

Základy etologie vysvětlí základní projevy chování živočichů a uplatňuje poznatky ve styku se zvířaty  
Anatomie a fyziologie 
Opěrná soustava 
Pohybová soustava 
Tělní tekutiny 
Oběhová soustava 
Dýchací soustava 
Trávící soustava a metabolismus 
Vylučovací soustava 
Kůže 
Řídící soustava 
Smyslová ústrojí 

popíše stručně stavbu a funkce těla člověka  

Nemoci, úrazy a prevence: 
nemoci 
úrazy (krvácení – druhy, zlomeniny - druhy), první pomoc 
otravy (alkohol, léky, drogy, houby), první pomoc 
úžeh, úpal, omrzliny 
poranění hrudníku 

rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby  
umí poskytovat první pomoc při různých poškozeních těla  
předchází rizikům běžných úrazů, otrav, popálení  

Psychická onemocnění 
Závislosti 
Zvládání stresu 

projevuje odpovědný vztah k pravidlům zdravého životního stylu  

Životní styl – dopad na zdraví projevuje odpovědný vztah k pravidlům zdravého životního stylu  
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Přírodopis 8. ročník  

Rozmnožovací soustava. Vývin lidského jedince porovná rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním,  
 objasní vznik a vývin nového jedince  

Dědičnost organismů, základy genetiky objasní podstatu dědičnosti organismů  
Původ a vývoj člověka charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka  

    

Přírodopis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Země 
Vznik a stavba 

diskutuje o názorech na vznik Země a složení vesmíru  

Nerosty a horniny 
Vznik, vlastnosti, praktický význam a využití vybraných zástupců 

určuje a stručně popíše podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a 
horniny, objasňuje pojmy nerost - hornina  

Vnější a vnitřní geologické děje 
Příčiny a důsledky 

vysvětluje původ a důsledky vnějších geologických dějů  
vysvětluje původ a důsledky vnitřních geologických dějů  

Půdy 
Vznik, typy a význam půdy pro výživu rostlin 

rozlišuje některé typy půd a objasňuje jejich vznik  

Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi shrnuje poznatky o geologických obdobích  
Geologický vývoj a stavba území ČR 
Český masív, Karpaty 

orientuje se v geologickém složení ČR  

Podnebí a počasí, vlivy znečištění ovzduší a klimatických změn objasňuje změny v přírodě vyvolané člověkem, jejich důsledky pro kvalitu životního 
prostředí  

Mimořádné události způsobené přírodními vlivy vysvětluje původ a důsledky vnějších geologických dějů  
vysvětluje původ a důsledky vnitřních geologických dějů  
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Přírodopis 9. ročník  

Organismy a prostředí 
Vzájemné vztahy mezi organismy 
Neživé složky životního prostředí 
Živé složky 

vysvětluje, jakým způsobem se může člověk aktivně podílet na zhoršování nebo 
zlepšování životního prostředí  

Ochrana přírody a životního prostředí objasňuje změny v přírodě vyvolané člověkem, jejich důsledky pro kvalitu životního 
prostředí  
vysvětluje, jakým způsobem se může člověk aktivně podílet na zhoršování nebo 
zlepšování životního prostředí  

Ekosystémy vysvětluje funkci ekosystémů a uvede jejich příklady  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 
Ekosystém 

     

5.14 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 
       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 
Oblast Člověk a příroda 
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět ZEMĚPIS má přírodovědný i společenskovědní charakter.  

Popisuje území včetně rozmístění přírodních jevů, lidí a událostí. Výuka se zaměřuje na základní vědomosti 
o Zemi, na její krajinnou i socioekonomickou sféru, tak aby žáci hlouběji porozuměli zákonitostem 
přírodních procesů, poznávali přírodní, hospodářské a sociální podmínky místní krajiny, regionu, světadílů. 
Žáci mohou poznávat i podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislost člověka na 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

222 

Název předmětu Zeměpis 
přírodních zdrojích a vliv lidské činnosti na stav životního prostředí. 
Během výuky se žáci učí pracovat s různými druhy map, schématy a tabulkami, které slouží k prohloubení a 
konkretizaci učiva. Zeměpis tak umožňuje seznamovat se s životem i tradicemi obyvatel různých států, s 
přírodou, a tím se orientovat v současném dění ve světě. Podněcuje i touhu cestovat a poznávat svou vlast 
i jiné země. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. Výuka je realizována v kmenových třídách, v počítačové pracovně, v 
pracovně vybavené interaktivní tabulí. 

Integrace předmětů  Zeměpis (Geografie) 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- seznamuje se s obecně používanými znaky, symboly, termíny v zeměpise a dává je do vzájemných 
souvislostí; 
- chápe jednotlivé probírané oblasti přírodních dějů; 
- poznává přírodní procesy, jejich příčiny a průběh; 
- poznává cíl učení a systematicky sleduje výsledky svého učení; 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vyhledává a třídí informace o probíraných oblastech; 
- ověřuje si správnost řešení problémů a srovnává s vlastní zkušeností; 
- samostatně volí nové postupy vhodné pro řešení stavu přírodního a životního prostředí; 
- vnímá společenské problémy a posuzuje je z hlediska různých společenských dějů; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- souvisle a výstižně formuluje své názory na chování lidské společnosti k přírodním systémům i 
společenskému dění; 
- osvojí si postupy při užívání informačních i komunikačních prostředků v oblasti geografie; 
- vysvětluje pozorované přírodní i společenské jevy, umí vyslechnout i odlišný názor a zabývat se jím; 
- využívá získané komunikační dovednosti k předkládání vlastních řešení; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
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Název předmětu Zeměpis 
- chápe význam samostatné i týmové práce ve dvojicích nebo malé skupině; 
- ovládá a aktivně uplatňuje zásady účelné organizace práce při zadávání činnosti v hodinách zeměpisu; 
- učí se diskutovat o pozorovaných přírodních i společenských jevech;  
- předkládá podněty pro tvořivý přístup v pracovní skupině; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- poznává naše přírodní bohatství, kulturní památky i tradice a s tímto poznáním získává potřebu je chránit; 
- chápe základní požadavky na kvalitu životního prostředí v rámci obce a regionu; 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, nachází nenásilné cesty k řešení konfliktů při ochraně životního 
prostředí; 
- umí poskytnout při pobytu v přírodě při lehčích úrazech první pomoc; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- uplatňuje při pobytu v přírodě své poznatky ve smyslu aktivní ochrany životního prostředí; 
- vyhledává možná rizika při pobytu v přírodě a hledá cesty k jejich minimalizaci; 
- nachází způsoby jak využívat znalostí získaných ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj; 
- zapojuje se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům. 

    

Zeměpis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
MAPY 
Planeta Země 
Orientace na Zemi 

orientuje se v zeměpisných atlasech  
rozeznává druhy map podle tématu, obsahu a měřítka  
rozumí základním geografickým a topografickým pojmům  
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Zeměpis 6. ročník  

Obsah map a plánů, druhy 
Zeměpisné atlasy 
Činnosti s mapami ve školním atlase světa 
Podstata a měřítko map 
Výpočty vzdáleností podle měřítka map a plánů 
Obsahy map a její čtení 
Geografické a topografické pojmy 
Značkový klíč 
Orientace mapy 
Výškopis a polohopis 
Praktické činnosti s mapami 
Práce s rejstříkem v atlasech 
Krajinná sféra Země a její základní části 
Složky přírodní krajiny 
Složky kulturní krajiny 

pracuje s různými druhy map, grafy a statistikami  
používá značkový klíč  
čte obsah map  
poznává soubor krajin tvořený přírodou a lidskou společností  

Globální problémy Země, Vliv člověka na podnebí, počasí a klimatické výkyvy orientuje se v jevech a procesech spojených s lidskými aktivitami  
porovnává statistická data týkající se vlivu člověka na životní prostředí  
sleduje lidské aktivity v přírodní krajině  

Glóbus 
Měřítka glóbu 
Poledníky a rovnoběžky, zeměpisná síť 
Určování zeměpisné polohy, zeměpisná délka a šířka 
Určování zeměpisné polohy na glóbu i mapách 
Geografická šířková pásma na zemi 
Lokalizace pásem biosféry 
Porovnávání států a kontinentů v přístupu ke krajině 

objasní pojmy glóbus, mapa, zeměpisná délka, šířka, rovnoběžky, poledníky  
vyhledává zadané zeměpisné polohy podle údajů  
orientuje se v podnebných pásech  
vysvětlí nerovnoměrnost života na Zemi  
pochopí rozdílné podmínky života na Zemi a různý společenský vývoj lidské 
společnosti  
rozumí zásadám rozmístění podnebných pásů na Zemi  

Vznik vesmíru 
Vývoj a poznávání vesmíru 
Slunce a sluneční soustava 
Měsíc 
Země jako vesmírné těleso ve sluneční soustavě 
Práce se zobrazením sluneční soustavy ve školním atlase 
Mechanismus sluneční soustavy 
Planety, hvězdy, galaxie 

objasní pojmy hvězdy, planety, družice planet, komety, galaxie, mléčná dráha  
posoudí postavení Země ve vesmíru  
popíše mechanismus sluneční soustavy  
seznámí se s fázemi a pohybem Měsíce  
objasní pohyby Země kolem Slunce a zemské osy  
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Zeměpis 6. ročník  

Tvar a rozměry země 
Pohyby země 
Pomocí globu objasnění pohybů země kolem zemské osy 
Trvání dne a noci 
Pohyb země kolem slunce 
Roční období 
Časová pásma (školní atlas) 
Datová mez 
Místní a světový čas 
Fyzickogeografická sféra 
Litosféra 
Atmosféra 
Hydrosféra 
Pedosféra 
Biosféra 
Kryosféra 
Přírodní oblasti země 

objasní pohyby Země kolem Slunce a zemské osy  
uvědomuje si příčiny různého trvání dne i noci v rozdílných zeměpisných šířkách  
vysvětlí střídání ročních období  
pochopí pojmy jarní a podzimní rovnodennost a letní a zimní slunovrat  
určí příčiny rozdílného času na Zemi  
orientuje se ve stavbě zemského tělesa a procesu jeho vývoje  
pracuje s pojmy počasí, podnebí  
orientuje se v pojmech povodí, úmoří, oceánské proudy, jezera, vodní nádrže, 
podpovrchová voda  
seznámí se se světovými oceány a významnými světovými moři  
orientuje se v pojmech typů a druhů půd, eroze půdy, ochrana půd  
vysvětlí výskyt rostlin a živočichů podle podnebných pásů a nadmořské výšky  
objasní pojmy sněžná čára, ledovce, trvale zaledněné území  
orientuje se v procesech počasí, rozumí pojmům povodeň, uragán, tajfun, tornádo  

Působení vnitřních přírodních sil 
Působení vnějších přírodních sil 
Složky přírody 

orientuje se ve vnitřních a vnějších přírodních silách  
orientuje se v pojmech ekosystém a ekologie  
sleduje lidské aktivity v přírodní krajině  
vysvětlí vznik zemětřesení, pohyby litosférických desek, sopečnou činnost  
rozliší složky a vazby živé a neživé přírody  

Chování člověka za mimořádných událostí seznámí se s bezpečností pohybu za mimořádných událostí  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 
Lokalizace pásem biosféry 

    

Zeměpis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
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Zeměpis 7. ročník  

 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Zeměpisná poloha 
Orientace na mapě světa 
Vymezení regionu 
Specifika oblastí 
Porovnávací kritéria jednotlivých regionů 
Přírodní a sociokulturní poměry v oblasti 
Audiovizuální pořady jednotlivých regionů 

určuje zeměpisnou polohu regionů  
orientuje se ve statistických materiálech  
orientuje se v tématických mapách a grafických podkladech  

Světadíly, oceány 
Polární oblasti 
Afrika 
Austrálie a Oceánie 
Severní a Jižní Amerika 
Asie 
Evropa 

orientuje se v oblastech zemských polokoulí  
určí zeměpisnou polohu světadílu  
pojmenuje světové oceány  
vyhledá na mapách světadílů základní zeměpisné informace  
orientuje se ve slepých mapách  

Činnosti s mapami ve školním atlase světa 
Výpočty vzdálenosti podle měřítka mapy 
Přírodní a socioekonomické poměry světadílu 
Práce se slepou mapou světadílu - makroregionu 
Práce se jmenným rejstříkem ve školním atlase 
Časová pásma světadílu 

orientuje se ve statistických materiálech  
orientuje se v tématických mapách a grafických podkladech  
určí zeměpisnou polohu světadílu  
vyhledá na mapách světadílů základní zeměpisné informace  
orientuje se ve slepých mapách  
orientuje se v časových pásmech regionů - světadílů  
vyhledá na mapách světadílů hospodářsky a politicky nejvýznamnější státy světa  
pracuje samostatně ve školním atlase při vyhledávání států v jednotlivých 
světadílech  
orientuje se ve školním atlase v oblastech koncentrace obyvatelstva, průmyslu, 
přírodních zdrojů, zemědělství v makroregionech - světadílech  
vyhledá na politické mapě světa místa náboženských, politických a vojenských 
konfliktů  
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Zeměpis 7. ročník  

Světadíly - státy 
Poloha 
Rozloha, povrch 
Podnebí 
Vodstvo 
Nerostné bohatství 
Jazykové, kulturní a náboženské oblasti 
Polohopisné údaje přírodních a socioekonomických poměrů 
Hlavní oblasti rekreace a cestovního ruchu 
Politické a hospodářské seskupení států 
Nové státy na mapě světa 
Tržní ekonomika a její vliv na změny ve světě 
Terorismus ve světě 
Integrace států 

určí zeměpisnou polohu světadílu  
orientuje se ve slepých mapách  
orientuje se v časových pásmech regionů - světadílů  
charakterizuje polohu, rozlohu, členitost povrchu a podnebí světadílu - regionu  
vyhledá na mapách světadílů hospodářsky a politicky nejvýznamnější státy světa  
pracuje samostatně ve školním atlase při vyhledávání států v jednotlivých 
světadílech  
orientuje se ve školním atlase v oblastech koncentrace obyvatelstva, průmyslu, 
přírodních zdrojů, zemědělství v makroregionech - světadílech  
vyhledá na politické mapě světa místa náboženských, politických a vojenských 
konfliktů  
orientuje se ve změnách, které nastaly ve světě s koncem studené války  
rozumí ohrožení států celosvětovým terorismem  

    

Zeměpis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mapa Prahy a pražské aglomerace 
Orientace v pražském regionu 
Pozorování v místní krajině 
S mapou na výletě po Praze 
Určování objektů v terénu podle mapy 
Určování zeměpisné polohy obce v rámci republiky 
Orientace v přírodní oblasti Prahy 
Administrativní složky Prahy 

orientuje se v pražských čtvrtích  
uplatňuje zásady orientace v dopravě po městě  
vypracuje plán výletu po Praze  
orientuje se v místní krajině  
poznává administrativní složky obce  
pojmenuje ekologické problémy okolí školy, bydliště i celé Prahy  
vyhledává na mapách hlavní přírodní a kulturní objekty  
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Zeměpis 8. ročník  

Socioekonomická charakteristika pražské aglomerace 
Ekologické poměry na území Prahy 
Orientace na mapě ČR 
Poloha a rozloha 
Přírodní podmínky 
Geologický vývoj území 
Podnebí 
Vodstvo 
Půdy 
Rostliny a živočichové 
Nerostné zdroje 
Průmyslové oblasti 
Zemědělské oblasti 
Obyvatelstvo a sídla 
Doprava 
Rekreační oblasti 
Česká republika v Evropě i ve světě 
Orientace na tématických a zeměpisných mapách ČR - Evropa - svět 
Videopořady ČR - Evropa - svět 

vyhledá na zeměpisné mapě jednotlivé světadíly a popíše jejich charakteristiky  
vyjmenuje základní informace o jednotlivých státech světa  
orientuje se v místní krajině  
poznává přírodní, hospodářské a kulturní objekty v Praze i okolním regionu  
charakterizuje polohu a rozlohu republiky  
vyjmenuje sousední státy  
popíše přírodní podmínky v ČR  
charakterizuje strukturu hospodářství  
vyhledává na mapách hlavní přírodní a kulturní objekty  
porovnává přírodní, hospodářské a kulturní objekty s objekty jiných států světa  
seznámí se s hlavními údaji o počtu a rozmístění obyvatel  
pojmenuje a vyhledá na mapách hlavní přírodní, hospodářské a kulturní objekty v 
jednotlivých krajích  

Krajské členění 
Orientace v oblastech jednotlivých krajů 
Přírodní, hospodářské, sídelní, kulturní a ekologické poměry jednotlivých krajů 
Orientace na nástěnných i v atlasových mapách ČR 
Politická mapa Evropy a světa 
Zásady evropské integrace 
Organizace a cíle EU, OSN, NATO 
Členství ČR v evropských i světových organizacích 

vyjmenuje základní informace o jednotlivých státech světa  
orientuje se v místní krajině  
poznává přírodní, hospodářské a kulturní objekty v Praze i okolním regionu  
popíše přírodní podmínky v ČR  
vyhledává na mapách hlavní přírodní a kulturní objekty  
porovnává přírodní, hospodářské a kulturní objekty s objekty jiných států světa  
seznámí se s hlavními údaji o počtu a rozmístění obyvatel  
vyjmenuje kraje ČR  
vyjmenuje krajská města  
rozumí pojmům euroregion a přeshraniční spolupráce  
pojmenuje a vyhledá na mapách hlavní přírodní, hospodářské a kulturní objekty v 
jednotlivých krajích  
vyjmenuje hlavní evropské i světové organizace jichž je ČR členem  
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Zeměpis 8. ročník  

Vesmir a jeho charakteristika vyjmenuje charakteristické znaky a vlastnosti planety Země a porovná je se znaky 
ostatních planet  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 
Evropa se sjednocuje 
Organizace a cíle EU, OSN, NATO 

    

Zeměpis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Světová populace na jednotlivých kontinentech 
Koncentrace obyvatelstva 
Hustota zalidnění 
Lidské rasy 
Nejrozšířenější jazyky 
Nejrozšířenější náboženství 
Migrace obyvatel 
Městské aglomerace a konurbace 
Lidí na zemi 
Lidská sídla 
Demografický vývoj 
Přirozený přírůstek obyvatelstva 
Srovnání absolutních a relativních údajů o obyvatelstvu 
Geografické znaky sídel 
Vliv přírodního prostředí na rozmístění obyvatel 

orientuje se v mapách hustoty osídlení Země i lidnatosti sídel  
vyjmenuje základní lidské rasy, jazyky, náboženství  
pracuje se statistikami údajů o obyvatelstvu  
orientuje se v rozmístění sídel na Zemi  
objasní vliv prostředí na vznik a rozvoj sídel  
pracuje se statistickými údaji velkoměst a vzájemně je porovnává  
posuzuje přirozený přírůstek obyvatel  
vyhledá na mapě největší světová velkoměsta  
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Zeměpis 9. ročník  

Vliv přírodního prostředí na vznik a rozvoj sídel 
Funkce sídel 
Světové hospodářství 
Světový průmysl 
Nerostné suroviny ve světě a jejich rozložení 
Světové zemědělství, rybolov, lesní a vodní hospodářství 
Školní atlas - mapy světového rozmístění průmyslu, zemědělství, nerostných 
surovin a energetických zdrojů 
Hospodářská odvětví 
Světový trh a mezinárodní obchod 
Doprava a spoje 
Služby obyvatelstvu 
Cestovní ruch 
Rekreace - hlavní oblasti 

vyhledává na mapách hlavní oblasti světového hospodářství  
rozlišuje hlavní odvětví světového hospodářství  
orientuje se v hlavních oblastech těžby strategických surovin  
charakterizuje úlohu světového hospodářství v globalizovaném světě  
zhodnotí význam mezinárodního obchodu  
orientuje se v hlavních dopravních cestách  
posoudí význam sektoru služeb  
vyjmenuje činitele ovlivňující rozmístění rekreace a cestovního ruchu ve světě  

Společné a odlišné znaky států 
Státy světa podle stupně rozvoje 
Politické a hospodářské seskupení států 
Mezinárodní organizace 
Orientace na zeměpisných, politických a hospodářských mapách světa 
Současná ohniska politických, národnostních, vojenských a náboženských konfliktů 
ve světě 
Nové státy na mapě světa 
Samostatné referáty k aktuální problematice 
Vybrané materiály z tisku a jiných sdělovacích prostředků 

rozeznává kritéria, odlišnosti a podobnosti současných států světa  
rozlišuje státy světa podle stupně rozvoje  
rozlišuje hlavní mezinárodní, politická, hospodářská a vojenská seskupení států  
seznámí se se základními cíly EU, OSN, NATO  
určí a vyhledá na politické mapě světa nové státy  
lokalizuje na mapě světa konfliktní ohniska  
objasní pojem neutrální stát  
zpracuje referát z tisku o aktuálních geopolitických procesech  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
Biodiverzita 
Ochrana přírody, udržitelný rozvoj 
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5.15 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Hudební výchova 
Oblast Umění a kultura 
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA vede žáka pomocí činností vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a 
využívání jako prostředku komunikace. 
Důležitým úkolem je nabídnout žákovi činnosti, ve kterých je schopen se realizovat, a tím ho motivovat k 
odvaze a chuti uplatnit osobní pocity a prožitky. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace je jedna hodina týdně po celou dobu trvání školní docházky. Náplň hodin HV doplňují i žáci 
prostřednictvím připravených hudebních referátů, vlastní hudební produkcí, přípravou hudebních 
poslechových soutěží, které jim pomáhají orientovat se v nejnovějším hudebním dění.  
Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborných pracovnách. Žáci v průběhu školního roku navštěvují 
výchovné koncerty a jiné hudební akce. 

Integrace předmětů  Hudební výchova 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- obohacuje se o nové poznatky prostřednictvím vlastní tvorby; 
- experimentuje s novými poznatky; 
- rozvíjí tvořivost aktivním osvojováním různých hudebních technik; 
- vnímá umělecká díla a slohy v jejich historickém kontextu; 
- vytváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy na základě poznatků z různých vzdělávacích 
oblastí; 
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Název předmětu Hudební výchova 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- kriticky myslí při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby; 
- je schopen obhájit svá rozhodnutí; 
- hodnotí své výsledky; 
- vyhledává vazby mezi druhy umění a žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která zpracovává; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- rozvíjí dovednosti vést diskusi a dialogy o dojmu z uměleckého díla; 
- výstižně a kultivovaně se vyjadřuje v písemném i ústním, hudebním projevu; 
- přistupuje k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- využívá prostoru pro osobité hudební projevy; 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry a estetického prostředí; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- seznamuje se s významnými autory a jejich uměleckými díly; 
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví; 
- má potřebu návštěv hudebních koncertů, hudebních akcí; 
- projevuje zájem o kulturní dění; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- osvojuje si hudební techniky, nástroje; 
- používá bezpečně a účinně materiály, vybavení, nástroje. 

    

Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
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Hudební výchova 1. ročník  

 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vokální činnosti, nácvik písní 
Osvojování nových písní 
Správné tvoření tónu 
Správná výslovnost 
Uvolňovací cviky 
Zásady hlasové hygieny 
Sjednocení hlasového rozsahu (c1-a1) 
Zpěv sboru nebo skupiny s oporou učitelova hlasu nebo melodického nástroje 

osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti – uvolněně, 
intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty 
písní zná zpaměti  
učí se správně tvořit hlavový tón, zpívat s oporou bránice  
dodržuje zásady hlasové hygieny  
zpívá ve skupině s oporou melodického nástroje nebo učitelova zpěvu (později i 
harmonického doprovodu)  

Instrumentální činnost 
Jednoduché nástroje Orffova instrumentáře 
Improvizované hudební nástroje k doprovodu zpěvu nebo pohybu 
Melodický doprovod (ostinato, prodleva) 

zopakuje jednoduché zpívané nebo hrané rytmicko melodické motivy, melodizuje 
jednoduché texty (jména, říkadla)  
technicky správně používá jednoduché nástroje Orffova instrumentáře  
správně zvolí improvizovaný nástroj podle charakteru doprovázené písně nebo 
tance a použije je rytmicky vhodně  
podle svých možností předvede hru na triangl, zvonkohru, a některé tradiční 
hudební nástroje  

Hudebně pohybové činnosti 
Hudebně pohybové hry 
Prvky hry na tělo do rytmu nebo jako doprovod 
Pochod, pochod se zpěvem 
Ukolébavka 
Různé druhy chůze s hud. doprovodem 
Pohybové reakce na hudbu 
Improvizovaný pohyb na poslouchanou hudbu 

aktivně se zapojí alespoň do dvou hudebně pohybových her  
doprovází zpěv nebo pohyb hrou na tělo  
pochoduje na počítání, se zpěvem a podle hudby  
individuálně nebo ve skupině předvede různé druhy chůze s hudebním 
doprovodem  
pokusí se o pohybové ztvárnění hudební ukázky  

Poslechové činnosti 
Poslech hudebních skladeb různých žánrů 
Fanfáry, ukolébavky, hymna ČR 
Rozlišování tónů, zvuků, zpěvních hlasů, vokální a nástrojové hudby 
Nejznámější hudební nástroje (klavír, housle, flétna, kytara) 

rozlišuje hudbu mírnou a ráznou  
v klidu vyslechne krátkou ukázku hudby  
rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, zvuk a tón, mluvu a zpěv, hlas mužský, ženský, 
dětský, zpěv sólisty a sboru, píseň a nástrojovou skladbu  
podle zvuku a tvaru pozná nejznámější hudební nástroje  
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Hudební výchova 1. ročník  

Seznámení s pojmy z hudební nauky 
Nota celá, notová osnova 
První seznámení s houslovým klíčem 

pozná notu celou, notovou osnovu, taktovou čáru a houslový klíč  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
Zhudebňování říkadel 

    

Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vokální činnosti, nácvik písní 
Kánon 
Zpěv sólo, skupiny, sboru 
Pěvecké dýchání, hlasová hygiena 
Sjednocování hlasového rozsahu (c1 – h1) 
Ozvěna 
Dynamika, tempo 
Stoupavá a klesavá melodie 

zazpívá zpaměti alespoň 5 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  
melodizuje texty, aplikuje hudební dialog, při zpěvu reaguje na předehru, mezihru, 
dohru  
reaguje na dirigenta (dynamika, tempo)  
pohybem vyjádří výraz a náladu hudby  

Instrumentální činnosti 
Rytmus 
Práce s dětským instrumentářem a improvizovanými nástroji 
Melodický doprovod (ostinato, prodleva, dudácká kvinta, t a d) 

při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu  
vhodně použije dětský instrumentář a improvizované nástroje jako vlastní 
doprovod k rytmizaci textu, sborové recitaci, vlastnímu zpěvu  

Hudebně pohybové činnosti 
Hra na tělo 

vytleská rytmus textů se čtvrťovými a osminovými hodnotami  
aktivně se zapojí do 3 hudebně pohybových her  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

235 

Hudební výchova 2. ročník  

Pohybové vyjádření hudebního výrazu a nálady (tempo, dynamika) 
Mazurka, kvapík 

ovládá prvky hry na tělo a doprovází tímto způsobem zpěv svůj nebo spolužáků  
zvládá jednoduchý taneční pohyb ve dvojici, chůzi ve ¾ taktu  
zatančí mazurku a kvapík  

Poslechové činnosti 
Práce s nejméně 4 poslechovými skladbami 
Lidová píseň a umělá píseň 
Další hudební nástroje, jejich pozorování a poslech (trubka, klarinet, pozoun, 
kontrabas, baskytara, velký a malý buben, příčná flétna) 

v klidu vyslechne krátké hudební ukázky různých žánrů  
vyslechne hru na trubku, klarinet, pozoun, kontrabas, baskytaru, velký a malý 
buben, při poslechu rozliší tyto hudební nástroje  
vysvětlí rozdíl mezi nástrojovými skupinami  

Seznámení s pojmy z hudební nauky 
Dynamické značky, repetice 
Houslový klíč; noty půlové, čtvrťové, osminové; pomlky čtvrťové a osminové 
Vzestupná, sestupná, lomená melodie 

při zpěvu se řídí dynamickými značkami  
pozná a napíše houslový klíč  
slovně charakterizuje podobu not  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
Cvičení pro rozvoj kreativity - zhudebnění říkadla, básničky 

    

Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vokální činnosti, nácvik písní 
Práce s písněmi v dur i v moll 
Rozezpívání, hlasová hygiena 
Motiv, předvětí, závětí 
Průprava k dvojhlasu, kánon 

zazpívá nejméně 5 písní zpaměti  
dodržuje pravidla hlasové hygieny  
aplikuje další prvky pěvecké techniky (nádechy, frázování, měkké nasazení, pauzu)  
při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu  
zazpívá ve skupině kánon  
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Hudební výchova 3. ročník  

Změny tempa a dynamiky 
Rytmizace a melodizace v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

reaguje na gesta dirigenta  
začíná se orientovat ve složitější rytmizaci a melodizaci textů  

Instrumentální činnosti 
Rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu s využitím hodnot půlových, čtvrťových i 
osminových 

rytmicky doprovází zpěv svůj nebo svých spolužáků  

Hudebně pohybové činnosti 
Taneční kroky; třídobá chůze v kruhu, dvoudobá chůze v průpletu 
Taktování, vyjádření lehkých a těžkých dob 

zapojí se do 3 hudebně pohybových her  
pohybově vyjádří charakter melodie, tempo, dynamiku a citový prožitek hudby  
taktuje 2/4 a 3/4 takt, i jinak umí vyjádřit lehké a těžké doby  

Poslechové činnosti 
Práce s nejméně 4 poslechovými skladbami 
Epizody ze života skladatelů poslouchané hudby 
Hudební nástroje: violoncello, akordeon, lesní roh, tuba, cemballo, keybord, činely 
(podoba, zvuk) 
Hudba k zábavě, slavnostní hudba, hudba k tanci (dříve a dnes) 

v klidu sleduje kratší symfonické nebo nástrojové skladby  
rozliší hru na některé hudební nástroje  
rozliší hudbu podle její společenské funkce  

    

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vokální činnosti, nácvik písní 
Práce s minimálně 10 písněmi v dur i v moll 
Hymna ČR 
Sjednocování rozsahu c1 – d2 
Prvky pěvecké techniky (staccato, legato, vázání) 
Prodlužování výdechu 
Melodizace a rytmizace textů, obměňování modelů 
Orientace v notovém záznamu 

zazpívá ve sboru alespoň 10 nových písní, alespoň 5 písní zná zpaměti a zazpívá je 
ve skupině nebo sólo (dle svých schopností)  
ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede základní údaje o její historii  
provede melodizaci a rytmizaci textů, obmění hudební modely  
předvede správnou orientaci v notovém záznamu a jeho sledování při zpěvu či hře 
na jednoduchý hud. nástroj  
zazpívá zpaměti hymnu ČR, vysvětlí, jak se při hymně chovat (a chová se tak)  
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Hudební výchova 4. ročník  

Instrumentální činnosti 
Nástroje Orffova instrumentáře 
Doprovod T a D 
Čtyřtaktová předehra, mezihra, dohra 

provede melodizaci a rytmizaci textů, obmění hudební modely  
předvede správnou orientaci v notovém záznamu a jeho sledování při zpěvu či hře 
na jednoduchý hud. nástroj  
hraje na jednoduché Orffovy nástroje  

Hudebně pohybové činnosti 
Práce s nejméně 4 hudebně pohybovými hrami nebo tanci 
Tance a taneční kroky 
Taneční improvizace 
Hra na tělo 
Taktování na 2 a 3 doby 

zapojí se nejméně do 4 hudebně pohybových her nebo tanců  
improvizuje při tanci  
pohybem vyjádří výraz a náladu hudby  
správně taktuje k hudební produkci na 2 a 3 doby (hra na dirigenta)  

Poslechové činnosti 
Práce s nejméně 5 poslechovými skladbami 
Pochod, polka, valčík, menuet, rondo 
Vánoční hudba (koledy, vánoční písně, pastorela, populární vánoční hudba) 
Zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů 
Rozlišení melodie a doprovodu 
Malá hudební forma 
Hymna ČR 
Epizody ze života hudebních skladatelů poslouchané hudby 
Seznámení s hudebními nástroji: pikola, příčná flétna, hoboj, fagot, tuba, saxofon 
Odlišování durového a mollového tónorodu 

rozpozná výrazné melodické, rytmické, harmonické , dynamické, či náladové 
změny v hudbě.  
rozpozná předvětí a závětí  
v klidu, ale pozorně vyslechne krátké symfonické, komorní či nástrojové koncertní 
skladby  
rozpozná jednotlivé části v malých hudebních formách  
zazpívá zpaměti hymnu ČR, vysvětlí, jak se při hymně chovat (a chová se tak)  
podle zvuku i tvaru pozná některé hudební nástroje  

    

Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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Hudební výchova 5. ročník  

Vokální činnosti, nácvik písní 
Práce s minimálně 10 písněmi v dur i v moll 
Hymna ČR 
Upevňování vokálních dovedností získaných v nižších ročnících 
Sjednocování hlasového rozsahu h – d2 
Počátky dvojhlasu, příprava vícehlasu 
Synkopa, triola 

zazpívá ve sboru alespoň 10 nových písní, alespoň 5 písní zná zpaměti, zazpívá také 
ve skupině nebo sólo (dle svých schopností)  
ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede základní údaje o jejím vzniku, správně 
se chová při hymně  
uvědoměle použije vokální dovednosti získané v nižších ročnících (samostatně, s 
připomínkou učitele)  
pokusí se o vícehlas  
dle svých schopností zazpívá stupnici a kvintakord dur a moll  
upevní si získané dovednosti z nižších ročníků  

Instrumentální činnosti 
Orffovské nástroje 
Hra doprovodů podle notového záznamu 

technicky správně a rytmicky vhodně použije jednoduché nástroje Orffova 
instrumentáře podle notového (nebo grafického) záznamu  
upevní si získané dovednosti z nižších ročníků  
improvizuje doprovod, využívá T a D, snaží se o užívání S  
orientuje se v notovém písmu  
realizuje jednoduché rytmické cvičení nebo část notového zápisu (nebo alespoň 
předvede rytmus říkadla nebo jednoduchého textu)  

Hudebně pohybové činnosti 
Práce s nejméně 4 hudebně pohybovými hrami nebo tanci 
Taktování na 4 doby 

kultivovaně provádí pohyby odvozené z rytmické složky populární hudby  
procvičuje pohybové prvky z nižších ročníků  

Poslechové činnosti 
Práce s nejméně 6 poslechovými skladbami 
Rozlišování hudby polyfonní a homofonní (vokální i instrumentální) 
Další hudební nástroje (harfa, varhany) 
Lidové kapely, rocková kapela, symfonický a velký jazzový orchestr 
Hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni a k tanci (dříve a dnes) 
Poslech: lidové kapely, menuet, swingová hudba 30. let, rocková hudba 60. let 
Významní skladatelé a jejich tvorba (hudební skupiny), poslech, epizody z jejich 
života 
Variace 

kultivovaně provádí pohyby odvozené z rytmické složky populární hudby  
v klidu, ale aktivně vyslechne krátké symfonické, komorní nebo nástrojové 
koncertní skladby  
poslechem i pohledem rozpozná harfu, varhany i další hudební nástroje  
je tolerantní i k hudebním žánrům, které nepreferuje  
vysvětlí skladatelský význam uvedených skladatelů (hudebních skupin)  
vysvětlí princip variace a dříve probíraných forem  

Seznámení s pojmy z hudební nauky 
Seznámení se synkopou, triolou 
Ukázka posuvek v předznamenání 

dle svých schopností zazpívá stupnici a kvintakord dur a moll  
technicky správně a rytmicky vhodně použije jednoduché nástroje Orffova 
instrumentáře podle notového (nebo grafického) záznamu  
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Akord 
Rytmická cvičení 

pozná značky, zkratky a cizí slova běžně používané v notových zápisech z 1. – 5. 
ročníku, reaguje na ně při hudební produkci  
orientuje se v notovém písmu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
Hudební nástroje (poznávání podle zvuku - soutěž) 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 
Česká státní hymna 

    

Hudební výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Hudební výrazové prostředky 
Melodie 
Rytmus 
Harmonie 
Dynamika 
Barva 

rozpoznává ve znějící hudbě hudební výrazové prostředky  
upozorní na změny v tempu, rytmu, dynamice a harmonii  
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie  
orientuje se v notovém zápisu  
reaguje na změny v proudu znějící hudby  

Hudební nástroje v lidové hudbě 
Dudácká kapela 
Cimbálová muzika 

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje a pojmenuje je  
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  

Posuvky 
Křížek, béčko, odrážka 

sluchově rozlišuje zvýšení a snížení tónů  
rozpozná Dur a moll tóninu  
orientuje se v notovém zápisu  
ztvárňuje hudbu pohybem  
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Hudební výchova 6. ročník  

Pohybový doprovod znějící hudby 
Taktování taneční kroky 
Taneční kroky 
Jednoduchý lidový tanec 

využívá taneční kroky  
vytváří pohybové improvizace podle svých schopností  

Pěvecký projev 
Orientace v notovém záznamu 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 

sluchově rozlišuje zvýšení a snížení tónů  
rozpozná Dur a moll tóninu  
pracuje s hlasem  
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, 
jednoduchém vícehlase  
rozšiřuje si hlasový rozsah  
dbá na hlasovou hygienu  
orientuje se v zápise jednoduché písně a podle svých individuálních schopností a 
dovedností ji realizuje  

Partitura 
Dělení hlasů 

orientuje se v notovém zápisu  

Píseň a její hudební forma 
Malé a velké písňové formy 
Proměna písně ve staletích 

rozpozná hudební formu jednoduché písně  

Hudba na jevišti 
Opera 
Opereta 
Muzikál 
Hudební revue 

slovně charakterizuje hudební dílo  
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění  

Česká opera 
Národní divadlo 

slovně charakterizuje hudební dílo  
vysvětlí důležitost ND pro Čechy  
popíše historii ND  

Hudba a tanec 
Balet 
Výrazový tanec 
Pantomima 

rozpozná tance různých stylových období  
pokouší se pohybově vyjádřit hudbu  
připraví si a předvede krátkou pantomimu na dané téma  
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění  
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Hudební výchova 6. ročník  

Hudba a slovo 
Melodram 
Scénická hudba 

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění  

Hudba kolem nás vytváří si vlastní názor na dílo  
obhajuje svůj postoj k hudebnímu dílu  
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění  
popíše, kde a jak ho hudba ovlivňuje v běžném životě  
vyjmenuje kladné a záporné vlivy hudby na život člověka  

Zpěv uchová si v paměti krátký hudební motiv a reprodukuje ho  
pracuje s hlasem  
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, 
jednoduchém vícehlase  

Hudební nástroje rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje a pojmenuje je  
vyjadřuje hudební i nehudební myšlenky pomocí hudebních nástrojů  
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  

Poslech skladeb pozná hudební skladbu, určí dobu vzniku této skladby  
vytváří si vlastní názor na dílo  
obhajuje svůj postoj k hudebnímu dílu  

    

Hudební výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Lidová píseň 
Ukolébavka 

objasní náplň práce sběratelů lidové hudby  
rozpozná formu jednoduché písně  
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Hudební výchova 7. ročník  

Milostná píseň 
Pracovní píseň 
Koledy 
Sběratelé lidových písní 

orientuje se v notovém zápisu písně  
zazpívá jednoduché lidové písně s použitím doprovodných Orffových rytmických 
nástrojů  

Hlas 
Hlas a zpěv 
Mutace 
Hlasová hygiena 

zpívá písně na základě svých individuálních schopností  
dbá na pravidla hlasové hygieny  
zachází šetrně se svým hlasem  
rozšiřuje si hlasový rozsah  
uplatňuje jednohlasý a vícehlasý zpěv  
při hlasové nedostatečnosti si osvojí způsoby její nápravy  
reprodukuje tóny  
opakuje slyšený tón, řadu tónů, malou hudební ukázku  

Sluch 
Absolutní sluch 

rozvíjí hudební sluch  

Rytmus 
Bicí nástroje 
Exotické rytmické nástroje 

rozpoznává jednoduché a složitější hudební nástroje v poslechových ukázkách  
využívá rytmické zákonitosti při vokálním projevu  
provádí jednoduché rytmické improvizace  

Tanec 
Původ tance 
Lidový tanec 
Pantomima 
Balet 
Výrazový tanec 
Společenské tance 

používá taneční kroky, pohybově ztvární hudbu, improvizuje  
předvede jednoduchou pohybovou vazbu  

Vícehlasá hudba 
Kánon 
Fuga 

využívá princip kánonu  
správně se orientuje v nástupech jednotlivých hlasů u jednoduchých písní  
slovně charakterizuje dílo  

Duchovní hudba a světská hudba 
Oratorium 
Kantáta 

objasní funkci duchovní hudby  
slovně charakterizuje dílo  

Koncert rozpoznává jednoduché a složitější hudební nástroje v poslechových ukázkách  
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Hudební výchova 7. ročník  

slovně charakterizuje dílo  
Sonáta slovně charakterizuje dílo  
Symfonie rozpoznává jednoduché a složitější hudební nástroje v poslechových ukázkách  

slovně charakterizuje dílo  
Symfonická báseň rozpoznává jednoduché a složitější hudební nástroje v poslechových ukázkách  

slovně charakterizuje dílo  
Lidské nešvary a hudba 
Hudba jako kulisa 
Hudba a drogy 

vysvětlí vliv hudby na lidskou psychiku  

Muzikál 
České muzikály 
Světové muzikály 

popíše funkci muzikálů  

Hudební přehrávače a nosiče seznamuje se s vývojem záznamů hudebních zvuků a skladeb  
Poslech skladeb, funkce hudby reaguje na změny v proudu znějící hudby  

slovně charakterizuje hudební dílo  
vytváří vlastní soudy a preference  
vysvětlí funkci skladby, stylu a žánru vzhledem k životu jedince i společnosti a 
kulturním tradicím  
posoudí hudební skladbu v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, dobou 
vzniku a životem autora  
slovně charakterizuje dílo  
vytváří si vlastní soudy  
objasní propojenost hudby s každodenním životem  
uvědomuje si důležitost propojenosti všech použitých uměleckých složek  

    

Hudební výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
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Hudební výchova 8. ročník  

 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Artificiální a nonartificiální hudba 
Umělecká hudba 
Populární hudba 

vysvětlí rozdíly mezi oběma druhy hudby  
zařadí hudební styly do správné oblasti hudby  
řadí slyšené ukázky do těchto dvou oblastí  
vybírá hudbu příjemnou svému vkusu  
hodnotí hudební dílo a zaujímá k němu určitý postoj  
vytváří si vlastní soudy  
slovně charakterizuje hudební dílo  
rozpozná hudební nástroje v poslechových ukázkách  
určí podle poslechových ukázek interpreta a stylové období s hlavními znaky  
rozpozná hlavní interprety, díla a hlavní znaky  
popíše základní znaky stylového období  
posuzuje hudební skladbu v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, životy 
autorů, interpretů  
vysvětlí pojmy (inspirace, kýč, módnost, modernost, stylová provázanost)  

Dějiny hudby 
Původ hudby, pravěk a starověk 
Středověká hudba –gotika 
Renesance 
Baroko 
Klasicismus 
Romantismus 
Vážná hudba 20. století 

na základě získaného uceleného přehledu o hudebních dějinách zařazuje hudební 
ukázky do správného období  
popíše hlavní znaky, představitele a nejznámější díla jednotlivých hudebních 
období  
porovnává hudební skladbu v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly  
určí dobu vzniku hudebního díla, popíše život autora  
vysvětlí historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu  
určí podle poslechových ukázek interpreta a stylové období s hlavními znaky  
popíše základní znaky stylového období  

USA jako kolébka jazzu a pop music 
Pochodový jazz 
Klasický jazz 

popíše atmosféru doby vzniku jazzu  
vysvětlí historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu  
určí podle poslechových ukázek interpreta a stylové období s hlavními znaky  
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Hudební výchova 8. ročník  

zařadí slyšenou hudbu do stylového období podle jejích výrazových prvků  
popíše základní znaky stylového období  
získá ucelený přehled o vývoji zahraniční moderní hudby  

USA - 30. – 40. léta – jazz, swing vysvětlí historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu  
určí podle poslechových ukázek interpreta a stylové období s hlavními znaky  
zařadí slyšenou hudbu do stylového období podle jejích výrazových prvků  
popíše základní znaky stylového období  
získá ucelený přehled o vývoji zahraniční moderní hudby  

USA – 50. léta – Rock and roll vysvětlí historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu  
určí podle poslechových ukázek interpreta a stylové období s hlavními znaky  
zařadí slyšenou hudbu do stylového období podle jejích výrazových prvků  
popíše základní znaky stylového období  
získá ucelený přehled o vývoji zahraniční moderní hudby  

Anglie – 60. léta – rocková hudba vysvětlí historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu  
určí podle poslechových ukázek interpreta a stylové období s hlavními znaky  
zařadí slyšenou hudbu do stylového období podle jejích výrazových prvků  
popíše základní znaky stylového období  
získá ucelený přehled o vývoji zahraniční moderní hudby  

70. – 80. léta – moderní pop a rock hudba 
Hard rock 
Art rock 
Pop rock 
Disco 
Punk 
Nový romantismus 
Heavy metal 
Rap a hip hop 
House music 
Ostatní hudební styly 

objasní funkci hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti  
na základě svých pohybových schopností se pokusí předvést jednoduchou 
pohybovou vazbu  
zařadí slyšenou hudbu do stylového období podle jejích výrazových prvků  
objasní funkci hudebního stylu vzhledem k životu jedince i společnosti  
popíše základní znaky stylového období  
získá ucelený přehled o vývoji zahraniční moderní hudby  

Vokální činnost 
Pěvecký projev 

rozšiřuje si hlasový rozsah  
podle svých schopností převede melodii z nezpěvné do zpěvné polohy  
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Hlasová hygiena 
Orientace v notovém záznamu 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 

zpívá na základě svých individuálních dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase, popř. i vícehlase za doprovodu hudebního nástroje  

Poslech skladeb vytváří si vlastní soudy  
slovně charakterizuje hudební dílo  
rozpozná hudební nástroje v poslechových ukázkách  
určí podle poslechových ukázek interpreta a stylové období s hlavními znaky  
zařadí slyšenou hudbu do stylového období podle jejích výrazových prvků  
rozpozná hlavní interprety, díla a hlavní znaky  
vytváří si vlastní soudy na slyšenou hudbu  
posuzuje hudební skladbu v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, životy 
autorů, interpretů  
vysvětlí pojmy (inspirace, kýč, módnost, modernost, stylová provázanost)  

    

Hudební výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vážná (artificiální) hudba a její vývoj v českých zemích na základě osvojeného přehledu o českých hudebních dějinách zařadí hudební dílo 

do správného období  
určí hlavní znaky, představitele a nejznámější díla jednotlivých hudebních období  
orientuje se v jednotlivých etapách vývoje české hudby  
slovně charakterizuje hudební dílo  
určí dobu vzniku hudebního díla, popíše život autora  
vysvětlí historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu  
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Dějiny české hudby 
Počátky hudebních dějin v Čechách 
Hudební renesance v Čechách 
České hudební baroko 
Český hudební klasicismus 
Romantismus v české hudbě 
20. století v české vážné hudbě 

na základě osvojeného přehledu o českých hudebních dějinách zařadí hudební dílo 
do správného období  
určí hlavní znaky, představitele a nejznámější díla jednotlivých hudebních období  
porovnává hudební skladbu v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly  
určí dobu vzniku hudebního díla, popíše život autora  
rozpozná hlavní znaky stylů a hlavní přestavitele  
vysvětlí historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu  

Česká populární (nonartificiální) hudba 
Vývoj české populární hudby od 19. století po současnost 

orientuje se v jednotlivých etapách vývoje české hudby  
slovně charakterizuje hudební dílo  
na základě získaného uceleného přehledu o vývoji české populární hudby zařadí 
hudební dílo do správného období  
objasní důležitost a roli hudby v životě člověka  
vysvětlí historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu  

Jazz a swing v české hudbě 
Osvobozené divadlo 

vysvětlí funkci hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti  
na základě získaného uceleného přehledu o vývoji české populární hudby zařadí 
hudební dílo do správného období  
pojmenuje, co je jazz  
vyjmenuje osobnosti a tvorbu Osvobozeného divadla  

Trampská píseň 
Folk 
Country 
Western 

vysvětlí funkci hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti  
na základě získaného uceleného přehledu o vývoji české populární hudby zařadí 
hudební dílo do správného období  
charakterizuje trampské hnutí  
poslechově rozpozná písně trampské, folkové a country  
vyjmenuje hlavní přestavitele a jejich písně  
zpívá písně s folkovou tématikou a využívá svůj hlasový potenciál podle svých 
individuálních schopností  
vysvětlí funkci folku vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a 
zvykům  

50. – 60. léta – divadla malých forem 
Semafor 

na základě získaného uceleného přehledu o vývoji české populární hudby zařadí 
hudební dílo do správného období  
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Hudební výchova 9. ročník  

popíše atmosféru doby 50. – 60. let  
vysvětlí pojem divadla malých forem  
vyhledává souvislosti mezi hudbou, divadlem, výtvarným uměním, tancem  
nalézá vztahy mezi jednotlivými druhy umění  
rozšiřuje si hlasový rozsah na písních Semaforu  

60. léta – big beat vysvětlí funkci hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti  
na základě získaného uceleného přehledu o vývoji české populární hudby zařadí 
hudební dílo do správného období  
popíše atmosféru doby 50. – 60. let  

70. – 80. léta v české populární hudbě 
Folk a country 
Pop music 
Hard rock 
Bluesrock 
Disco 
Punk 
Reggae 
Novoromantismus 
Heavy metal 

vysvětlí funkci hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti  
na základě získaného uceleného přehledu o vývoji české populární hudby zařadí 
hudební dílo do správného období  
orientuje se v nových hudebních stylech dané doby  

Hudební festivaly 
Porta 

na základě získaného uceleného přehledu o vývoji české populární hudby zařadí 
hudební dílo do správného období  
orientuje se v nových hudebních stylech dané doby  
seznámí se s významem hudebních festivalů  

90. léta v české populární hudbě 
Techno hudba 
Hip hop 
Rock 
Big beat 
Muzikály 

vysvětlí funkci hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti  
na základě získaného uceleného přehledu o vývoji české populární hudby zařadí 
hudební dílo do správného období  
najde v proudu znějící hudby znaky big beatu  
objasní souvislosti se zahraničním big beatem  
orientuje se v nových hudebních stylech dané doby  

Poslech skladeb porovnává hudební skladbu v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly  
slovně charakterizuje hudební dílo  
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Hudební výchova 9. ročník  

vyjadřuje vlastní názory na poslechovou ukázku  
slovně charakterizuje slyšenou hudební skladbu a vytváří si vlastní soudy  
najde v proudu znějící hudby znaky big beatu  
utváří si vlastní soudy na slyšenou hudbu  
vytváří si vlastní soudy na umělce i jejich písně  

Zpěv zpívá písně s folkovou tématikou a využívá svůj hlasový potenciál podle svých 
individuálních schopností  
rozšiřuje si hlasový rozsah na písních Semaforu  
orientuje se v notovém záznamu melodie  
orientuje se v zápise písní  

     

5.16 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 
Oblast Umění a kultura 
Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA je založena na dvou základních fenoménech – výtvarném projevu a na výtvarné 

kultuře. Rozvíjí specifické složky osobnosti orientované na vizuální vnímání, obrazotvornost, výtvarné 
vyjadřování a komunikaci. 
Důležitým úkolem je nabídnout žákovi činnosti, ve kterých je schopen se realizovat, a tím ho motivovat k 
odvaze a chuti uplatnit osobní pocity a prožitky. 
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Název předmětu Výtvarná výchova 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Obsah učiva je volně rozvržen na víceletá období. Učitel si sám podle svého uvážení rozdělí učivo do 
jednotlivých ročníků. V oddíle „Učivo“ jsou navržena jednotlivá výtvarná témata, se kterými učitel tvořivě 
pracuje dle vlastního uvážení s ohledem na individualitu žáků ve třídě. 
Hodinová dotace je: v prvním až třetím ročníku 1 hodina týdně, ve čtvrtém a pátém ročníku 2 hodiny 
týdně. Na druhém stupni probíhá výuka v šestém, sedmém a devátém ročníku 2 x týdně, v osmém ročníku 
1 x týdně. Výuka je realizována ve škole (v kmenových třídách a školních ateliérech), v exteriérech (školní 
zahrada, obec, školy v přírodě, ...) nebo v rámci výstav či výukových programů NG.  
Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu Výtvarná výchova lze ve vhodných případech 
organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s 
jednohodinovou týdenní dotací (např. s Pracovními činnostmi apod.). 

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- obohacuje se o nové poznatky ve sféře materiální a duchovní prostřednictvím vlastní tvorby; 
- experimentuje s materiálem, pocity i získanými vědomostmi; 
- rozvíjí tvořivost aktuálním osvojováním různých výtvarných technik; 
- vnímá umělecké dílo a slohy v jejich historickém kontextu; 
- formuje studijní dovednosti cvičením představivosti, fantazie a paměti; 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- kriticky myslí při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby; 
- je schopen obhájit svá rozhodnutí; 
- hodnotí své výsledky slovně; 
- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci ve skupině, s učitelem a jinými lidmi; 
- napomáhá k zvládání vlastního chování pomocí výtvarného projevu; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- rozvíjí dovednosti vést diskusi a dialogy o dojmu z uměleckého díla; 
- výstižně a kultivovaně se vyjadřuje ve výtvarném projevu; 
- přistupuje k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání; 
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Název předmětu Výtvarná výchova 
- přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace; 
- přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- využívá prostoru pro osobité výtvarné projevy; 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry a estetického prostředí školy; 
- rozvíjí schopnost poznávání, sebepoznávání a sebepojetí; 
- snaží se o cvičení sebekontroly a sebeovládání; 
- cvičí se v kreativitě a je v ní podporován; 
- poznává lidi v rámci skupiny a třídy; 
- utváří hezké mezilidské vztahy; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví; 
- má potřebu návštěv výstav a galerií; 
- projevuje zájem o kulturní dění; 
- ochotně pomáhá zejména slabším; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- osvojuje si výtvarné techniky, nástroje; 
- používá bezpečně a účinně materiály, vybavení, nástroje; 
- s radostí pracuje a tvoří. 

    

Výtvarná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
Práce s umělými a přírodními materiály, experimenty s nimi - například otisky kůry, 
listů, ruky, prstů, použití různých druhů papíru, písku, plastů, kovů, kůže 

rozlišuje tvary, barvy a materiály a různé objekty; při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  

Výzdoba školy a třídy seznamuje se a používá rozličné techniky výtvarného vyjádření  
Práce s barvami - např. míchání, překrývání, barvy studené a teplé, světlé a tmavé, 
základní a podvojné 

tvůrčím způsobem experimentuje s barvami (míchání, překrývání barvy studené a 
teplé, světlé a tmavé, základní a podvojné)  

Práce s geometrickými útvary (plošné i prostorové) - například mozaika, stavba 
prostorová i plošná 

rozeznává základní geometrické útvary (plošné i prostorové)  

Práce se základními pomůckami pro výtvarné vyjádření a práce různými technikami 
– např. tužka, pastelka, uhel, tuž, vodové barvy, tempera 

seznamuje se a používá rozličné techniky výtvarného vyjádření  

Zpracování smyslových zážitků, emocí, myšlenek, pohybu v prostoru a čase linií, 
barvou, tvarem 

experimentuje s linkou, tvarem, obrysem a poznává možnosti volného lineárního a 
plošného vyjádření  

Vytváření jednoduchých náčrtků, plánků, modelů podle skutečnosti i fantazie, 
prostorové konstrukce, první seznámení s architekturou 

rozlišuje tvary, barvy a materiály a různé objekty; při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  

Velkoformátová tvorba, například balicí papír kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  

Seznámení s prostředím výstavy, galerie a s pojmy - například obraz, socha, 
portrét, postava, zátiší, krajina 

rozlišuje tvary, barvy a materiály a různé objekty; při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  
inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, porovnává různé 
výtvarné slohy a styly  

Práce rozličnými technikami, přechod od hry k experimentu, základní dovednosti 
práce s nástroji, hra a experimenty s tvary, barvami, liniemi - například otisky, 
frotáž, jednoduché grafické techniky, koláž, dekoláž, muchláž, asambláž a 
kombinace technik 

seznamuje se a používá rozličné techniky výtvarného vyjádření  
přechází od hry k experimentu, osvojuje si základní dovednosti práce s nástroji  

Tematické práce na základě vlastních nebo zprostředkovaných zážitků z přírody a 
společnosti - například roční období, svátky, ilustrace, zážitky 

kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
zachytí vlastními výrazovými prostředky události během roku (svátky, roční období, 
apod.), při tvorbě používá různé techniky a materiály  
kreslí obrazy z vlastního života, ztvární osobní zážitky, pracuje s tradicemi  
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Výtvarná výchova 1. ročník  

kreslí, modeluje a jinými výtvarnými technikami zobrazuje viděné nebo prožité 
dojmy, při tvorbě využívá všechny smysly  

Práce s reprodukcemi - například práce s detaily, skládání, deformování, dotváření 
kresbou a barvou, doplňování písemným projevem 

inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, porovnává různé 
výtvarné slohy a styly  

Kreslení a modelování podle vzoru kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
kreslí a modeluje části celku, rozvrhne kresbu v ploše, uspořádá linie a barevné 
plochy, při modelování postupuje podle určených kroků, modeluje lidskou postavu  

Ztvárnění lidské postavy - kreslení, modelování, proporce kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  
kreslí a modeluje části celku, rozvrhne kresbu v ploše, uspořádá linie a barevné 
plochy, při modelování postupuje podle určených kroků, modeluje lidskou postavu  

Práce s modelovací hmotou, různé techniky zpracování kreslí, modeluje a jinými výtvarnými technikami zobrazuje viděné nebo prožité 
dojmy, při tvorbě využívá všechny smysly  

Zpracování fantazijních témat kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
zpracovává fantazijní představy, samostatně vyjádří, co vidí, cítí nebo prožívá, 
využívá vlastní prostředky, techniky a způsob vyjádření  

Hodnocení, obhájení výtvarné práce diskutuje ve třídě nebo ve skupině o dílech, která viděl nebo sám vytvořil, obhajuje 
svůj názor  
popíše svou výtvarnou práci a vysvětlí její smysl, postup při její tvorbě, obhajuje 
své postupy a způsob tvorby  

Práce s ilustracemi dětských knížek, ilustrátoři aktivně pracuje s reprodukcemi výtvarných děl, vyjadřuje pocity  
    

Výtvarná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
Práce s umělými a přírodními materiály, experimenty s nimi - například otisky kůry, 
listů, ruky, prstů, použití různých druhů papíru, písku, plastů, kovů, kůže 

rozlišuje tvary, barvy a materiály a různé objekty; při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  

Výzdoba školy a třídy seznamuje se a používá rozličné techniky výtvarného vyjádření  
Práce s barvami - např. míchání, překrývání, barvy studené a teplé, světlé a tmavé, 
základní a podvojné 

tvůrčím způsobem experimentuje s barvami (míchání, překrývání barvy studené a 
teplé, světlé a tmavé, základní a podvojné)  

Práce s geometrickými útvary (plošné i prostorové) - například mozaika, stavba 
prostorová i plošná 

rozeznává základní geometrické útvary (plošné i prostorové)  

Práce se základními pomůckami pro výtvarné vyjádření a práce různými technikami 
- např. tužka, pastelka, uhel, tuž, vodové barvy, tempera 

seznamuje se a používá rozličné techniky výtvarného vyjádření  

Zpracování smyslových zážitků, emocí, myšlenek, pohybu v prostoru a čase linií, 
barvou, tvarem 

experimentuje s linkou, tvarem, obrysem a poznává možnosti volného lineárního a 
plošného vyjádření  

Vytváření jednoduchých náčrtků, plánků, modelů podle skutečnosti i fantazie, 
prostorové konstrukce, první seznámení s architekturou 

rozlišuje tvary, barvy a materiály a různé objekty; při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  

Velkoformátová tvorba, například balicí papír kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  

Seznámení s prostředím výstavy, galerie a s pojmy - například obraz, socha, 
portrét, postava, zátiší, krajina 

rozlišuje tvary, barvy a materiály a různé objekty; při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  
inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, porovnává různé 
výtvarné slohy a styly  

Práce rozličnými technikami, přechod od hry k experimentu, základní dovednosti 
práce s nástroji, hra a experimenty s tvary, barvami, liniemi - například otisky, 
frotáž, jednoduché grafické techniky, koláž, dekoláž, muchláž, asambláž a 
kombinace technik 

seznamuje se a používá rozličné techniky výtvarného vyjádření  
přechází od hry k experimentu, osvojuje si základní dovednosti práce s nástroji  

Tematické práce na základě vlastních nebo zprostředkovaných zážitků z přírody a 
společnosti - například roční období, svátky, ilustrace, zážitky 

kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
zachytí vlastními výrazovými prostředky události během roku (svátky, roční období, 
apod.), při tvorbě používá různé techniky a materiály  
kreslí obrazy z vlastního života, ztvární osobní zážitky, pracuje s tradicemi  
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Výtvarná výchova 2. ročník  

kreslí, modeluje a jinými výtvarnými technikami zobrazuje viděné nebo prožité 
dojmy, při tvorbě využívá všechny smysly  

Práce s reprodukcemi - například práce s detaily, skládání, deformování, dotváření 
kresbou a barvou, doplňování písemným projevem 

inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, porovnává různé 
výtvarné slohy a styly  

Kreslení a modelování podle vzoru kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  

Ztvárnění lidské postavy - kreslení, modelování, proporce kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  
kreslí a modeluje části celku, rozvrhne kresbu v ploše, uspořádá linie a barevné 
plochy, při modelování postupuje podle určených kroků, modeluje lidskou postavu  

Práce s modelovací hmotou, různé techniky zpracování kreslí, modeluje a jinými výtvarnými technikami zobrazuje viděné nebo prožité 
dojmy, při tvorbě využívá všechny smysly  

Zpracování fantazijních témat kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
zpracovává fantazijní představy, samostatně vyjádří, co vidí, cítí nebo prožívá, 
využívá vlastní prostředky, techniky a způsob vyjádření  

Hodnocení, obhájení výtvarné práce diskutuje ve třídě nebo ve skupině o dílech, která viděl nebo sám vytvořil, obhajuje 
svůj názor  
popíše svou výtvarnou práci a vysvětlí její smysl, postup při její tvorbě, obhajuje 
své postupy a způsob tvorby  

Práce s ilustracemi dětských knížek, ilustrátoři aktivně pracuje s reprodukcemi výtvarných děl, vyjadřuje pocity  
    

Výtvarná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

Práce s umělými a přírodními materiály, experimenty s nimi - například otisky kůry, 
listů, ruky, prstů, použití různých druhů papíru, písku, plastů, kovů, kůže 

rozlišuje tvary, barvy a materiály a různé objekty; při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  

Výzdoba školy a třídy seznamuje se a používá rozličné techniky výtvarného vyjádření  
Práce s barvami - např. míchání, překrývání, barvy studené a teplé, světlé a tmavé, 
základní a podvojné 

tvůrčím způsobem experimentuje s barvami (míchání, překrývání barvy studené a 
teplé, světlé a tmavé, základní a podvojné)  

Práce s geometrickými útvary (plošné i prostorové) - například mozaika, stavba 
prostorová i plošná 

rozeznává základní geometrické útvary (plošné i prostorové)  

Práce se základními pomůckami pro výtvarné vyjádření a práce různými technikami 
– např. tužka, pastelka, uhel, tuž, vodové barvy, tempera 

seznamuje se a používá rozličné techniky výtvarného vyjádření  

Zpracování smyslových zážitků, emocí, myšlenek, pohybu v prostoru a čase linií, 
barvou, tvarem 

experimentuje s linkou, tvarem, obrysem a poznává možnosti volného lineárního a 
plošného vyjádření  

Vytváření jednoduchých náčrtků, plánků, modelů podle skutečnosti i fantazie, 
prostorové konstrukce, první seznámení s architekturou 

rozlišuje tvary, barvy a materiály a různé objekty; při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  

Velkoformátová tvorba, například balicí papír kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  

Seznámení s prostředím výstavy, galerie a s pojmy - například obraz, socha, 
portrét, postava, zátiší, krajina 

rozlišuje tvary, barvy a materiály a různé objekty; při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  
inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, porovnává různé 
výtvarné slohy a styly  

Práce rozličnými technikami, přechod od hry k experimentu, základní dovednosti 
práce s nástroji, hra a experimenty s tvary, barvami, liniemi - například otisky, 
frotáž, jednoduché grafické techniky, koláž, dekoláž, muchláž, asambláž a 
kombinace technik 

seznamuje se a používá rozličné techniky výtvarného vyjádření  
přechází od hry k experimentu, osvojuje si základní dovednosti práce s nástroji  

Tematické práce na základě vlastních nebo zprostředkovaných zážitků z přírody a 
společnosti - například roční období, svátky, ilustrace, zážitky 

zachytí vlastními výrazovými prostředky události během roku (svátky, roční období, 
apod.), při tvorbě používá různé techniky a materiály  
kreslí obrazy z vlastního života, ztvární osobní zážitky, pracuje s tradicemi  
kreslí, modeluje a jinými výtvarnými technikami zobrazuje viděné nebo prožité 
dojmy, při tvorbě využívá všechny smysly  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

257 

Výtvarná výchova 3. ročník  

Práce s reprodukcemi - například práce s detaily, skládání, deformování, dotváření 
kresbou a barvou, doplňování písemným projevem 

inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, porovnává různé 
výtvarné slohy a styly  

Kreslení a modelování podle vzoru kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  

Ztvárnění lidské postavy - kreslení, modelování, proporce kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  
kreslí a modeluje části celku, rozvrhne kresbu v ploše, uspořádá linie a barevné 
plochy, při modelování postupuje podle určených kroků, modeluje lidskou postavu  

Práce s modelovací hmotou, různé techniky zpracování kreslí, modeluje a jinými výtvarnými technikami zobrazuje viděné nebo prožité 
dojmy, při tvorbě využívá všechny smysly  

Zpracování fantazijních témat kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
zpracovává fantazijní představy, samostatně vyjádří, co vidí, cítí nebo prožívá, 
využívá vlastní prostředky, techniky a způsob vyjádření  

Hodnocení, obhájení výtvarné práce diskutuje ve třídě nebo ve skupině o dílech, která viděl nebo sám vytvořil, obhajuje 
svůj názor  
popíše svou výtvarnou práci a vysvětlí její smysl, postup při její tvorbě, obhajuje 
své postupy a způsob tvorby  

Práce s ilustracemi dětských knížek, ilustrátoři aktivně pracuje s reprodukcemi výtvarných děl, vyjadřuje pocity  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
Přírodní materiály, výtvarné dotváření, kombinace 

    

Výtvarná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
Návštěva regionálních památek a zajímavostí, architektura, výtvarná díla inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, poznává a porovnává 

různé výtvarné slohy a styly  
při práci s uměleckým dílem hledá a pojmenovává základní kompoziční přístupy, 
rozdíly výtvarného vyjádření (abstraktní, popisné, alegorické, symbolické)  

Výzdoba školy a třídy, použití žákovských výtvarných prací kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
zachytí vlastními výrazovými prostředky změny v přírodě nebo společenské 
události (svátky, roční období, tradice apod.), při tvorbě používá různé techniky a 
materiály  
kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  

Skupinové výtvarné projekty kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
zachytí vlastními výrazovými prostředky změny v přírodě nebo společenské 
události (svátky, roční období, tradice apod.), při tvorbě používá různé techniky a 
materiály  
kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  

Ilustrace dětských knížek, ilustrátoři, různé výtvarné techniky ilustrování inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, poznává a porovnává 
různé výtvarné slohy a styly  

Práce s umělými a přírodními materiály, výtvarné techniky s nimi - například otisky 
kůry, listů, ruky, prstů, použití různých druhů papíru, písku, plastů, kovů, kůže 
apod. 

vědomě volí nástroje a techniky pro kresbu, malbu, grafiku, plastickou a 
prostorovou tvorbu  

Práce s barvami - např. míchání, překrývání, barvy studené a teplé, světlé a tmavé, 
základní a podvojné 

vědomě volí nástroje a techniky pro kresbu, malbu, grafiku, plastickou a 
prostorovou tvorbu  

Práce s geometrickými útvary (plošné i prostorové) - například mozaika, stavby rozlišuje tvary, barvy a materiály a různé objekty, při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  

Práce se základními pomůckami pro výtvarné vyjádření a práce různými technikami 
- např tužka, pastelka, uhel, tuž, vodové barvy, tempera apod. 

kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  

Zpracování smyslových zážitků, emocí, myšlenek, pohybu v prostoru a čase linií, 
barvou, tvarem 

kreslí, modeluje a jinými výtvarnými technikami zobrazuje viděné nebo prožité 
dojmy, při tvorbě využívá všechny smysly  
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Výtvarná výchova 4. ročník  

Vytváření náčrtků, plánků, modelů podle skutečnosti i fantazie, prostorové 
konstrukce, seznámení s architekturou 

tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů, řazení, rytmus, 
prolínání, množení, přímka, křivka, linie  
uvědomuje si možnosti kompozičních přístupů (horizontála, vertikála, kolmost, 
střed, symetrie)  

Velkoformátová tvorba kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  

Seznámení s prostředím výstavy, galerie a pojmy - například obraz, socha, portrét, 
postava, zátiší, krajina, výtvarné umění abstraktní, popisné, alegorické, symbolické 

inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, poznává a porovnává 
různé výtvarné slohy a styly  

Práce rozličnými technikami, základní dovednosti práce s nástroji, experimenty s 
tvary, barvami, liniemi - například otisky, frotáž, jednoduché grafické techniky, 
koláž, dekoláž, muchláž, asambláž a kombinace technik 

vědomě volí nástroje a techniky pro kresbu, malbu, grafiku, plastickou a 
prostorovou tvorbu  

Tematické práce na základě vlastních nebo zprostředkovaných zážitků z přírody a 
společnosti - například roční období, svátky, ilustrace, zážitky, tradice 

zachytí vlastními výrazovými prostředky změny v přírodě nebo společenské 
události (svátky, roční období, tradice apod.), při tvorbě používá různé techniky a 
materiály  
kreslí obrazy z vlastního života, ztvární osobní zážitky  

Práce s reprodukcemi - například práce s detaily, skládání, deformování, dotváření 
kresbou a barvou, doplňování písemným projevem 

inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, poznává a porovnává 
různé výtvarné slohy a styly  

Kreslení a modelování podle vzoru; ztvárnění lidské postavy - kreslení, modelování, 
proporce 

kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  
kreslí a modeluje části celku, rozvrhne kresbu v ploše, uspořádá linie a barevné 
plochy, při modelování postupuje podle určených kroků, ztvárňuje lidskou postavu  

Práce s modelovací hmotou, různé techniky zpracování kreslí, modeluje a jinými výtvarnými technikami zobrazuje viděné nebo prožité 
dojmy, při tvorbě využívá všechny smysly  

Zpracování fantazijních témat výtvarně zpracuje fantazijní téma, samostatně vyjádří co vidí, cítí nebo prožívá, 
využívá vlastní prostředky, techniky a způsoby vyjádření  

Hodnocení, obhájení výtvarné práce popíše svou kresbu, vysvětlí její smysl a postup při její tvorbě, obhajuje své 
postupya způsob tvorby  
popíše svou výtvarnou práci, její typické znaky - např. rozvržení, proporce, barvy a 
jejich kombinace, použité materiály  
diskutuje ve třídě nebo ve skupině o dílech, která viděl nebo sám vytvořil, obhajuje 
svůj názor  
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Výtvarná výchova 4. ročník  

osvojuje si schopnost výtvarné výpovědi – jejího hodnocení, zdůvodnění a 
obhájení, vedení dialogu, vyjadřování se k tvorbě vlastní i ostatních – tolerance k 
rozdílným způsobům výtvarného vyjádření  

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Návštěva regionálních památek a zajímavostí, architektura, výtvarná díla inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, poznává a porovnává 

různé výtvarné slohy a styly  
při práci s uměleckým dílem hledá a pojmenovává základní kompoziční přístupy, 
rozdíly výtvarného vyjádření (abstraktní, popisné, alegorické, symbolické)  

Výzdoba školy a třídy, použití žákovských výtvarných prací kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
zachytí vlastními výrazovými prostředky změny v přírodě nebo společenské 
události (svátky, roční období, tradice apod.), při tvorbě používá různé techniky a 
materiály  
kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  

Skupinové výtvarné projekty kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  
zachytí vlastními výrazovými prostředky změny v přírodě nebo společenské 
události (svátky, roční období, tradice apod.), při tvorbě používá různé techniky a 
materiály  
kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  

Ilustrace dětských knížek, ilustrátoři, různé výtvarné techniky ilustrování inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, poznává a porovnává 
různé výtvarné slohy a styly  
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Práce s umělými a přírodními materiály, výtvarné techniky s nimi - například otisky 
kůry, listů, ruky, prstů, použití různých druhů papíru, písku, plastů, kovů, kůže 
apod. 

vědomě volí nástroje a techniky pro kresbu, malbu, grafiku, plastickou a 
prostorovou tvorbu  

Práce s barvami - např. míchání, překrývání, barvy studené a teplé, světlé a tmavé, 
základní a podvojné 

vědomě volí nástroje a techniky pro kresbu, malbu, grafiku, plastickou a 
prostorovou tvorbu  

Práce s geometrickými útvary (plošné i prostorové) - například mozaika, stavby rozlišuje tvary,barvy a materiály a různé objekty, při kresbě a dalších činnostech se 
řídí tím, co vidí, cítí hmatem nebo si pamatuje z vycházky či návštěvy galerie nebo 
výstavy  

Práce se základními pomůckami pro výtvarné vyjádření a práce různými technikami 
- např tužka, pastelka, uhel, tuž, vodové barvy, tempera apod. 

kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  

Zpracování smyslových zážitků, emocí, myšlenek, pohybu v prostoru a čase linií, 
barvou, tvarem 

kreslí, modeluje a jinými výtvarnými technikami zobrazuje viděné nebo prožité 
dojmy, při tvorbě využívá všechny smysly  

Vytváření náčrtků, plánků, modelů podle skutečnosti i fantazie, prostorové 
konstrukce, seznámení s architekturou 

tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů, řazení, rytmus, 
prolínání, množení, přímka, křivka, linie  
uvědomuje si možnosti kompozičních přístupů (horizontála, vertikála, kolmost, 
střed, symetrie)  

Velkoformátová tvorba kreslí, co vidí nebo si pamatuje, ovládá základy perspektivy, rozvržení plochy, kreslí 
geometrické i fantazijní tvary  

Seznámení s prostředím výstavy, galerie a pojmy - například obraz, socha, portrét, 
postava, zátiší, krajina, výtvarné umění abstraktní, popisné, alegorické, symbolické 

inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, poznává a porovnává 
různé výtvarné slohy a styly  

Práce rozličnými technikami, základní dovednosti práce s nástroji, experimenty s 
tvary, barvami, liniemi - například otisky, frotáž, jednoduché grafické techniky, 
koláž, dekoláž, muchláž, asambláž a kombinace technik 

vědomě volí nástroje a techniky pro kresbu, malbu, grafiku, plastickou a 
prostorovou tvorbu  

Tematické práce na základě vlastních nebo zprostředkovaných zážitků z přírody a 
společnosti - například roční období, svátky, ilustrace, zážitky, tradice 

zachytí vlastními výrazovými prostředky změny v přírodě nebo společenské 
události (svátky, roční období, tradice apod.), při tvorbě používá různé techniky a 
materiály  
kreslí obrazy z vlastního života, ztvární osobní zážitky  

Práce s reprodukcemi - například práce s detaily, skládání, deformování, dotváření 
kresbou a barvou, doplňování písemným projevem 

inspiruje se výtvarnými díly, navštěvuje výstavy a galerie, poznává a porovnává 
různé výtvarné slohy a styly  

Kreslení a modelování podle vzoru; ztvárnění lidské postavy - kreslení, modelování, 
proporce 

kreslí a modeluje podle vzoru, seznamuje se s výtvarnými slohy, styly a technikami  
kreslí a modeluje části celku, rozvrhne kresbu v ploše, uspořádá linie a barevné 
plochy, při modelování postupuje podle určených kroků, ztvárňuje lidskou postavu  
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Výtvarná výchova 5. ročník  

Práce s modelovací hmotou, různé techniky zpracování kreslí, modeluje a jinými výtvarnými technikami zobrazuje viděné nebo prožité 
dojmy, při tvorbě využívá všechny smysly  

Zpracování fantazijních témat výtvarně zpracuje fantazijní téma, samostatně vyjádří co vidí, cítí nebo prožívá, 
využívá vlastní prostředky, techniky a způsoby vyjádření  

Hodnocení, obhájení výtvarné práce popíše svou kresbu, vysvětlí její smysl a postup při její tvorbě, obhajuje své 
postupya způsob tvorby  
popíše svou výtvarnou práci, její typické znaky - např. rozvržení, proporce, barvy a 
jejich kombinace, použité materiály  
diskutuje ve třídě nebo ve skupině o dílech, která viděl nebo sám vytvořil, obhajuje 
svůj názor  
osvojuje si schopnost výtvarné výpovědi – jejího hodnocení, zdůvodnění a 
obhájení, vedení dialogu, vyjadřování se k tvorbě vlastní i ostatních – tolerance k 
rozdílným způsobům výtvarného vyjádření  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 
Druhy umění - výtvarná úprava knih, druhy ilustrace, komiks 

    

Výtvarná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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 

vybírá, vytváří a pojmenovává linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality a 
jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků  
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Výtvarná výchova 6. ročník  

interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření 

vybírá, vytváří a pojmenovává linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality a 
jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků  
interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických) 

zaznamenává vizuální zkušenosti, zkušenosti získané ostatními smysly a 
zaznamenává podněty z představ a fantazie  

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

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; užívá 
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace  

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 a vyjádření proměn; výběr, 
uplatnění a interpretace 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a 
hodnotí své dílo a jeho účinky s ostatními  

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 

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; užívá 
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace  

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 

diskutuje o účincích a působení výtvarného díla (smyslový a subjektivní účinek, 
symbolický obsah); navštíví galerii, výstavu, muzeum  

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a 
hodnotí své dílo a jeho účinky s ostatními  
porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace uměleckých děl; 
vysvětluje své postoje k nim  
porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace uměleckých děl; 
vysvětluje své postoje k nim  
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Výtvarná výchova 6. ročník  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace 

organizuje výtvarná díla s ohledem na požadovaný komunikační záměr a 
uspořádává je do sbírek; vhodným způsobem prezentuje vybrané práce  

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti 

interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
Fantazijní tvorba 

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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 

vybírá, vytváří a pojmenovává linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality a 
jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků  
interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření 

vybírá, vytváří a pojmenovává linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality a 
jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků  
interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  
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Výtvarná výchova 7. ročník  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických) 

zaznamenává vizuální zkušenosti, zkušenosti získané ostatními smysly a 
zaznamenává podněty z představ a fantazie  

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

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; užívá 
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace  

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 a vyjádření proměn; výběr, 
uplatnění a interpretace 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a 
hodnotí své dílo a jeho účinky s ostatními  

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 

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; užívá 
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace  

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 

diskutuje o účincích a působení výtvarného díla (smyslový a subjektivní účinek, 
symbolický obsah); navštíví galerii, výstavu, muzeum  

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a 
hodnotí své dílo a jeho účinky s ostatními  
porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace uměleckých děl; 
vysvětluje své postoje k nim  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace 

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace uměleckých děl; 
vysvětluje své postoje k nim  
organizuje výtvarná díla s ohledem na požadovaný komunikační záměr a 
uspořádává je do sbírek; vhodným způsobem prezentuje vybrané práce  

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti 

interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
Fantazijní tvorba 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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 

vybírá, vytváří a pojmenovává linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality a 
jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků  
interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření 

vybírá, vytváří a pojmenovává linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality a 
jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků  
interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických) 

zaznamenává vizuální zkušenosti, zkušenosti získané ostatními smysly a 
zaznamenává podněty z představ a fantazie  

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

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; užívá 
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace  

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 a vyjádření proměn; výběr, 
uplatnění a interpretace 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a 
hodnotí své dílo a jeho účinky s ostatními  
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Výtvarná výchova 8. ročník  

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 

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; užívá 
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace  

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 

diskutuje o účincích a působení výtvarného díla (smyslový a subjektivní účinek, 
symbolický obsah); navštíví galerii, výstavu, muzeum  

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a 
hodnotí své dílo a jeho účinky s ostatními  
porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace uměleckých děl; 
vysvětluje své postoje k nim  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace 

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace uměleckých děl; 
vysvětluje své postoje k nim  
organizuje výtvarná díla s ohledem na požadovaný komunikační záměr a 
uspořádává je do sbírek; vhodným způsobem prezentuje vybrané práce  

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti 

interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
Fantazijní tvorba 

    

Výtvarná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
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 

vybírá, vytváří a pojmenovává linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality a 
jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků  
interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření 

vybírá, vytváří a pojmenovává linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality a 
jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků  
interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických) 

zaznamenává vizuální zkušenosti, zkušenosti získané ostatními smysly a 
zaznamenává podněty z představ a fantazie  

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

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; užívá 
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace  

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 a vyjádření proměn; výběr, 
uplatnění a interpretace 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a 
hodnotí své dílo a jeho účinky s ostatními  

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 

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; užívá 
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace  

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 

diskutuje o účincích a působení výtvarného díla (smyslový a subjektivní účinek, 
symbolický obsah); navštíví galerii, výstavu, muzeum  

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a 
hodnotí své dílo a jeho účinky s ostatními  
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Výtvarná výchova 9. ročník  

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování 

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace uměleckých děl; 
vysvětluje své postoje k nim  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace 

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace uměleckých děl; 
vysvětluje své postoje k nim  
organizuje výtvarná díla s ohledem na požadovaný komunikační záměr a 
uspořádává je do sbírek; vhodným způsobem prezentuje vybrané práce  

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti 

interpretuje umělecká díla současnosti i minulosti; čerpá ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
Fantazijní tvorba 

     

5.17 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 
Oblast Člověk a zdraví 
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je činnost podporující fyzický i psychický rozvoj osobnosti žáka.  

Žáci zde nacházejí prostor k osvojování pohybových dovedností, k ovládnutí různého sportovního náčiní a 
nářadí. Učí se uplatňovat osvojené pohybové dovednosti. Zvykají si na rozličné sociální role, které vyžadují 
spolupráci, tvořivost, překonávají zábrany. Důležitým úkolem je nabídnout žákovi činnosti, ve kterých je 
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Název předmětu Tělesná výchova 
schopen se realizovat, a tím ho motivovat k odvaze a chuti uplatnit osobní pocity a prožitky. 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA činí na prvním i druhém stupni ve všech ročnících dvě hodiny 
týdně. Výuka je uskutečňována v tělocvičně, na venkovním hřišti, na školách v přírodě. Ve 3. ročníku je 
jedna hodina týdně věnována výcviku plavání. 

Integrace předmětů  Tělesná výchova 
 Výchova ke zdraví 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- naučí se rozumět obecně používaným termínům a zacházet s nimi; 
- poznává vlastní pohybové schopnosti a jejich individuální rozvoj; 
- systematicky sleduje vývoj vlastní fyzické zdatnosti a pohybové výkonnosti; 
- rozvíjí harmonicky tělesnou zdatnost a výkonnost na základě potřebných dovedností a návyků; 
- spojuje tělesnou zdatnost se zdravotním významem tělesné výchovy; 
- využívá tělesnou výchovu v denním režimu; 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- přemýšlí o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku; 
- postupuje při hodnocení svých pohybových dovedností tak, aby svůj názor byl schopen obhájit; 
- hledá vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech; 
- přemýšlí, zda se v průběhu výkonu dopustil chyb a uvažuje o tom, jak je napravit; 
- uplatňuje při individuálních i kolektivních soutěžích taktiku získanou v průběhu výuky; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vyslechne a přijme pokyny kapitána, vedoucího družstva; 
- využívá dostatečný prostor k vlastnímu sportovnímu projevu; 
- diskutuje o jednotlivých sportovních akcích, soutěžích; 
- projevuje aktivní postoj k pokynům učitele; 
- přispívá k utváření kladných vztahů k vlastním členům družstva i k soupeři; 
- diskutuje o způsobu hry družstva; 
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Název předmětu Tělesná výchova 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vypěstuje si zásady chování na sportovních akcích; 
- naučí se spolupráci ve sportovním týmu a plnění důležitých úkolů týmu; 
- dodržuje pravidla fair play i poskytnutí pomoci; 
- respektuje názory jiného žáka; 
- přebírá zkušenosti druhých lidí pro vlastní zdokonalování, sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
- ovládá a aktivně uplatňuje zásady účelné organizace práce při zadávaných činnostech; 
- podporuje myšlenky fair play, obsažené v olympijském hnutí, které vedou k formování jeho osobnosti; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- respektuje a dodržuje základní potřeby hygieny při sportovních aktivitách; 
- aktivně se zapojuje do sportovního dění; 
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace; 
- chová se zodpovědně v krizových situacích; 
- chápe postoj k pohybové aktivitě ve smyslu celoživotní orientace ke zdravému způsobu života; 
- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany svého zdraví; 
- ovládá prakticky poskytování dopomoci a záchrany při cvičení, včetně první pomoci při lehčích úrazech; 
- seznamuje se se škodlivostí podpůrných látek a drog vedoucích ke zvyšování tělesné výkonnosti; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- naučí se správně používat sportovní náčiní a nářadí; 
- chrání si při sportovních aktivitách svoje zdraví; 
- dodržuje základní pravidla ve sportu i mimo něj; 
- dodržuje pravidla fair play; 
- chápe potřebu pohybových aktivit v rekreačním sportu; 
- vyhodnotí a zpracuje dosažené výkony; 
- ovládá tělovýchovná názvosloví. 
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Tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Cvičení 
Cvičení motivační 
Cvičení relaxační 
Cvičení rychlostní 
Cvičení orientační 
Cvičení dechová 
Cvičení kompenzační 
Cvičení vyrovnávací 
Cvičení motivační, tvořivá 
Rozcvička 

vysvětlí, jak je pohyb vhodný pro zdraví  
dodržuje základní pravidla chování při Tv  
reaguje na základní signály a pokyny  
ovládá základní pojmy  
učí se základní estetické držení těla  

Pohybové hry 
Kontaktní 
Soutěživé 
Vyrovnávací 
Relaxační 
Motivační 

ovládá pohybové hry a hraje se spolužáky  
vysvětlí a aplikuje pravidla sportovních her  
začlení se do hry  
spolupracuje ve skupině dětí  

Základy gymnastiky 
Akrobacie 
- Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed 

zvládá průpravná gymnastická cvičení  

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 
Chůze, běh 
Poskoky, obraty 
Rytmizovaný pohyb 
Nápodoba pohybu na hudbu 

dle svých schopností předvede základní tanečky založené na taneční chůzi a běhu  
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Tělesná výchova 1. ročník  

Základy atletiky 
Běh 
- Rychlý běh – 20-60 m 
- Základy nízkého a polovysokého startu 
Skok 
- Skok do dálky z místa 
Hod 
- Hod míčkem z místa 
- Hod míčkem z chůze 

reaguje na základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály  

Základy sportovních her 
Vybíjená 
Fotbal 

přijímá stanovená pravidla a respektuje je  

Bezpečnost při sportu dodržuje základní pravidla chování při Tv  
uvědomuje si nebezpečí při sportu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
Nápodoba pohybu na hudbu 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Cvičení 
Cvičení dechová 
Cvičení kompenzační 
Cvičení vyrovnávací 

dodržuje zásady správného držení těla a dýchání  
vysvětlí, jak je správný pohybový režim vhodný pro zdraví  
připraví ve spolupráci s vedoucím organismus před pohybovou činností  
používá základní pravidla chování při TV a sportu  
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Tělesná výchova 2. ročník  

Cvičení napínací, protahovací a relaxační 
Rozcvička 

reaguje na základní pokyny, signály a gesta  

Pohybové hry začlení se do hry  
přijímá stanovená pravidla a respektuje je  
spolupracuje ve skupině dětí  
používá základní pravidla chování při TV a sportu  
reaguje na základní pokyny, signály a gesta  

Základy gymnastiky a akrobacie 
Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed 
Přeskok 
- Průpravná cvičení pro nácvik odrazu z trampolíny 
- Skoky prosté snožmo 
- Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu 
Kladinka 
- Chůze s dopomocí 

zvládá průpravná gymnastická cvičení  
snaží se o správné gymnastické držení těla  
pojmenuje základní postoje, pohyby, kroky  
rozvíjí různé formy rychlosti, síly, koordinace pohybů  
používá základní pravidla chování při TV a sportu  
reaguje na základní pokyny, signály a gesta  

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti předvede, že lze pohyb spojovat s hudbou, rytmem, příběhem  
Základy atletiky 
Běh 
- Rychlý běh 
- Základy nízkého a polovysokého stratu 
Skok 
- Skok z místa 
Hod 
- Hod z místa a při chůzi 
- Hod na cíl 

pojmenuje základní postoje, pohyby, kroky  
vysvětlí základní pojmy související s během, skokem a hodem  
respektuje základní pravidla bezpečnosti při atletických činnostech  
zvládá základní techniku běhu a hodu míčkem  
rozvíjí různé formy rychlosti, síly, koordinace pohybů  
používá základní pravidla chování při TV a sportu  
reaguje na základní pokyny, signály a gesta  

Základy sportovních her začlení se do hry  
přijímá stanovená pravidla a respektuje je  
používá základní pravidla chování při TV a sportu  
reaguje na základní pokyny, signály a gesta  
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Tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Cvičení 
Cvičení protahovací 
Cvičení napínací (strečinková) 
Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti 
Cvičení dechová 
Cvičení kompenzační 
Cvičení pro správné držení těla 

uvědomuje si různé funkce pohybu (délka a intenzita pohybu)  
provádí speciální cvičení při oslabení  
připravuje organismus před pohybovou činností  
rozlišuje zvládnutý a nezvládnutý pohyb  
reaguje na základní pojmy osvojovaných činností  

Základy atletiky (ŠvP) 
Běh 
- Rychlý běh 
Skok 
- Skok z místa 
Hod 
- Hod z místa 
- Hod na cíl 

ovládá základní pojmy související s během, skokem do dálky a hodem  
dodržuje základní pravidla bezpečnosti při pohybových činnostech  
zvládá základní techniku běhu a hodu míčkem  
rozvíjí různé formy rychlosti, síly, koordinace pohybů  
reaguje na základní pojmy osvojovaných činností  
reaguje na smluvené povely a signály  

Základy sportovních her (ŠvP) 
Fotbal, basketbal, házená, florbal (podle vybavení objektu) 
Soutěživé hry 
Překážková dráha 
Vytrvalostní hry 

pojmenuje základní postoje, pohyby, kroky  
zvládá základní techniku běhu a hodu míčkem  
zvládá utkání podle zjednodušených pravidel  
reaguje na základní pojmy osvojovaných činností  
osvojuje si pravidla pohybových činností  
jedná a chová se v duchu fair play  
reaguje na smluvené povely a signály  

Uplatnění zásad bezpečnosti při sportovních aktivitách v hodinách Tv a zásad 
hygieny. 

připravuje organismus před pohybovou činností  
snaží se o správné držení těla  
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dodržuje základní pravidla bezpečnosti při pohybových činnostech  
jedná a chová se v duchu fair play  
zvládá organizaci prostoru a činnosti  
reaguje na smluvené povely a signály  

Plavecký výcvik (podle programu plavecké školy) 
Rozcvička – příprava na lekci plavání 
Protahovací cvičení 
Dechová cvičení 
Základy první pomoci při plavání 

uvědomuje si různé funkce pohybu (délka a intenzita pohybu)  
připravuje organismus před pohybovou činností  
pojmenuje základní postoje, pohyby, kroky  
rozlišuje zvládnutý a nezvládnutý pohyb  
rozvíjí různé formy rychlosti, síly, koordinace pohybů  
reaguje na základní pojmy osvojovaných činností  
reaguje na smluvené povely a signály  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
Základy sportovních her, hry v přírodě (švp) 

    

Tělesná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Rozcvička zvládá pohybový režim  

dodržuje hygienu pohybových činností a cvičebního prostředí  
zvládá správné držení těla  

Cvičení 
Cvičení protahovací 
Cvičení napínací (strečinková) 

zvládá správné držení těla  
využívá různých forem pro rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybů  
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Cvičení vytrvalostní 
Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti 
Cvičení dechová 
Cvičení kompenzační 
Cvičení pro správné držení těla 

reaguje na základní pojmy: cvičební polohy, postoje, pohyb paží, nohou a trupu  
aktivně si osvojuje základní pojmy  
uvědomuje si význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti a snaží se ho řadit 
do pohybového režimu s pomocí učitelů a rodičů  
reaguje na povely a signály  

Pohybové hry 
Rychlostí 
Pohybové 
Motivační 
Relaxační 
Orientační 

aktivně hraje pohybové hry s různým zaměřením a účelem  
pohybem vyjádří výrazně rytmický a melodický doprovod  
rozlišuje základní role a hráčské funkce v družstvu  
uplatňuje správné zásady jednání ve hře  
zvládá organizaci prostoru  
respektuje zásady jednání a chování fair play  
vyjmenuje olympijské ideály a symboly  

Základy gymnastiky 
Akrobacie 
- Kotoul vpřed 
- Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou 
Přeskok 
- Přeskok 2 – 4 dílů bedny odrazem z trampolíny nebo z odrazového můstku 
Kladinka 
- Chůze bez pomoci 

zvládá pohybový režim  
rozumí názvům používaného náčiní a nářadí  
reaguje na povely a signály  

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 
Cvičení na hudbu 

pohybem vyjádří výrazně rytmický a melodický doprovod  

Základy atletiky 
Běh 
- Běžecká abeceda 
- Vytrvalostní běh do 1000 m 
Hod 
- Spojení rozběhu s odhodem 
- Nácvik na rozběh 

využívá různých forem pro rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybů  
uvědomuje si význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti a snaží se ho řadit 
do pohybového režimu s pomocí učitelů a rodičů  

Základy sportovních her s upravenými pravidly 
Florbal 
Basketbal 

uvědomuje si význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti a snaží se ho řadit 
do pohybového režimu s pomocí učitelů a rodičů  
zvládá organizaci prostoru  
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Přehazovaná 
Házená 
Fotbal 
Soutěžní hry 
Překážková dráha 
Spolupráce v týmové hře 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
Hygiena TV 

    

Tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Rozcvička používá průpravná kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení  
ZTV používá průpravná kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení  
Cvičení 
Cvičení motivační 
Cvičení dechová 
Cvičení kompenzační 
Cvičení vytrvalostní 
Cvičení relaxační 
Pohybové hry 
Rychlostní 
Orientační 
Vytrvalostní 
Motivační 

správně zvedá zátěž  
používá průpravná kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení  
bezpečně připraví a ukládá nářadí, náčiní a pomůcky  
využívá průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů  
předvede základní cvičební polohy a postoje  
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Základy gymnastiky 
Akrobacie 
- Stoj na rukou s dopomocí 
- Akrobatická kombinace 
Přeskok 
- Roznožka přes kozu našíř s odrazem z můstku, trampolínky 
- Skrčka pře kozu našíř z můstku nebo trampolínky 
Kladinka 
- Chůze bez pomoci 

poskytne základní záchranu a dopomoc při gymnastickém cvičení  
pokusí se o krok poskočný, přísunný  

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 
Cvičení na hudbu 

využívá průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů  
předvede základní cvičební polohy a postoje  
pokusí se o krok poskočný, přísunný  

Základy atletiky 
Běh 
- V terénu až do 15 minut 
Hod 
- Spojení rozběhu s odhodem 

zvládá startovní povely  
předvede průpravná cvičení pro atletické činnosti  
připraví start běhu (čáry, bloky) a vydá povely pro start  
změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách  

Základy sportovních her s upravenými pravidly 
Účast na sportovních soutěžích mimo školu 
Fotbal 
Florbal 
Házená 
Basketbal 

samostatně vytváří pohybové hry  
hraje minimálně 10 různých pohybových her  
zaznamená výsledky utkání a pomáhá při rozhodování  
zvládá elementární činnosti jednotlivce a využije je v základních kombinacích i v 
utkáních podle zjednodušených pravidel  
vyhledá zdroje informací o pohybových činnostech  
pochopí a poučuje o pravidlech zjednodušených osvojovaných pohybových 
dovedností (her, závodů a soutěží)  

Činnosti mimo školu 
Sportovní akce 
Sportovní soutěže 
Sledování významných sportovních událostí v médiích 

zvládá startovní povely  
změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách  
zaznamená výsledky utkání a pomáhá při rozhodování  
zvládá elementární činnosti jednotlivce a využije je v základních kombinacích i v 
utkáních podle zjednodušených pravidel  
vyhledá zdroje informací o pohybových činnostech  
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pochopí a poučuje o pravidlech zjednodušených osvojovaných pohybových 
dovedností (her, závodů a soutěží)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
Utkání podle zjednodušených pravidel 

    

Tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
ÚVOD - poučení o bezpečnosti a hygieně v TV uvědomuje si důležitost bezpečnosti, dokáže provést základní dopomoc na 

sportovišti, i mimo něj  
je srozuměn s hygienickými zásadami, chápe jejich význam, dodržuje je  

ATLETIKA 
- běžecká abeceda 
- starty 
- přespolní běh do 2000 m 
- běh - 60 m, běh na 600 m/D, 800 m/CH 
- nácvik štafety 4x60m 
- skok vysoký - rozběh, odraz, dopad, nácvik skoku střižného valivého, základy pro 
flop 
- skok daleký - nácvik rozběhu a odrazu 
- hod míčkem - nácvik techniky 

ovládá prvky běžecké abecedy (lifting, skipping, zakopávaní, předkopávání, atd.)  
trénuje základy techniky běhu, zvládá vytrvalostní běh, rychlý běh včetně startu  
zvládá průpravná cvičení skoku do dálky, odraz z jedné nohy, odraz z prkna, spojení 
odrazu a běhu, dopad  
zvládá průpravu skoku do výšky z kratšího rozběhu  
ovládá držení míčku, krátký rozběh, hod míčkem  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

SPORTOVNÍ HRY 
Kopaná - fotbalová abeceda, vedení míče, přihrávky, střelba 

užívá základní pravidla průpravných a sportovních her  
trénuje herní činnosti jednotlivce  
zvládá vedení míče, míčku  
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aktivně se účastní jednoduchého utkání s upravenými pravidly  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

Florbal - florbalová abeceda, vedení míčku, přihrávky, střelba užívá základní pravidla průpravných a sportovních her  
trénuje herní činnosti jednotlivce  
zvládá vedení míče, míčku  
aktivně se účastní jednoduchého utkání s upravenými pravidly  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

Basketbal - základy driblinku, dvojtakt, střelba užívá základní pravidla průpravných a sportovních her  
přihrává jednoruč a obouruč  
předvede pohyb s míčem - driblink  
aktivně se účastní jednoduchého utkání s upravenými pravidly  
zvládá správné chytání a házení míčem  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

Vybíjená užívá základní pravidla průpravných a sportovních her  
trénuje herní činnosti jednotlivce  
přihrává jednoruč a obouruč  
zvládá správné chytání a házení míčem  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

Přehazovaná - procvičování podání, nácvik smeče užívá základní pravidla průpravných a sportovních her  
trénuje herní činnosti jednotlivce  
přihrává jednoruč a obouruč  
aktivně se účastní jednoduchého utkání s upravenými pravidly  
zvládá správné chytání a házení míčem  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

Házená - driblink, trojtakt, střelba na bránu užívá základní pravidla průpravných a sportovních her  
trénuje herní činnosti jednotlivce  
přihrává jednoruč a obouruč  
předvede pohyb s míčem - driblink  
aktivně se účastní jednoduchého utkání s upravenými pravidly  
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zvládá správné chytání a házení míčem  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

GYMNASTIKA 
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad 
Stoj na rukou - průpravná cvičení 
Přemet stranou - průpravná cvičení/ D 

orientuje se v základních názvoslovných pojmech v gymnastice  
provede kotoul vpřed, vzad  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

Hrazda - náskok do vzporu, zákmih, seskok, průprava na výmyk orientuje se v základních názvoslovných pojmech v gymnastice  
provede náskok do vzporu na hrazdu, seskok zákmihem  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

Přeskok - odraz z můstku, roznožka přes kozu, průprava na skrčku orientuje se v základních názvoslovných pojmech v gymnastice  
přeskočí kozu roznožkou, ovládá odraz z můstku  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

Kladina/D - chůze, obraty, rovnovážná cvičení orientuje se v základních názvoslovných pojmech v gymnastice  
ovládá různé druhy chůze s doprovodními pohyby paží a obraty  
udrží rovnováhu na kladině, provede chůzi s obraty  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

ÚPOLOVÁ CVIČENÍ 
přetahy, přetlaky, základy pádů 

zvládá základní techniku pádů  

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ DOVEDNOSTI 
cvičení se švihadly, šplh na tyči, průprava na šplh na laně 

zvládá cvičení se švihadlem, na lavičkách, žebřinách, s tyčemi  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
posilování stabilizačního systému, protahovací, strečingové a uvolňovací cvičení 

orientuje se v základních názvoslovných pojmech v gymnastice  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

Rozcvička, zapracování připraví organizmus na pohybovou činnost, provede rozcvičku, má dostačující 
zásobník cviků  
posoudí správnost provedení pohybu u sebe i spolužáků, vyhodnotí nedostatky  

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
ATLETIKA 
Běh - běžecká abeceda, starty, přespolní běh, běh na 60m, 800 m/D, 1000 m/CH 
nácvik štafety 4x60 m 

ovládá prvky atletické abecedy  
ovládá techniku běhu, zvládá běh rychlostně - vytrvalostního charakteru do 1000 
m, rychlý běh do 60 m, provede startovní povely  
aplikuje základy štafetového běhu  

Skoky - skok daleký - rozběh, odraz, skok vysoký - rozběh, odraz, letová fáze, 
dopad, skok střižný, flop 

zvládá v základní formě skok do dálky z rozběhu, umí si vyměřit rozběh  
zvládá skok do výšky vybraným způsobem (valivý, nůžky) z plného rozběhu, i 
základy flopu  

Hod míčkem, rozběh, odhod ovládá držení míčku, hod z rychlejšího rozběhu i souhru rozběhu s odhodem  
Pravidla atletických disciplín popíše základní pravidla jednotlivých atletických disciplin a dodržuje je  
Gymnastika 
Akrobacie - jednoduchá sestava (kotoul vpřed, vzad, vzad do zášvihu, kotoul letmo) 
Průpravná cvičení pro stoj na rukou, stoj na hlavě, přemet stranou, rondát 

provádí základní akrobatické prvky (kotoul vpřed, vzad, letmo, vzad do zášvihu), 
naváže je do jednoduché sestavy  

Hrazda - výmyk, podmet, přešvih provede výmyk s dopomoci, podmet a přešvih  
Přeskok - roznožka a skrčka přes kozu skočí roznožku i skrčku přes kozu  
Kladina/ D - chůze, obraty, cvičení rovnováhy udrží na kladině rovnováhu, předvede chůzi s obraty, seskok  
Cvičení se švihadly ovládá přeskoky švihadla různými způsoby (snožmo vpřed, vzad, střídavě, 

vajíčkem)  
Šplh na tyči, laně vyšplhá v limitu po tyči, ovládá příraz na laně  
Sportovní hry 
Přehazovaná, basketbal, florbal, fotbal, házená (herní činnosti jednotlivce, 
spolupráce ve hře, pravidla) 

ovládá herní činnosti jednotlivce v dané sportovní hře, spolupracuje, je schopen 
spolurozhodcovat  

Volejbal 
nácvik odbití spodem, vrchem, podání, pravidla 

ovládá herní činnosti jednotlivce v dané sportovní hře, spolupracuje, je schopen 
spolurozhodcovat  
provede volejbalové podání spodem ze zkrácené vzdálenosti, zná základy odbití 
spodem / vrchem  
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dodržuje základní pravidla volejbalu  
Základní olympijské myšlenky objasní a naplňuje základní olympijské myšlenky  

    

Tělesná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Poučení o bezpečnosti a hygieně v Tv dodržuje bezpečnostní pravidla  

dodržuje a aplikuje pravidla hygieny po tělesné aktivitě  
Atletika 
Atletická abeceda, starty se zřetelem na rychlostní schopnosti 

ovládá prvky běžecké abecedy  
ovládá techniku běhu, provádí startovní povely, nízký a polovysoký start  

Běh na 60 m, vytrvalost do 3000 m, štafeta ovládá techniku běhu, provádí startovní povely, nízký a polovysoký start  
provede štafetovou předávku  

Skok daleký s optimálním rozběhem zvládá skok do dálky z vyměřeného rozběhu  
Skok vysoký - flop, nácvik zvládá skok do výšky z optimálního rozběhu, ovládá základy flopu  
Vrh koulí, nácvik předvede odhody koule z různých poloh, jednoruč, obouruč  

ovládá vrh koulí v základní podobě  
Gymnastika 
Akrobacie - sestava, kotouly, stoj na rukou, přemet stranou 

předvede kotouly, stoj na rukou, přemet stranou  
naváže akrobatické prvky do sestavy  

Přeskok 
- roznožka a skrčka přes kozu /D 
- roznožka a skrčka přes bednu/ CH 

předvede roznožku i skrčku přes kozu/ D, bednu/ CH  

Hrazda - podmet, přešvihy, výmyk provede výmyk bez dopomoci, podmet, přešvih  
Kladina - náskok, seskok, klus, poskoky provede náskok a seskok na kladině, poskoky, klus, chůzi s obratem  
Úpoly - pády, základy sebeobrany ovládá pádovou techniku a základy sebeobrany  
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Tělesná výchova 8. ročník  

Sportovní hry 
- florbal, basketbal, fotbal, házená - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, 
hra 

ovládá herní činnosti jednotlivce, základní herní kombinace v dané sportovní hře  
využívá spolupráci ve hře  
využívá rozdíl mezi obrannou a útokem ve hře  
uplatňuje základní pravidla dané sportovní hry, dokáže spolurozhodcovat  
osvojí si základy pro osobní a zónovou obranu  

Volejbal - podáni spodem, vrchem, odbití vrchem, spodem, příjem, smeč provede podání přes síť spodem, nebo vrchem, přihraje míč spodem i vrchem, 
přijme míč, zvládá základy smeče  

Šplh na tyči, na laně vyšplhá po tyči, laně  
    

Tělesná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Úvod - poučení o bezpečnosti a hygieně v Tv poskytne základní dopomoc v jednotlivých sportovních odvětvích  

rozumí důležitosti hygieny po fyzické námaze, aplikuje ji  
Atletika - atletická abeceda, zvyšování fyzické zdatnosti, běh v terénu ovládá prvky atletické abecedy, připraví organismus na atletické závody  
Běh na 60 m, štafeta ovládá techniku běhu, předvede běh vytrvalostního charakteru, zvládá rychlý běh, 

provádí startovní povely, nízký a polovysoký start  
provede štafetovou předávku  

Vytrvalost - 12 min. ovládá techniku běhu, předvede běh vytrvalostního charakteru, zvládá rychlý běh, 
provádí startovní povely, nízký a polovysoký start  

Skok daleký s optimálním rozběhem skočí do dálky z plného rozběhu, naměří si rozběh  
Skok vysoký - flop skočí do výšky z plného rozběhu, předvede techniku flopu  
Vrh koulí - nácvik sunu vrhne koulí z místa i zádového postavení  
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Tělesná výchova 9. ročník  

Sportovní hry 
Kopaná: herní kombinace, hra 

využívá základní rozdíly mezi útočnými a obrannými kombinacemi, dobře ovládá 
činnost jednotlivce, je schopen utkání dle pravidel  

Volejbal - podání vrchem, smeč, blok, hra využívá základní rozdíly mezi útočnými a obrannými kombinacemi, dobře ovládá 
činnost jednotlivce, je schopen utkání dle pravidel  

Gymnastika 
Akrobacie - sestava, stoj na rukou, přemet stranou 

provede stoj na rukou, přemet stranou  

Přeskok - roznožka přes bednu nadél, skrčka přes bednu našíř s oddáleným 
rozběhem 

předvede roznožku a skrčku přes bednu  

Kladina/ D - náskoky, seskoky, klus, poskoky, obraty předvede na kladině různé druhy chůze, doprovodné pohyby paží, obraty, poskok, 
klus, náskoky, seskoky/ D  

Hrazda - výmyk, toč vzad provede výmyk, zvládá základy pro toč vzad  
Další sportovní hry - dle možností a vybavení školy, herní činnosti jednostlivce, 
herní kombinace, utkání dle pravidel 

předvede herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, soutěživé utkání dle pravidel 
v dalších sportovních hrách dle možnosti školy  

Úpoly - pády, základy boje, fair play aplikuje pojem fair-play v hodinách, soutěžích  
Posilovací a vyrovnávací cvičení vysvětlí důležitost pohybu pro život člověka, zařazuje ho do denního režimu  
Šplh na tyči / laně vyšplhá po tyči v limitě, po laně, do půlky bez přírazu  
Školní sportovní turnaj / závody zorganizuje s pomocí jednoduchý turnaj / závody na úrovni školy, připraví tabulky, 

udělá zápis výsledku, s dopomocí zvládá roli rozhodčího  
Kompenzační a relaxační cvičení po cvičení zařazuje vhodné kompenzační cvičení  

     

5.18 Pracovní činnosti  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Pracovní činnosti 
Oblast Člověk a svět práce 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vede žáky k získání základních dovedností v různých oborech lidské 

činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Zaměřuje se na praktické pracovní 
dovednosti a návyky.  
Žáci pracují s různými materiály a osvojují si pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a 
hodnotit. 
Důležitým úkolem je nabídnout žákovi činnosti, ve kterých je schopen se realizovat, a tím ho motivovat k 
odvaze a chuti uplatnit osobní pocity a prožitky. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Tento vzdělávací obor je realizován v průběhu celého základního vzdělání. Vzdělávací obsah na prvním 
stupni je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

 práce s drobným materiálem; 
 konstrukční činnosti; 
 pěstitelské práce; 
 příprava pokrmů. 

Vzdělávací obsah na druhém stupni je rozdělen na osm tématických okruhů: 
 práce s technickými materiály; 
 design a konstruování; 
 pěstitelské práce, chovatelství; 
 provoz a údržba domácnosti; 
 příprava pokrmů; 
 práce s laboratorní technikou; 
 využití digitálních technologií; 
 svět práce. 

V jednotlivých ročnících jsou realizovány následující okruhy: 
6. ročník – pěstitelské práce, chovatelství, práce s technickými materiály, design a konstruování, provoz a 
údržba domácnosti; 
7. ročník – pěstitelské práce, chovatelství, práce s technickými materiály, design a konstruování, provoz a 
údržba domácnosti, příprava pokrmů; 
8. ročník – pěstitelské práce, chovatelství, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, práce s 
laboratorní technikou, svět práce; 
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Název předmětu Pracovní činnosti 
9. ročník – pěstitelské práce, chovatelství, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, využití digitálních 
technologií, svět práce. 
 
Časová dotace činí na první i druhém stupni 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, v okolí 
školy, v odborných pracovnách. 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- aktivně se zapojí do manuální práce; 
- dovede posoudit vlastní pokrok při pracovních činnostech; 
- poznává smysl a cíl své práce s různými materiály; 
- samostatně zorganizuje vybranou pracovní činnosti a vykoná ji; 
- posoudí vlastní pracovní činnost a realizuje vlastní nápad při jejím výkonu; 
- zhodnotí svůj výkon, zná jeho smysl a cíl; 
- prožije úspěch a pocit sebeuspokojení z dobře vykonané práce; 
Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vnímá problémové situace v pracovním procesu; 
- promyslí a naplánuje způsob nápravy; 
- zhodnotí jejich příčiny; 
- nenechá se odradit případným nezdarem; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně k dané pracovní činnosti; 
- dokáže popsat a vysvětlit postup své práce; 
- naslouchá druhým lidem a vhodně reaguje na jejich návrhy; 
- diskutuje a vhodně obhajuje svůj názor; 
Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- plnohodnotně spolupracuje ve skupině; 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu; 
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Název předmětu Pracovní činnosti 
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém; 
- podporuje u sebe pocit sebeúcty a sebeuspokojení ze své práce; 
- uzná autoritu vedoucího pracovní skupiny, kterým je také respektován a hodnocen za vykonanou práci; 
- prožije pocit z dobře vykonané práce; 
Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- respektuje přesvědčení druhých lidí; 
- je schopen vcítit se do situace druhých lidí; 
- je si vědom svých práv a povinností v pracovním procesu; 
- podřídí se pravidlům chování v pracovní skupině; 
Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
- používá bezpečně nástroje, vybavení a materiály; 
- dodržuje vymezená pravidla při práci; 
- využívá znalosti, zkušenosti a dovednosti získané při práci a dovede jich využít při další navazující práci; 
- provádí práci v co nejlepší kvalitě; 
- posoudí své reálné možnosti při výběru své profesní orientace; 
- předchází rizikům, minimalizuje je. 

    

Pracovní činnosti 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vlastnosti modelovací hmoty hněte, válí, stlačuje, modeluje, ubírá, přidává, ohýbá, dělí  

pracuje s návody, předlohou a jednoduchým náčrtkem  
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Pracovní činnosti 1. ročník  

v praktických činnostech sedí klidně u stolu  
Vlastnosti papíru podle návodu překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje, slepuje  

určuje vlastnosti papíru – barvu, tvrdost  
pracuje s návody, předlohou a jednoduchým náčrtkem  
v praktických činnostech sedí klidně u stolu  

Vlastnosti textilu zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a zrakem (hebkost, hrubost, elastičnost)  
pracuje s návody, předlohou a jednoduchým náčrtkem  
v praktických činnostech sedí klidně u stolu  

Další pracovní pomůcky a nástroje 
funkce a využití 
- korálky 
- nůžky 
- jehla 
- nit 
- bavlnka 

provádí jednoduché práce, ovládá jednoduché pracovní postupy, dodržuje kázeň  
vystřihuje jednoduché tvary  
správně zachází s pomůckami  
pracuje s dětskou jehlou – navléká korálky, knoflíky  
uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  
v praktických činnostech sedí klidně u stolu  

Stavebnice v praktických činnostech skládá jednotlivé díly stavebnice do obrázků, celků  
seznámí se s jednotlivými částmi, možnostmi, užitím  
pracuje s návody, předlohou a jednoduchým náčrtkem  

Základní podmínky pro pěstování rostlin v praktických činnostech ošetřuje pokojové rostliny: zalévá, kypří, rosí  
používá květináč, truhlík, vatu, kropáč, lopatku, zeminu  

Pěstování rostlin ze semen v místnosti pěstuje hrách a fazole ze semen  
poznává semena a plody (hrách, čočka, fazole, ovoce, zelenina)  
provádí jednoduché pokusy  

Pěstování pokojových rostlin pozoruje klíčení a růst rostliny  
Alergie seznamuje se s rostlinami jedovatými, s rostlinami jako drogami, alergeny  
Pravidla správného stolování drží správně příbor, udržuje pořádek a čistotu  

    

Pracovní činnosti 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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Pracovní činnosti 2. ročník  

 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vlastnosti modelovací hmoty uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  
Vlastnosti papíru určuje vlastnosti papíru – barvu, tvrdost  

uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  
Vlastnosti textilu zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a zrakem (hebkost, hrubost, elastičnost)  

uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  
Další pracovní pomůcky a nástroje 
funkce a využití 
- korálky 
- nůžky 
- jehla 
- nit 
- bavlnka 

provádí jednoduché práce, ovládá jednoduché pracovní postupy, dodržuje kázeň  
hněte, válí, stlačuje, modeluje, ubírá, přidává, ohýbá, dělí  
podle návodu překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje, slepuje  
vystřihuje jednoduché tvary  
správně zachází s pomůckami  
pracuje s dětskou jehlou – navléká korálky, knoflíky  
pracuje s návody, předlohou a jednoduchým náčrtkem  
v praktických činnostech sedí klidně u stolu  

Stavebnice uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  
v praktických činnostech skládá jednotlivé díly stavebnice, provádí montáž a 
demontáž  
pracuje s návody, předlohou a jednoduchým náčrtkem  
v praktických činnostech sedí klidně u stolu  

Základní podmínky pro pěstování rostlin v praktických činnostech ošetřuje pokojové rostliny: zalévá, kypří, rosí  
pozoruje klíčení a růst rostliny  

Pěstování rostlin ze semen v místnosti uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  
pěstuje hrách a fazole ze semen  
poznává semena a plody (hrách, čočka, fazole, ovoce, zelenina)  
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Pracovní činnosti 2. ročník  

používá květináč, truhlík, vatu, kropáč, lopatku, zeminu  
Pěstování pokojových rostlin v praktických činnostech ošetřuje pokojové rostliny: zalévá, kypří, rosí  
Pravidla správného stolování drží správně příbor, udržuje pořádek a čistotu, dodržuje pravidla správného 

stolování  
    

Pracovní činnosti 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vlastnosti modelovací hmoty provádí jednoduché práce, ovládá jednoduché pracovní postupy, dodržuje kázeň  

hněte, válí, stlačuje, modeluje, ubírá, přidává, ohýbá, dělí  
vystihuje jednoduché tvary  
uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  

Vlastnosti papíru podle návodu překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje, slepuje  
určuje vlastnosti papíru – barvu, tvrdost  
správně zachází s pomůckami  
uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  
pracuje s návody, předlohou a jednoduchým náčrtkem  

Vlastnosti textilu správně zachází s pomůckami  
pracuje s dětskou jehlou – navléká korálky, knoflíky  
zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a zrakem (hebkost, hrubost, elastičnost)  
uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  

Další pracovní pomůcky a nástroje 
funkce a využití 
- korálky 

správně zachází s pomůckami  
pracuje s dětskou jehlou – navléká korálky, knoflíky  
zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a zrakem (hebkost, hrubost, elastičnost)  
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Pracovní činnosti 3. ročník  

- nůžky 
- jehla 
- nit 
- bavlnka 

pracuje s návody, předlohou a jednoduchým náčrtkem  

Stavebnice v praktických činnostech skládá jednotlivé díly stavebnice do obrázků, celků  
seznámí se s jednotlivými částmi, možnostmi, užitím  
pracuje s návody, předlohou a jednoduchým náčrtkem  

Základní podmínky pro pěstování rostlin v praktických činnostech ošetřuje pokojové rostliny: zalévá, kypří, rosí  
používá květináč, truhlík, vatu, kropáč, lopatku, zeminu  

Pěstování rostlin ze semen v místnosti pěstuje hrách a fazole ze semen  
poznává semena a plody (hrách, čočka, fazole, ovoce, zelenina)  
pozoruje klíčení a růst rostliny  
provádí jednoduché pokusy  
seznamuje se s rostlinami jedovatými, s rostlinami jako drogami, alergeny  

Pravidla správného stolování v praktických činnostech sedí klidně u stolu  
drží správně příbor, udržuje pořádek a čistotu  

    

Pracovní činnosti 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vlastnosti modelovací hmoty ovládá jednoduché pracovní postupy, dodržuje pracovní kázeň  

ovládá a používá pracovní nástroje (dřevěná špachtle, podložka, nůžky)  
poznává vlastnosti materiálů: tvrdost, soudržnost, tvárnost  
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Pracovní činnosti 4. ročník  

Vlastnosti papíru v praktických činnostech překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje, 
slepuje, využívá šablony  
vystřihuje jednoduché tvary  
určuje vlastnosti papíru – barvu, tvrdost, pružnost  
rozlišuje druhy zpracovávaného papíru  

Vlastnosti textilu zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a zrakem (hebkost, hrubost, elastičnost, vzor)  
rozlišuje textilie přírodní a umělé  

Lidové zvyky a tradice a řemesla 
kraslice, ovoce, sláma, 
koření, přírodní materiály 

podle návodu užívá některých lidových technik zpracování materiálu – batika, 
drhání  
promyšleně užívá přírodních materiálů a přírodnin k tvorbě ozdob a dekorativních 
předmětů – šperk, svícen, vánoční ozdoba  

Další pracovní pomůcky a nástroje 
funkce a využití 
- korálky, jehla 
- nůžky, bavlnka 

podle návodu užívá některých lidových technik zpracování materiálu – batika, 
drhání  
promyšleně užívá přírodních materiálů a přírodnin k tvorbě ozdob a dekorativních 
předmětů – šperk, svícen, vánoční ozdoba  

Stavebnice sestavuje modely podle své představy z jednoduchých stavebnic  
Práce s předlohou, jednoduchým náčrtem promýšlí postup samostatně nebo pracuje podle návodu  
Základní podmínky pěstování rostlin, půdu a její zpracování, výživa rostlin, osivo pokusničí, vede záznamy, pozoruje  
Pěstování rostlin ze semen upravuje, ošetřuje půdu a rostliny během vegetace  
Pěstování pokojových rostlin při praktických činnostech ošetřuje pokojové rostliny: zalévá, kypří, rosí  
Jednoduchá vazba a úprava květin používá květináč, truhlík, nůžky, vatu, kropáč, lopatku, zeminu, pomůcky pro 

hydroponii, vázu  
Bezpečnost a hygiena práce uplatňuje požadavky bezpečnosti a hygieny práce  

osvojuje si správné pracovní dovednosti a návyky  
udržuje své pomůcky v pořádku  
zodpovědně uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  

Alergie, rostliny jedovaté, rostliny jako drogy absolvuje přednášku, či diskusi o těchto rostlinách  
Příprava pokrmů 
- základní vybavení kuchyně 
- jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

rozlišuje základní kuchyňské přístroje a pomůcky  
samostatně připraví jednoduchý pokrm (pomazánka, vánoční cukroví, salát...) 
podle návodu  
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Pracovní činnosti 4. ročník  

prostře stůl a předvede správné společenské chování u stolu  
    

Pracovní činnosti 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Vlastnosti modelovací hmoty ovládá jednoduché pracovní postupy, dodržuje pracovní kázeň  

poznává vlastnosti materiálů: tvrdost, soudržnost, tvárnost  
v praktických činnostech překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje, 
slepuje, využívá šablony  

Vlastnosti papíru ovládá jednoduché pracovní postupy, dodržuje pracovní kázeň  
poznává vlastnosti materiálů: tvrdost, soudržnost, tvárnost  
v praktických činnostech překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje, 
slepuje, využívá šablony  
vystřihuje jednoduché tvary  
určuje vlastnosti papíru – barvu, tvrdost, pružnost  
rozlišuje druhy zpracovávaného papíru  

Vlastnosti textilu ovládá jednoduché pracovní postupy, dodržuje pracovní kázeň  
poznává vlastnosti materiálů: tvrdost, soudržnost, tvárnost  
v praktických činnostech překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje, 
slepuje, využívá šablony  
vystřihuje jednoduché tvary  
zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a zrakem (hebkost, hrubost, elastičnost, vzor)  
rozlišuje textilie přírodní a umělé  
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Lidové zvyky a tradice a řemesla 
kraslice, ovoce, sláma, 
koření, přírodní materiály 

podle návodu užívá některých lidových technik zpracování materiálu – batika, 
drhání  
promyšleně užívá přírodních materiálů a přírodnin k tvorbě ozdob a dekorativních 
předmětů – šperk, svícen, vánoční ozdoba  

Další pracovní pomůcky a nástroje 
funkce a využití 
- korálky, jehla 
- nůžky, bavlnka 

ovládá a používá pracovní nástroje (dřevěná špachtle, podložka, nůžky)  
uplatňuje požadavky bezpečnosti a hygieny práce  
osvojuje si správné pracovní dovednosti a návyky  
udržuje své pomůcky v pořádku  

Stavebnice sestavuje modely podle své představy z jednoduchých stavebnic  
Práce s předlohou, jednoduchým náčrtem zodpovědně uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  

sestavuje modely podle své představy z jednoduchých stavebnic  
Základní podmínky pěstování rostlin, půdu a její zpracování, výživa rostlin, osivo při praktických činnostech ošetřuje pokojové rostliny: zalévá, kypří, rosí  

pokusničí, vede záznamy, pozoruje  
upravuje, ošetřuje půdu a rostliny během vegetace  
používá květináč, truhlík, nůžky, vatu, kropáč, lopatku, zeminu, pomůcky pro 
hydroponii, vázu  
absolvuje přednášku, či diskusi o těchto rostlinách  

Pěstování rostlin ze semen promýšlí postup samostatně nebo pracuje podle návodu  
při praktických činnostech ošetřuje pokojové rostliny: zalévá, kypří, rosí  
pokusničí, vede záznamy, pozoruje  
upravuje, ošetřuje půdu a rostliny během vegetace  
používá květináč, truhlík, nůžky, vatu, kropáč, lopatku, zeminu, pomůcky pro 
hydroponii, vázu  

Pěstování pokojových rostlin promýšlí postup samostatně nebo pracuje podle návodu  
při praktických činnostech ošetřuje pokojové rostliny: zalévá, kypří, rosí  
pokusničí, vede záznamy, pozoruje  
upravuje, ošetřuje půdu a rostliny během vegetace  
používá květináč, truhlík, nůžky, vatu, kropáč, lopatku, zeminu, pomůcky pro 
hydroponii, vázu  

Alergie absolvuje přednášku, či diskusi o těchto rostlinách  
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Pracovní činnosti 5. ročník  

Jednoduchá vazba a úprava květin používá květináč, truhlík, nůžky, vatu, kropáč, lopatku, zeminu, pomůcky pro 
hydroponii, vázu  

Rostliny jedovaté absolvuje přednášku, či diskusi o těchto rostlinách  
Rostliny jako drogy absolvuje přednášku, či diskusi o těchto rostlinách  
Příprava pokrmů 
- základní vybavení kuchyně 
- výběr, nákup a skladování potravin 
- jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 
- technika v kuchyni – historie a význam 

rozlišuje základní kuchyňské přístroje a pomůcky  
sestaví nákupní seznam potřebných surovin k přípravě pokrmu podle receptu  
samostatně připraví jednoduchý pokrm (pomazánka, vánoční cukroví, salát...) 
podle návodu  
prostře stůl a předvede správné společenské chování u stolu  
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny v kuchyni, uklidí po sobě, poskytne pomoc 
při úrazu  

    

Pracovní činnosti 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Práce s technickými materiály 
- vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity) 
- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 
- jednoduché pracovní operace a postupy 
- organizace práce, důležité technologické postupy 

dodrží stanovený postup a správně volí pracovní pomůcky (nůžky, nůž, pilku, 
lepidlo, barvu)  
zvolí vhodné pracovní postupy a pracovní pomůcky při montáži, demontáži a 
údržbě jednoduchých předmětů  
pracovní činnost vykonává tak, aby sobě a druhým nezpůsobil újmu na zdraví  

Design a konstruování 
- stavebnice, sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž 
- návod, předloha, náčrt, plán, schéma 

vytvoří jednoduchý konstrukční plán, zhotoví technický náčrt a vytvoří jednoduchý 
model  
podle plánu sestaví plastový nebo dřevěný model (loď, letadlo..)  
sestaví stavebnici podle návodu  
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Pracovní činnosti 6. ročník  

navrhne vlastní konstrukci, zhotoví schéma  
provádí montáž a demontáž jednoduchých modelů  

Pěstitelské práce, chovatelství 
- základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana 
rostlin a půdy; 
- zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování 
vybraných druhů zeleniny; 
- okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových květin, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), 
řez, jednoduchá vazba, úprava květin; 
- ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a 
zpracování; 
- léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; 
léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; 
alergie; 
- chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu; kontakt se známými a neznámými zvířaty; 

vyjmenuje základní druhy a typy půdy, její vlastnosti a význam pro pěstování 
rostlin  
vyhledá podmínky pro pěstování vybraných rostlin (teplota, světlo, délka 
světelného dne, půda, stanoviště, voda); rostliny dokáže ve třídě pěstovat, pečovat 
o ně a rozmnožovat je  
vyjmenuje hnojiva (organická – chlévský hnůj, močůvka, kejda, rašelina), 
(průmyslová – fosforečná, draselná, vápenatá a ostatní), uvede, jakým způsobem 
se používají  
vyhledá způsob zakládání kompostu (stanoviště, vrstvení, teplota) a znalosti 
aplikuje při založení kompostu  
rozpozná nejznámější škůdce a choroby na rostlinách  
volí vhodné pracovní pomůcky k dané činnosti, správně s nimi zachází a po 
ukončení práce je vyčistí a uloží na určené místo  
zadanou práci vykoná tak, aby nezpůsobil sobě ani spolupracovníkům úraz, po 
ukončení pracovní činnosti provede základní hygienu  
vyjmenuje hospodářsky významná zvířata, určí podmínky jejich chovu  
dodržuje zásady bezpečného kontaktu se zvířaty  

Provoz a údržba domácnosti 
- provoz a údržba domácnosti – údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, 
prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; 
spotřebiče v domácnosti 
- elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče, 
elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, 
bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

rozlišuje příslušné čisticí prostředky  
zvládne pravidla ručního šití, přišije knoflík, háček, zdrhovadlo  
dodrží základní hygienická a bezpečnostní pravidla popíše a je schopen poskytnout 
první pomoc při úrazu a to i elektrickým proudem  
udržuje své okolí v čistotě  
předvede základní obsluhu domácích elektrických spotřebičů  
udržuje v čistotě kuchyňku, spotřebiče, nástroje, náčiní a nádobí  
použije základní vybavení kuchyně a udržuje je v pořádku a v čistotě  

    

Pracovní činnosti 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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Pracovní činnosti 7. ročník  

 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Provoz a údržba domácnosti 
- provoz a údržba domácnosti – údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, 
prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; 
spotřebiče v domácnosti 
- elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče, 
elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, 
bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

rozlišuje příslušné čisticí prostředky  
zvládne pravidla ručního šití, přišije knoflík, háček, zdrhovadlo  
dodrží základní hygienická a bezpečnostní pravidla popíše a je schopen poskytnout 
první pomoc při úrazu a to i elektrickým proudem  
udržuje své okolí v čistotě  
předvede základní obsluhu domácích elektrických spotřebičů  

Příprava pokrmů 
- kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 
provozu 
- potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníčku 
- úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, 
slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na stole 

udržuje v čistotě kuchyňku, spotřebiče, nástroje, náčiní a nádobí  
použije základní vybavení kuchyně a udržuje je v pořádku a v čistotě  
prostře stůl pro běžné i slavnostní stolování  
dodrží pravidla správného stolování, obslouží spolužáky  
myje si ruce, použije pouze čisté nádobí a náčiní, rozliší vhodné čistící prostředky  
v případě úrazu poskytne první pomoc  

Design a konstruování 
- stavebnice, sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž 
- návod, předloha, náčrt, plán, schéma 

vytvoří jednoduchý konstrukční plán, zhotoví technický náčrt a vytvoří jednoduchý 
model  
podle plánu sestaví plastový nebo dřevěný model (loď, letadlo..)  
sestaví stavebnici podle návodu  
navrhne vlastní konstrukci, zhotoví schéma  
provádí montáž a demontáž jednoduchých modelů  

Práce s technickými materiály 
- vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity) 
- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 
- jednoduché pracovní operace a postupy 
- organizace práce, důležité technologické postupy 

dodrží stanovený postup a správně volí pracovní pomůcky (nůžky, nůž, pilku, 
lepidlo, barvu)  
zvolí vhodné pracovní postupy a pracovní pomůcky při montáži, demontáži a 
údržbě jednoduchých předmětů  
pracovní činnost vykonává tak, aby sobě a druhým nezpůsobil újmu na zdraví  
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Pěstitelské práce, chovatelství 
- základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana 
rostlin a půdy; 
- zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování 
vybraných druhů zeleniny; 
- okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových květin, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), 
řez, jednoduchá vazba, úprava květin; 
- ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a 
zpracování; 
- léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; 
léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; 
alergie; 
- chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu; kontakt se známými a neznámými zvířaty; 

vyjmenuje základní druhy a typy půdy, její vlastnosti a význam pro pěstování 
rostlin  
vyhledá podmínky pro pěstování vybraných rostlin (teplota, světlo, délka 
světelného dne, půda, stanoviště, voda); rostliny dokáže ve třídě pěstovat, pečovat 
o ně a rozmnožovat je  
vyjmenuje hnojiva (organická – chlévský hnůj, močůvka, kejda, rašelina), 
(průmyslová – fosforečná, draselná, vápenatá a ostatní), uvede, jakým způsobem 
se používají  
vyhledá způsob zakládání kompostu (stanoviště, vrstvení, teplota) a znalosti 
aplikuje při založení kompostu  
rozpozná nejznámější škůdce a choroby na rostlinách  
volí vhodné pracovní pomůcky k dané činnosti, správně s nimi zachází a po 
ukončení práce je vyčistí a uloží na určené místo  
zadanou práci vykoná tak, aby nezpůsobil sobě ani spolupracovníkům úraz, po 
ukončení pracovní činnosti provede základní hygienu  
vyjmenuje hospodářsky významná zvířata, určí podmínky jejich chovu  
dodržuje zásady bezpečného kontaktu se zvířaty  

    

Pracovní činnosti 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Svět 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; 

vyhledá, posoudí a zhodnotí náplň jednotlivých pracovních profesí  
rozlišuje druhy středních škol, středních odborných škol a odborných učilišť  
navštíví vybrané školy a učiliště a porovná své představy se skutečností, vyhodnotí 
je a seznámí s nimi spolužáky  
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- zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, 
psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady 
práce 
- práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů; 
- podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a 
soukromé podnikání; 
Příprava pokrmů 
- příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, 
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů 

vybere, nakoupí a správně uskladní potraviny  
sestaví jednoduchý jídelníček  
připraví snídani, přesnídávku, předkrm a nápoj  
připraví polévky (vývary z masa, zeleninové, zahuštěné a nezahuštěné, ovocné)  
rozlišuje druhy masa (hovězí, telecí, vepřové, uzené, skopové, jehněčí, drůbeží a 
ryby)  
tepelně maso upraví (vaření, dušení, smažení, pečení)  
připraví vhodnou přílohu (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky, obložené mísy)  
myje si ruce, použije pouze čisté nádobí a náčiní, rozliší vhodné čistící prostředky  
v případě úrazu poskytne první pomoc  

Pěstitelské práce, chovatelství 
- základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana 
rostlin a půdy; 
- zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování 
vybraných druhů zeleniny; 
- okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových květin, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), 
řez, jednoduchá vazba, úprava květin; 
- ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a 
zpracování; 
- léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; 
léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; 
alergie; 
- chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu; kontakt se známými a neznámými zvířaty; 

vyjmenuje základní druhy a typy půdy, její vlastnosti a význam pro pěstování 
rostlin  
vyhledá podmínky pro pěstování vybraných rostlin (teplota, světlo, délka 
světelného dne, půda, stanoviště, voda); rostliny dokáže ve třídě pěstovat, pečovat 
o ně a rozmnožovat je  
vyjmenuje hnojiva (organická – chlévský hnůj, močůvka, kejda, rašelina), 
(průmyslová – fosforečná, draselná, vápenatá a ostatní), uvede, jakým způsobem 
se používají  
vyhledá způsob zakládání kompostu (stanoviště, vrstvení, teplota) a znalosti 
aplikuje při založení kompostu  
rozpozná nejznámější škůdce a choroby na rostlinách  
volí vhodné pracovní pomůcky k dané činnosti, správně s nimi zachází a po 
ukončení práce je vyčistí a uloží na určené místo  
zadanou práci vykoná tak, aby nezpůsobil sobě ani spolupracovníkům úraz, po 
ukončení pracovní činnosti provede základní hygienu  
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Pracovní činnosti 8. ročník  

vyjmenuje hospodářsky významná zvířata, určí podmínky jejich chovu  
dodržuje zásady bezpečného kontaktu se zvířaty  

Provoz a údržba domácnosti 
- finance – rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a bezhotovostní 
platební styk, ekonomika domácnosti; 

sestaví jednoduchý týdenní a denní rozpočet domácnosti  
teoreticky ovládne principy bezhotovostního a hotovostního platebního styku 
(účet, platební karta, příkaz k úhradě, složenka, kontrola účtu při hotovostní 
platbě)  

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

provede experiment s využitím vhodného pracovního postupu, použije vhodné 
pomůcky  
provádí konkrétní měření a pozorování  
zapíše protokol o průběhu a výsledcích experimentu  
obhajuje své závěry  
využívá dostupné informační zdroje  
v případě úrazu poskytne první pomoc  
zadanou práci vykoná tak, aby nezpůsobil sobě ani spolupracovníkům úraz, po 
ukončení pracovní činnosti provede základní hygienu  

    

Pracovní činnosti 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Využití digitálních technologií 
- digitální technika – počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, 
PDA, CD a DVD přehrávače, e-Kniha, mobilní telefony; 
- digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS, GMS, 

dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny práce, poskytne první pomoc v případě 
úrazu  
bezpečně ovládá základní digitální techniku (mobil, fotoaparát, videokamera, 
počítač), odstraňuje problémy při jejím provozu  
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Pracovní činnosti 9. ročník  

norma IEEE 802.11b), navigační technologie, konvergence technologií, 
multiplexování; 
- počítačové programy pro zpracovávání hlasových a grafických informací – úpravy, 
archivace, střih; operační systémy, vzájemná komunikace zařízení (synchronizace 
PDA s PC); 
- mobilní služby – operátoři, tarify; 

vzájemně propojí počítač s mobilním telefonem, fotoaparátem nebo 
videokamerou  
využívá digitální technologie ve školní práci, na cestách, ve volném čase  
vhodným způsobem ošetřuje digitální přístroje a chrání je před poškozením  

Svět práce 
- volba profesní orientace – základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, 
tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na 
volbu profesní orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských služeb; 
- možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, 
informace a poradenské služby; 

vyhodnotí požadavky (vědomostní, zájmové, osobnostní a zdravotní) pro 
absolvování jednotlivých vybraných oborů  
správně vyplní a podá přihlášku ke studiu  
napíše žádost o zařazení k výběrovému řízení, sestaví životopis a provede svoji 
prezentaci k pohovoru k přijímacímu řízení na vybranou školu, případně k 
pohovoru u zaměstnavatele)  
navštíví veletrh středních škol, využívá služeb poradenského zařízení a školního 
poradce pro volbu povolání  

Příprava pokrmů 
- příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, 
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů 

vybere, nakoupí a správně uskladní potraviny  
sestaví jednoduchý jídelníček  
připraví snídani, přesnídávku, předkrm a nápoj  
připraví polévky (vývary z masa, zeleninové, zahuštěné a nezahuštěné, ovocné)  
rozlišuje druhy masa (hovězí, telecí, vepřové, uzené, skopové, jehněčí, drůbeží a 
ryby)  
tepelně maso upraví (vaření, dušení, smažení, pečení)  
připraví vhodnou přílohu (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky, obložené mísy)  
myje si ruce, použije pouze čisté nádobí a náčiní, rozliší vhodné čistící prostředky  
v případě úrazu poskytne první pomoc  

Pěstitelské práce, chovatelství 
- základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana 
rostlin a půdy; 
- zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování 
vybraných druhů zeleniny; 
- okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových květin, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), 
řez, jednoduchá vazba, úprava květin; 

vyjmenuje základní druhy a typy půdy, její vlastnosti a význam pro pěstování 
rostlin  
vyhledá podmínky pro pěstování vybraných rostlin (teplota, světlo, délka 
světelného dne, půda, stanoviště, voda); rostliny dokáže ve třídě pěstovat, pečovat 
o ně a rozmnožovat je  
vyjmenuje hnojiva (organická – chlévský hnůj, močůvka, kejda, rašelina), 
(průmyslová – fosforečná, draselná, vápenatá a ostatní), uvede, jakým způsobem 
se používají  
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Pracovní činnosti 9. ročník  

- ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a 
zpracování; 
- léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; 
léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; 
alergie; 
- chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu; kontakt se známými a neznámými zvířaty; 

vyhledá způsob zakládání kompostu (stanoviště, vrstvení, teplota) a znalosti 
aplikuje při založení kompostu  
rozpozná nejznámější škůdce a choroby na rostlinách  
volí vhodné pracovní pomůcky k dané činnosti, správně s nimi zachází a po 
ukončení práce je vyčistí a uloží na určené místo  
zadanou práci vykoná tak, aby nezpůsobil sobě ani spolupracovníkům úraz, po 
ukončení pracovní činnosti provede základní hygienu  
vyjmenuje hospodářsky významná zvířata, určí podmínky jejich chovu  
dodržuje zásady bezpečného kontaktu se zvířaty  

Provoz a údržba domácnosti 
- finance – rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a bezhotovostní 
platební styk, ekonomika domácnosti; 

sestaví jednoduchý týdenní a denní rozpočet domácnosti  
teoreticky ovládne principy bezhotovostního a hotovostního platebního styku 
(účet, platební karta, příkaz k úhradě, složenka, kontrola účtu při hotovostní 
platbě)  

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

305 

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
6.1 Způsoby hodnocení  

Příloha Školního řádu Základní školy Praha – Dolní Chabry, v souladu s § 30, odst. 2), zákona  

č. 561/2004 Sb. a s § 14, odst. 2), vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění.  

Součást školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život.  

Úvodní ustanovení  

1. Tato vnitřní směrnice doplňuje platná ustanovení obecnějších platných norem ve vztahu k 

hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, zejména pak zákon č.561/2004 Sb. (školský zákon) 

v platném znění a vyhlášku MŠMT ČR č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění.  

2. Směrnice závazně definuje:  

- zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání 

podkladů pro hodnocení,  

- kritéria pro hodnocení.  

Zásady hodnocení výsledků vzdělávání  

1. Škola hodnotí výsledky a průběh vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou.  

2. Pedagogičtí pracovníci dodržují všechny potřebné pedagogické a didaktické zásady, zejména 

pak:  

- zásadu přiměřenosti kladených nároků,  
- zásadu použití pedagogického taktu,  
- zásadu objektivního a individuálního přístupu k žákům,  
- zásadu jednoznačnosti a transparentnosti hodnocení.  

3. Hodnocení výsledků vzdělávání provádí vyučující příslušného předmětu.  

4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení na konci klasifikačního období je vyjádřeno 

klasifikačními stupni (stupni prospěchu):  

1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný.  
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5. Při hodnocení žáka na vysvědčení jsou výsledky jeho vzdělávání posuzovány ve 

vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů vzdělávacího programu a 

v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  

6. Průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáka může učitel vyjádřit různě (např. ústně, známkami 

v rozsahu 1–5, písemně slovy, bodovým ohodnocením dle jím stanovené stupnice, grafickými 

symboly a dalšími srozumitelnými nebo předem domluvenými způsoby, z nichž je zřejmé, na jaké 

úrovni žák splnil daný očekávaný výstup).  

7. Učitel může umožnit žákovi opravit jeho výkon, projeví-li o to žák zájem.  

8. Se způsobem průběžného hodnocení vyučující seznámí žáky.  

9. V předmětech, které mají charakter „výchovy“, se pro stanovení výsledného 

klasifikačního stupně za klasifikační období ustanovuje jako minimální počet známek počet 2.  

10. V ostatních předmětech všech aprobací se pro stanovení výsledného klasifikačního stupně za 

klasifikační období ustanovuje jako minimální počet známek počet 3.  

11. Stupeň prospěchu na konci klasifikačního období se neurčuje na základě průměru z klasifikace 

za příslušné období, může však být jedním z vodítek. Při klasifikaci se zohlední také přístup žáka, 

úroveň domácí přípravy, inteligenční schopnosti, schopnost samostatné práce, píle a snaha.   

12. Dosáhne-li absence žáka v daném předmětu v klasifikačním období více než 30% a nemá-li 

vyučující dostatek podkladů pro hodnocení, požádá vyučující ředitelku školy o povolení hodnotit 

žáka v náhradním termínu.  

Způsob získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání  

Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka může učitel získávat zejména:  

- průběžným sledováním výkonů žáka a jeho přístupu, aktivity a snahy při vzdělávací činnosti,  

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové atd.),  

- didaktickými testy,  

- vyhodnocením zadaných teoretických úkolů, referátů, prezentací, rešerší apod.,  

- vyhodnocením laboratorních prací,  

- vyhodnocením podílu na skupinové práci,  

- vyhodnocením zadané samostatné práce i zadané samostatné domácí přípravy na vyučování, 

včetně domácích úkolů,  

- vyhodnocením výsledků činností, které nemohly být provedeny z důvodu nepřipravenosti žáka na 

vyučování,  

- analýzou výsledků činností žáka,  
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- konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a odborných zdravotnických zařízení, zejména u žáka s trvalejšími 

psychickými a zdravotními potížemi a poruchami,  

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.   

Zásady hodnocení chování  

1. Škola hodnotí chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou.  

2. Hodnocení chování žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupni:  

1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé.  

3. Při hodnocení žáka na vysvědčení je jeho chování posuzováno ve vztahu k pravidlům 

chování stanoveným školním řádem, ve vztahu k obecným pravidlům chování a ve vztahu 

k zásadám společenského soužití.  

4. Hodnocení chování žáka na vysvědčení provádí třídní učitel po projednání v pedagogické radě. 

V pedagogické radě se k návrhu mohou vyjádřit všichni pedagogičtí pracovníci.  

V případě zásadního rozporu rozhodne o hodnocení chování žáka ředitelka školy.  

Způsob získávání podkladů pro hodnocení chování  

1. Průběžné hodnocení chování žáka může pedagogický pracovník (škola, školní družina) vyjádřit 

různě (např. ústně, písemně, pomocí grafických symbolů a dalšími srozumitelnými nebo předem 

domluvenými způsoby).  

2. Se způsobem průběžného hodnocení seznámí pedagogický pracovník žáky.  

3. Pochvaly žáka, které v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. v platném znění udělil žákovi ředitel 

školy nebo třídní učitel, se udělují formou zápisu do žákovské knížky nebo na zvláštním formuláři 

školy, případně na vysvědčení žáka. Pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní 

učitel nebo ředitel školy.  

4. Výchovná opatření uděluje nebo ukládá třídní učitel či ředitel školy v souladu s vyhláškou č. 

48/2005 Sb. v platném znění zpravidla před kolektivem třídy nebo školy.  

5. Pravidla pro ukládání napomenutí a důtky třídního učitele jsou v kompetenci třídního učitele (na 

2. stupni je jedním z vodítek počet záznamů v kázeňském sešitě). Důtka třídního učitele se ukládá 

také v případě, že žák má jednu až dvě neomluvené hodiny. Uložení důtky třídní učitel bez 

zbytečného odkladu oznámí ředitelce školy.  
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6. Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy po projednání pedagogickou radou, zpravidla na základě 

podnětu třídního učitele. Důtka ředitele školy je udělována v případě, že předcházející výchovná 

opatření nemají žádoucí účinek a žák stále porušuje ustanovení školního řádu.  

Dále i v tom případě, že svým chováním a jednáním žák závažným způsobem porušil ustanovení 

školního řádu, nebo má tři až šest neomluvených hodin (max. 1 den neomluvené absence).  

7. Z hlediska výchovného dopadu na chování žáka se výchovné opatření uděluje nebo ukládá bez 

zbytečného odkladu.  

8. Výchovná opatření udělená v jednotlivých klasifikačních obdobích se mohou opakovat.  

9. V případech, kdy se žákovo chování stále zhoršuje, se výchovná opatření stupňují.  

10. Udělená výchovná opatření a pochvaly jsou jedním z vodítek hodnocení chování žáka na 

vysvědčení.  

Zásady a způsob sebehodnocení žáků  

1. Učitelé vedou žáky k tomu, aby si na základě svých pracovních výkonů dokázali kriticky utvořit 

realistickou představu o sobě, o svých schopnostech, vědomostech a dovednostech.  

Sebehodnocení by mělo pomáhat žákům formovat vědomí vlastní ceny, sebeúctu a sebevědomí.  

2. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali objektivně posoudit úroveň své práce a uměli své výsledky 

porovnat s očekávanými výstupy.  

3. Učitelé vedou žáky k tomu, aby uměli kriticky zhodnotit, zda úsilí vynaložené na zvládnutí úkolu 

bylo dostatečné.  

4. Při sebehodnocení může žák hodnotit jak sám sebe, tak práci celé skupiny, které je 

členem. Osvojuje si schopnost přijmout kritické hodnocení ostatních a poučit se z něho.  

5. Žáci si osvojují schopnost analyzovat důvody svých úspěchů i neúspěchů a hledat 

cesty k odstranění nedostatků.  

6. Sebehodnocení mohou žáci provádět ústní nebo písemnou formou.  

VII. Zásady a způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)  

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se postupuje podle 

§ 51 až 53 školského zákona a § 14 až 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění.  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami blíže specifikuje vyhláška  
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č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

Žáci s vývojovou poruchou jsou hodnoceni a klasifikováni s přihlédnutím k charakteru a rozsahu 

poruchy. Vyučující respektují doporučení odborných vyšetření. Pokud je vypracován individuální 

vzdělávací plán, pak je způsob hodnocení součástí tohoto plánu.  

Ostatním žákům ve třídě vyučující zdůvodní odlišný způsob hodnocení a klasifikace žáka.  

U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve 

kterém má předpoklady podat lepší výkon. To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí 

psát písemné práce nebo být ústně zkoušen. Jedním z kritérií hodnocení je přístup žáka k činnostem 

a zájem o ně, plnění zadané domácí přípravy na vyučování včetně domácích úkolů, v případě žáků 

s individuálním vzdělávacím plánem plnění úkolů stanovených v IVP.  

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě 

žádosti zákonného zástupce.  

Zásady a způsob hodnocení žáků – cizinců  

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků – cizinců se postupuje podle § 51 až 53 školského zákona a 

§ 14 až 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění.  

Žáci – cizinci jsou hodnoceni s přihlédnutím k dosažené úrovni znalosti českého jazyka, která je 

považována za závažnou souvislost ovlivňující výkon žáka.  

Pro hodnocení žáka – cizince jsou používána individuální kritéria hodnocení tak, aby hodnocení 

zahrnovalo všechny souvislosti, které ovlivňují výkon žáka.  

O použití slovního hodnocení žáka – cizince rozhodne ředitel školy na základě žádosti zákonného 

zástupce žáka.  

Při hodnocení žáka – cizince se přihlíží zejména k těmto skutečnostem:  

- délka pobytu,             

- problematické rodinné poměry,  

- typ mateřského jazyka,  

- aktivní účast v nepovinném předmětu český jazyk pro cizince,  

- přístup, aktivita a snaha při vzdělávací činnosti, úroveň domácí přípravy.  

Zásady a způsob hodnocení žáků nadaných  

Při hodnocení žáků nadaných se postupuje v souladu se závěry zprávy školského poradenského 

zařízení a v souladu s navrženým individuálním vzdělávacím plánem.  
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Komisionální a opravné zkoušky  

Podmínky komisionálních a opravných zkoušek jsou stanoveny zákonem č. 561/2004 Sb. v platném 

znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb. v platném znění.  

Protokolární záznamy z komisionálních a opravných zkoušek se vedou na předepsaných 

formulářích.  

Závěrečná ustanovení  

1. Pedagogičtí pracovníci v průběhu klasifikačního období pravidelně, včas a prokazatelným 

způsobem seznamují zákonné zástupce s hodnocením žáků.  

2. K pravidelnému a prokazatelnému informování zákonných zástupců slouží 

především elektronická žákovská knížka (Bakaláři). Informace mohou zákonní zástupci získat také 

na třídních schůzkách a v konzultačních hodinách vyučujících.  

3. K omlouvání absencí a k předávání důležitých informací rodičům slouží tištěná žákovská knížka. 

Jedná se o úřední dokument, a proto bude za falšování údajů v této žákovské knížce žákovi uděleno 

výchovné opatření, případně snížena známka z chování. Za ztrátu této žákovské knížky bude žákovi 

uděleno výchovné opatření.  

4. Zapisování známek do elektronické žákovské knížky v jednotlivých třídách kontroluje třídní 

učitel.  

6.2 Kritéria hodnocení  

Tato kritéria slouží jako vodítko pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování a současně jako 

vodítko pro převádění klasifikace do slovního hodnocení a naopak.  

Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání:  
1 - výborný  - učivo ovládá jistě a bezchybně v plné šíři,  

- myslí a uvažuje pohotově a bystře, dobře chápe souvislosti,  
- vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně,  
- při řešení úkolů umí uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti,  
- pracuje samostatně, přesně a s jistotou,  
- je aktivní, pracuje velmi svědomitě, usilovně a se zájmem,  
- při praktických činnostech bezpečně ovládá postupy a způsoby práce,
vlastní práci si účelně organizuje,  
- výsledky práce jen výjimečně vykazují drobné nedostatky,  
- udržuje pořádek na pracovišti a uvědoměle dodržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví,  
- v předmětech s výchovným zaměřením pracuje tvořivě, jeho projev je
esteticky působivý, přesný,  
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- úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  
2 - chvalitebný  - učivo v podstatě ovládá, dopouští se drobných chyb,  

- myslí a uvažuje víceméně samostatně, souvislosti chápe,  
- dokáže se vyjadřovat celkem výstižně, jen s dílčími nepřesnostmi,  
- při řešení úkolů umí uplatnit vědomosti a dovednosti, dopouští se jen
menších chyb,  
- pracuje svědomitě, aktivně se zapojuje,  
- při praktických činnostech ovládá postupy a způsoby práce bez
podstatných chyb, vlastní práci si dokáže zorganizovat,  
- výsledky práce častěji vykazují drobné nedostatky,  
- udržuje pořádek na pracovišti a dodržuje předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví,  
- v předmětech s výchovným zaměřením pracuje tvořivě, jeho projev je
esteticky působivý, má jen menší nedostatky,  
- výrazně usiluje o rozvoj svého estetického vkusu a tělesné zdatnosti, ne
vždy zcela úspěšně.  

3 - dobrý  - učivo ovládá neúplně, nepřesně, s většími nedostatky,  
- projevuje menší samostatnost v myšlení, občas potřebuje nápovědu,
hůře chápe složitější souvislosti; vyjadřuje se nepřesně, obtížně definuje
myšlenky,  
- složitější úkoly dokáže řešit jen s pomocí vyučujícího, pak ale snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby,  
- není příliš aktivní, k učení a práci však nepotřebuje větších podnětů,  
- při praktických činnostech se dopouští chyb, potřebuje občasnou
dopomoc vyučujícího, práci si organizuje méně účelně,  
- výsledky práce vykazují poměrně časté, a to i závažnější nedostatky,  
- udržuje pořádek na pracovišti a dodržuje předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví,     
- v předmětech s výchovným zaměřením pracuje méně tvořivě, jeho
projev je málo působivý, dopouští se chyb,  
- usiluje o rozvoj svého estetického vkusu a tělesné zdatnosti, většinou
s průměrným úspěchem.  

4 - dostatečný  - učivo ovládá neúplně, kuse a se zásadními nedostatky,  
- k samostatnému myšlení většinou potřebuje nápovědu, špatně chápe i
jednodušší souvislosti,  
- těžko se vyjadřuje, myšlenky formuluje se značnými obtížemi,  
- při řešení úkolů dokáže částečně uplatnit vědomosti a dovednosti, dělá
však podstatné chyby, které často nedokáže odstranit ani s pomocí
vyučujícího,    
- bývá pasivní, má malý zájem o učení a práci, potřebuje stálé podněty,  
- při praktických činnostech se dopouští větších chyb, potřebuje
soustavnou pomoc vyučujícího i při organizaci práce,  
- výsledky práce vykazují velmi časté závažné nedostatky,  
- méně dbá na pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů o
bezpečnosti a ochraně zdraví,  
- v předmětech s výchovným zaměřením pracuje málo tvořivě, jeho
projev je málo uspokojivý, s častými chybami,  
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- málo usiluje o rozvoj svého estetického vkusu a tělesné zdatnosti,
většinou bez úspěchu.  

5 - nedostatečný - neovládá ani základní rozsah a podstatu učiva,  
- nedokáže samostatně myslit, většinou ani s pomocí vyučujícího
nevyvodí správný závěr; souvislosti obvykle nechápe,  
- neumí se vyjádřit, ani na návodné otázky nedokáže správně odpovědět, 
- úkoly zpravidla nedokáže řešit ani s výraznou pomocí vyučujícího,  
- nemá zájem o učení a práci, pobídky a podněty jsou obvykle neúčinné,  
- při praktických činnostech se dopouští podstatných chyb, nedokáže
postupovat ani s pomocí vyučujícího,  
- výsledky práce téměř vždy vykazují zcela zásadní nedostatky nebo není
práce dokončena ani v minimálním požadovaném rozsahu,  
- nedbá na pořádek na pracovišti, nedodržuje předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví,  
- v předmětech s výchovným zaměřením je převážně pasivní, jeho
projev je většinou chybný, nemá estetickou hodnotu,  
- svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost nerozvíjí, ani o to neusiluje.  

Kritéria pro hodnocení chování:  
1 - velmi dobré  - uvědoměle dodržuje ustanovení školního řádu, obecná pravidla

chování  
a zásady společenského soužití,  
- méně závažných přestupků se dopouští ojediněle,  
- kladně reaguje na výchovné působení a snaží se své chyby napravit,  
- svým chováním a jednáním nepoškozuje dobré jméno školy.  

2 - uspokojivé  - dopustí se závažného porušení školního řádu, obecně uznávaných
pravidel chování či zásad společenského soužití nebo se méně závažných
přestupků dopouští opakovaně, i přes udělená kázeňská opatření,  
- úmyslně nebo opakovaně narušuje výchovně vzdělávací činnost školy,  
- ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob,  
- má neomluvenou absenci více než jeden den, nejvýše však 20
vyučovacích hodin,  
- svým chováním a jednáním poškozuje dobré jméno školy.  

3 - neuspokojivé  - dlouhodobě nerespektuje školní řád nebo se chová se v příkrém
rozporu s obecně uznávanými pravidly slušného chování či zásadami
společenského soužití,  
- svým jednáním vážně ohrozí bezpečnost svou nebo jiných osob či jím
sobě nebo jiné osobě způsobí vážné poškození zdraví,  
- dopustí se trestně-právního jednání nebo šikanování jiných osob,  
- úmyslně nebo opakovaně hrubým způsobem narušuje výchovně
vzdělávací činnost školy,  
- má neomluvenou absenci více než 20 vyučovacích hodin,  
- svým chováním a jednáním hrubě poškozuje dobré jméno školy. 
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7 Školní vzdělávací program školní družiny 
 

7.1 Charakteristika školní družiny  

Školní družina při ZŠ Praha – Dolní Chabry patří spolu se školou pod Městskou část Praha – Dolní 
Chabry. Kapacita školní družiny dosahuje 150 žáků, kteří jsou rozděleni do 6 oddělení. Jednotlivá 
oddělení se svou činností vzájemně propojují. V rámci činnosti školní družiny aktivně využíváme 
volný čas dětí, podporujeme jejich zájmy, rozvíjíme jejich tvořivost. A to nejen různými soutěžemi, 
sportovními akcemi, ale i různými pomůckami a kulturou. 
Velký důraz je dán na spolupráci se zákonnými zástupci a také s třídními učiteli. Společně se tak 
snažíme co nejdříve řešit výchovné problémy. Zároveň reagujeme na zájmy dětí, a pokud je to 
v našich silách, tyto potřeby uspokojujeme. K naší činnosti nám slouží dva malé domky, umístěné 
hned vedle školy, a dvě učebny v budově školy. Na školní zahradě zároveň využíváme sportovní 
hřiště. Děti jsou přijímány na základě zápisního lístku na začátku školního roku. 
Klademe důraz na vzájemnou spolupráci všech vychovatelek, zejména při přesouvání dětí do 
jednotlivých oddělení, dále spolupráci s rodiči při každodenním styku, a v neposlední řadě i s učiteli. 
Snažíme se zapojovat žáky i rodiče do řešení záležitostí a problémů školy. Rodiče nám také pomáhají 
při organizaci soutěží a při získávání materiálního vybavení. 
 

7.1.1  Podmínky pro přijetí do ŠD 

Do školní družiny jsou přijímány žáci od 1. do 3. třídy, v případě volné kapacity do třídy páté. Rodiče 
vyplní na začátku školního roku přihlášku a zaplatí poplatek, který je dán Směrnicí ŘŠ k poskytování 
úplaty za vzdělání ve školní družině a školním klubu. Žák může být zařazen i během školního roku. 
 

7.1.2 Podmínky průběhu vzdělávání 

Zájmové vzdělávání se ve školní družině realizuje v průběhu celého školního roku, a to formou 
zájmových kroužků. Kroužky probíhají v odděleních, případně na školním hřišti či tělocvičně. 
 

7.1.3 Materiální podmínky 

Školní družina je rozdělena do 6 oddělení dle aktuálního počtu dětí v jednotlivých ročnících: 
První a druhé oddělení jsou soustředěna v prvním samostatném domku v blízkosti školy, kde je také 
umístěn kabinet ŠD. Třetí a čtvrté oddělení jsou umístěna v druhém domku. Páté a šesté oddělení 
využívají učebny v budově školy. 
Pro činnost jednotlivých oddělení je využíván výtvarný materiál a potřeby pro rukodělné činnosti, 
pracovní listy a metodické materiály, knihy a časopisy, videotéka, didaktické pomůcky, předlohy ke 
kopírování, společenské hry, pomůcky pro rekreační a sportovní činnost. 
Video, CD přehrávač, televize, DVD a počítače jsou umístěny v oddělení přímo ve třídě. 
Pro sportovní činnost využíváme školní hřiště, tělocvičnu. Na školní zahradě probíhá pak činnost 
rekreační. 
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7.1.4 Ekonomické podmínky    

Nákup výtvarných a jiných materiálů potřebných k činnosti ŠD probíhá po schválení ředitelkou školy 
z finančních prostředků určených na činnost ŠD. 
 

7.1.5 Podmínky BOZP 

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Žáci přihlášení do ŠD jsou 
poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. 
Všechny vychovatelky byly proškoleny ve znalostech BOZP a dbají na dodržování správných 
bezpečnostních předpisů při práci s dětmi. 
Školní družina dále přispívá k vytváření kladných sociálních vazeb dětí se svými vrstevníky, ale také 
s okolím. Snažíme se dodržovat hygienické zásady při obědě i svačině. 
V případě zhoršení zdravotního stavu či úrazu nahlásí vychovatelka tuto skutečnost vedoucí 
vychovatelce nebo vedení školy. 
 

7.1.6  Vnitřní řád 

1.  Provoz ŠD 
 Ranní ŠD                 7 – 7,45 hodin 
 Odpolední ŠD        11,40 – 17 hodin 

Rodiče si děti vyzvedávají od 12,40 do 13,30 hodin, potom od 15,00 do 17,00 hodin. 
 
2. Režim dne 

 7 – 7,45 
Ranní družina začíná v 7 hodin v samostatném domku prvního a druhého oddělení ŠD. Hlavní 
činnosti jsou společenské hry nebo kresba na volné téma. V 7,45 hod. vychovatelka odvádí děti do 
šatny v budově školy. 

 11,40 – 12,45 
Vychovatelky přejímají děti od učitelů v jídelně školy, následuje hygiena a oběd. Po té si děti vezmou 
tašky a oblečení ze skříněk v šatně a odchází společně do svých oddělení. 

 12, 45 – 13,30 
Následuje klidová a odpočinková činnost ve třídách. Do 13,30 hodin si rodiče vyzvedávají děti. 

 13,30 – 15,00 
Zájmová činnost, zájmové kroužky, kulturní akce. 

 15,00 – 17,00 
Svačina, individuální činnost, společenské hry, úklid, vyzvedávání dětí. Snažíme se dbát na čas 
určený k vyzvedávání dětí, neboť nepravidelné odchody dětí mimo vymezenou dobu narušují naši 
činnost. 

 
3. Zápis do třídní knihy 
Do třídní knihy zapisuje vychovatelka v průběhu týdne jednotlivé činnosti. Zapisuje i evidenci 
jednotlivých žáků v oddělení, jejich nepřítomnost. Dále vede evidenci zápisních lístků, které 
obsahují jméno žáka, třídu, bydliště, zdravotní stav a spojení na rodiče. Jakoukoli změnu v zápisním 
lístku hlásí vychovatelka vedoucí vychovatelce. 
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4. Povinnosti vychovatelky 

 řídí se plány výchovné činnosti; 
 zajišťuje zájmové vzdělávání dle ŠVP; 
 vede pedagogickou dokumentaci; 
 připravuje a zajišťuje materiál pro výchovnou činnost; 
 dbá na účelné rozvržení času, na provázání individuální a skupinové činnosti, na 

pestrou a zajímavou skladbu činnosti; 
 v případě nepřítomnosti ostatních vychovatelek přizpůsobí činnost s ostatními dětmi; 
 opouští pracoviště pouze za účelem přesunu na jiné oddělení, případně z pověření 

vedení školy; 
 upevňuje hygienické návyky a podporuje dodržování pravidel slušného a 

společenského chování; 
 při odchodu z oddělení dbá na úklid hraček, pomůcek a ostatního materiálu; 
 dbá na dodržování času určeného k vyzvedávání dětí; 
 vychovatelka se, pokud to jde, zúčastňuje provozních a pedagogických rad, 

metodických sdružení, školení a seminářů; 
 prezentuje výsledky činnosti ŠD na veřejnosti, spolupracuje na přípravě nástěnek 

výtvarných prací i na dalších akcích; 
 zodpovídá za bezpečnost dětí při jednotlivých činnostech. 

 
5. Řád ŠD 
Ředitelka školy vydává Vnitřní školní řád ŠD jako součást Organizačního řádu školy. Ten určuje 
pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní 
charakter pro rodiče. Seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky při zápisu dětí do 
školní družiny. 
 

7.1.7 Poslání ŠD 

ŠD jsou zřizovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT 
č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 
v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního 
vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. 
 

7.1.8 Výchovná opatření 

Kromě denního slovního ohodnocení, pochvaly, využívají vychovatelky také možnosti dalšího 
ocenění, a to v případech, jako jsou např. výtvarné soutěže nebo drobné soutěže na odděleních. 
K tomuto účelu slouží diplomy, drobné odměny.  
Výchovná opatření jsou ve školní družině uplatňována v souladu s pravidly hodnocení žáků.                                                                        
V případě závažného porušení kázně žáka stanoví vedoucí vychovatelka spolu s vedením školy 
rozhodnutí o jeho vyloučení z činnosti ŠD. Toto kázeňské opatření musí oznámit rodičům. 
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7.1.9 Personální podmínky 

Ve školní družině pracuje celkem 6 vychovatelek; jejich pracovní úvazky jsou stanoveny podle 
aktuálních potřeb provozu školní družiny. 
Všechny vychovatelky jsou plně kvalifikované. 
Vychovatelky spolupracují s učiteli ZŠ. Rozšiřují si své znalosti a dovednosti ve výtvarné činnosti a 
při práci s různými materiály. 
 

7.1.10 Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných 

Pokud je v naší družině žák, který vyžaduje specifický pedagogický přístup, snažíme se vytvořit 
takové podmínky pro činnost, aby mohl být bez problémů zařazen. V tomto případě velice úzce 
spolupracujeme s třídním učitelem, výchovným poradcem a v neposlední řadě i s rodiči zejména při 
výběru vhodných činností tak, abychom umožnili bezproblémovou adaptaci. 
Při práci s mimořádně nadanými žáky volíme takové formy a metody práce, které žáka vhodně 
motivují a uspokojí. 
 
 

7.2 Školní vzdělávací program školní družiny 
 

7.2.1 Charakteristika programu 

Svou funkci v péči o žáky naplňuje školní družina činnostmi, které se obměňují dle zájmů, potřeb a 
možnosti žáků. Snažíme se o respektování osobnosti žáka, volíme metody práce dle jeho potřeby, 
jednotná výchovná opatření na jednotlivých odděleních. 
Náš program je vytvořen tak, aby v co nejširším měřítku uspokojoval potřeby a zájmy žáků, aby 
smysluplně a tvořivě strávili čas ve školní družině. 
Nabízíme zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a 
relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivací. U žáků podporujeme citlivé vztahy 
k lidem, přírodě, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého. 
Spojení žáků různých věkových skupin se nám osvědčuje jako výhoda – starší předávají své 
zkušenosti a dovednosti mladším. 
 
 
7.2.2 Cíle výchovně vzdělávací práce v ŠD 

Úkolem naší práce je: 
 položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas; 
 zajištění kvalitní zájmové činnosti; 
 schopnost najít své místo ve skupině a společnosti (rozhodování, hodnocení, 

sebehodnocení); 
 podpora vztahů k lidem, přírodě; 
 rozvoj estetického vnímání a tvořivosti při spoluúčasti na výzdobě oddělení; 
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 prevence odolnosti vůči sociálně patologickým jevům (sklony k šikaně či jiným 
poruchám chování). 
                                                                                                                                                                     

 
7.2.3  Formy vzdělávání 

Zájmové vzdělávání probíhá: 
 formou pravidelné činnosti v zájmových kroužcích; 
 převažuje forma skupinová před individuální; 
 příležitostná činnost (výstavy, divadlo, besedy, výlety); 
 spontánní činnost (výtvarné soutěže, sportovní olympiáda). 

 
 
7.2.4  Zásady výchovy 

 cílevědomost 
 dobrovolnost 
 účelnost 
 výchova životem pro život (překonávání překážek) 
 zásada prevence 
 zaměření na kladnou stránku osobnosti 

 
 
7.2.5  Přehled klíčových kompetencí 

1. Kompetence k učení 
 pochopí nutnost přípravy na vyučování; 
 aktivně se účastní didaktických her; 
 v rámci sebevzdělávání samostatně čte a třídí informace; 
 používá encyklopedie, dle možnosti internet. 

2. Kompetence k řešení problémů 
 aktivně hledá řešení problémů vyplývajících z momentální životní situace; 
 vyhledává informace o příčinách a snaží se jim předcházet; 
 zapojuje se do činností a odpoutává se tak od problémů psychických; 
 všímá si dění a problémů ostatních a rozlišuje řešení správná a chybná. 

3. Kompetence komunikativní 
 je schopen vyjádřit své myšlenky; 
 dokáže vyjádřit své pocity řečí, gestem; 
 komunikuje bez obav a ostychu; 
 vhodně formuluje své dotazy. 

4. Kompetence sociální  a interpersonální 
 poskytne pomoc nebo o ni požádá; 
 učí se být tolerantní k odlišnostem mezi dětmi a jejich prožitkům; 
 přispívá k vytváření dobrých vztahů. 

5. Kompetence občanské, činnostní a pracovní   
 chápe základní principy společenských norem; 
 uvědomuje si svá práva a práva druhých; 
 odmítá útlak a hrubé zacházení; 
 respektuje přesvědčení druhých; 
 aktivně se zapojuje do kulturního života; 
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 dbá na své zdraví i ostatních. 
6. Kompetence k naplnění volného času 

 umí si vybrat zájmovou činnost dle vlastních schopností; 
 rozvíjí své zájmy individuálně i ve skupině; 
 učí se rozlišovat vhodné a nevhodné druhy zábavy. 

Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí. Prostřednictvím 
volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny všechny klíčové kompetence. 
 
 
7.2.6  Činnosti 

V rámci pravidelné činnosti využíváme v naší ŠD zejména:  
 zájmovou činnost výtvarnou; 
 zájmovou činnost pracovní; 
 zájmovou literární a jazykovou; 
 zájmovou činnost hudební; 
 zájmovou činnost společensky prospěšnou; 
 zájmovou činnost odpočinkovou; 
 přípravu na vyučování; 
 zájmovou činnost přírodovědnou; 
 zájmovou činnost tělovýchovnou a rekreační; 
 výchovu ke zdraví; 
 mediální výchovu. 

Tyto formy činnosti uplatňujeme především v těchto aktivitách: 
 Zájmová činnost výtvarná 

 volné kreslení a malování; 
 kreslení podle předlohy, námětu, paměti; 
 vybarvování omalovánek; 
 malba barvami; 
 kresba tužkou, pastelkami, voskovými pastely, křídou, tuší; 
 kresba a malba na různé materiály – textil, dřevo, sádru, sklo, kameny; 
 nárazově grafické techniky; 
 zapouštění barev do klovatiny; 
 výroba koláží; 
 využití netradičních technik – decoupage, mramorování, window colours; 
 otisky – bramborovými tiskátky. 

 Zájmová činnost pracovní 
 práce s papírem (stříhání, skládání, Origami, vytrhávání, muchlání,..); 
 práce s látkou (stříhání, lepení, šití); 
 práce s plastelínou, samotvrdnoucí hmotou; 
 práce s korálky (výroba přívěsků, šperků); 
 práce s bužírkou (přívěsky); 
 práce s přírodním materiálem (listy, kaštany, žaludy, plody, semena, šišky); 
 práce s vlnou, přízí, provázky (základy háčkování, pletení, vyšívání); 
 výroba dárků k různým svátečním příležitostem; 
 dekorační prostřihovány na sklo; 
 výroba závěsů (mobilů); 
 práce se stavebnicemi dle předlohy či vlastní fantazie. 

 
 Zájmová činnost literární a jazyková 
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 předčítání, vyprávění, recitace; 
 četba na pokračování; 
 společné prohlížení vlastních i školních časopisů; 
 poslech pohádek a jiných žánrů z televize, DVD, videa, magnetofonu či CD; 
 vyhledávání v encyklopediích; 
 dramatizace pohádek (využití maňásků, tyčových loutek, vlastních vyrobených 

loutek); 
 zařazování jazykových her, kvízů, rébusů, hádanek, křížovek; 
 nácvik básniček, říkadel; 
 vlastní četba dětí; 
 návštěvy divadel. 

 Zájmová činnost hudební 
 zpěv písní (tématicky dle ročních období); 
 rytmická říkadla; 
 poslech skladeb a zpěv s CD; 
 soutěž ve zpěvu; 
 hra na hudební nástroj (individuálně). 

 Zájmová činnost společensky prospěšná 
 seznámení s prostředím školy, prostory, které využívá školní družina; 
 zdravení, oslovování, ochota pomoci, klidné jednání; 
 upevňování přátelství v kolektivu; 
 nácvik sebeobsluhy. 

 Odpočinková činnost 
 dodržování poledního klidu; 
 rozhovory s dětmi; 
 poslech pohádek, písniček; 
 četba na pokračování; 
 klidové hry, volné hraní; 
 vybarvování omalovánek; 
 řešení rébusů, spojovaček, rozdílů a bludišť; 
 kresba na volné téma; 
 skládání hlavolamů; 
 hra společenských a stolních her; 
 hry na PC. 

 Příprava na vyučování 
 dohled nad vypracováním domácích úkolů (dle přání rodičů a učitelů); 
 práce s textem (procvičování čtení, vyhledávání v textu); 
 ověřování a upevňování školních poznatků; 
 zábavné procvičování učiva formou didaktických a jazykových her. 

 Zájmová činnost přírodovědná 
 ochrana životního prostředí (třídění odpadu a papíru); 
 pozorování změn v přírodě; 
 přírodovědné kvízy; 
 práce s přírodními materiály; 
 zvelebování školní zahrady; 
 péče o květiny. 

 Zájmová činnost tělovýchovná a rekreační 
 rozvoj jemné motoriky; 
 hry a soutěže na obratnost, sílu, vytrvalost; 
 sportovní olympiáda; 
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 pohybové soutěže po družstvech; 
 fotbal, vybíjená a jiné pohybové hry na školním hřišti; 
 dopravní výchova; 
 volná kresba na asfalt. 

 Výchova ke zdraví 
 pravidelná hygiena před obědem a odpolední svačinou; 
 osvojování hygienických návyků při výtvarných a pracovních činnostech; 
 získávání poznatků o tom, co zdraví ohrožuje a poškozuje; 
 poskytnutí první pomoci jednoduchého zdravotního problému; 
 čistota a úklid hraček, knih a pomůcek. 

 Mediální výchova 
 odpovědnost za smysluplné využívání volného času; 
 orientace v druzích médií; 
 citlivost ke způsobům zpracování mediálních sdělení; 
 rozvíjení myšlení a logického uvažování, získávání odpovědného přístupu 

k nevhodným obsahům na internetu a počítačových her.  
 
 

7.3 Tematický plán činnosti 

Čtyři roční témata 

PODZIM ZIMA JARO LÉTO 
Moje škola-město 
Barvy podzimu 
Halloween 
Připravujeme se na 
zimu 

Advent a Vánoce 
Ledové království 
Masopust 
Valentýnské čarování 

Příroda kolem nás 
Dopravní prostředky 
Moje kniha 
Velikonoce 

Den dětí 
Letní obloha 
Prázdniny 

 

PODZIM - AKTIVITY 

Moje škola-město Barvy podzimu Halloween Příprava na zimu 

Povídáme si o naší 
škole, kde bydlíme, 
žijeme, procházíme 
se školou a 
orientujeme se v ní, 
pátráme, co je v naši 
škole hezké, a co 
bychom rádi změnili, 
uspořádáme 
vycházku po okolí a 
navštívíme významné 
objekty v okolí školy, 
hledáme "ukrytý 

Malujeme draky a 
pouštíme je, 
soutěžíme v 
poznávání ovoce a 
zeleniny podle 
hmatu, chuti, vůně, 
sbíráme listy, 
kreslíme je a 
zapouštíme do nich 
podzimní barvy. 
Poznáváme stromy 
podle listů a plodů a 
pomocí výtvarných 

Vyrábíme 
halloweenské svícny a 
povídáme si o tomto 
svátku, proč je 
spojován se strašidly 
(výtvarné činnosti). 

Vypravujeme si o 
změnách v přírodě, 
vyrábíme jednoduchá 
krmítka a pomáháme 
ptákům přežít zimu. 
Sbíráme přírodniny a 
využíváme je k výrobě 
dárků a zvířátek. 
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poklad" – orientační 
soutěž. 

technik je 
zobrazujeme. 

 
 

ZIMA - AKTIVITY 

Advent a Vánoce Ledové království Masopust 
Valentýnské 

čarování 

Výtvarně 
zpracováváme motiv 
svátku (čerti, andělé, 
Mikuláši), 
uspořádáme 
Mikulášskou besídku, 
nacvičujeme a 
vymýšlíme písničky, 
básničky. 
Připomínáme si zvyky 
obyčeje, 
seznamujeme se s 
etiketou 
společenského 
chování, stolování, 
rozvíjíme poznatky o 
jiných kulturách, 
výtvarně 
zpracováváme 
symboly Vánoc, 
posloucháme a 
zpíváme koledy, 
vyrábíme drobné 
dárky, podporujeme 
pozitivní náladu, 
hovoříme o 
"šťastném prožití 
svátků vánočních ve 
zdraví". Vyzdobujeme 
třídy vánočními 
motivy. 

Hovoříme o počasí, 
podnebí v ročních 
obdobích a dalších 
jevech a úkazech 
přírody, rozvíjíme 
poznatky 
prostřednictvím 
literatury, filmu, 
hudby, různými 
výtvarnými a 
pracovními 
technikami 
zpracováváme 
symboly zimy (ledová 
kouzla, sněhulák, 
zimní sporty, sněhové 
vločky, rampouchy, 
kry, zvířata ze 
severního pólu), 
vytvořené objekty 
vystavíme. 

Vyprávíme si, co jsou 
masopustní zvyky, 
vyrábíme si 
masopustní masky a 
připravujeme se na 
masopustní průvod, 
vyzdobíme družinu 
nejlepšími maskami, 
vyrábíme pozvánky 
pro veřejnost a 
rodiče. 

Povídáme si o svátku 
svatého Valentýna, 
výtvarně vyrábíme 
přáníčka pro přátelé, 
zahrajeme si 
kolektivní hru na 
jména. 

 
 

JARO - AKTIVITY 

Příroda kolem nás 
Dopravní 

prostředky Moje kniha Velikonoce 

Povídáme si o 
změnách v přírodě, 
besedujeme o 

Kreslíme dopravní 
značky a křižovatky, 
dopravní prostředky, 

Navštívíme místní 
knihovnu v blízkosti 
školy, seznámíme se s 

Seznamujeme se s 
tradicemi svátku 
Velikonoc, zdobíme 
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lidových tradicích a 
zvycích týkajících se 
jara, pomocí 
výtvarných technik 
ztvárňujeme, 
vyrábíme tradiční 
předměty z proutí, ze 
slámy, z odstřižků 
látek, z papíru. 

na příkladech si 
připomínáme vhodné 
a nevhodné chování v 
dopravních 
prostředcích, na 
silnicích, diskutujeme 
o následcích dopravní 
nekázně, na 
vycházkách 
zdokonalujeme 
chování na chodníku, 
na silnici, na 
přechodech, na 
školním hřišti 
vytváříme modelové 
situace křižovatek. 

jejím provozem a 
možným přihlášením,  
povídáme si o naší 
nejoblíbenější knížce 
a uspořádáme jejich 
výstavku, kreslíme 
návrhy obalů a čteme 
úryvky z knih, 
vyrábíme přáníčka ke 
Dni matek. 

vajíčka, přání, školní 
družinu, pomlázku, 
učíme se koledy a 
zarecitujeme na 
pomlázce. Čteme 
příběhy z knihy Malá 
čarodějnice, výtvarně 
ztvárňujeme 
čarodějnici a tvoříme 
masky, vyhlašujeme 
soutěž o nejlepší 
čarodějnici. 

 
 

LÉTO - AKTIVITY 

Den dětí Letní obloha Prázdniny 
Oslavujeme s dětmi jejich 
svátek a připravujeme s nimi 
program – dětskou pout a 
povídáme si o jeho významu, 
soutěžíme, závodíme, 
připravíme si diskotéku. 

Pozorujeme oblohu v létě, 
snažíme se poznat známá 
souhvězdí, vyhledáváme je v 
encyklopediích, výtvarně se je 
snažíme ztvárnit, povídáme si 
o nejbližší hvězdárně v 
Ďáblicích a navštívíme ji, 
shlédneme představení v 
pražském Planetáriu. 

Hovoříme o cestování o 
prázdninách, řešíme jejich 
rizika, poznáváme houby v 
atlase a snažíme se je 
rozlišovat, kreslíme je, 
modelujeme je a tvoříme 
koláže, vytváříme 
prázdninový jídelníček, kde 
můžeme zařadit cizí kuchyň, 
uspořádáme šipkovanou, 
vyhodnotíme celoroční soutěž 
v chování, vyprávíme si o 
slavnostech, zvycích, poutích, 
které se uskutečňují v letním 
období, zjišťujeme rozdíly 
podle oblastí. 
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8 Školní vzdělávací program školního klubu 

 

8.1 Charakteristika školního klubu 

Školní klub (ŠK) je součástí Základní školy Praha – Dolní Chabry, činnost vykonává ve dnech školního 

vyučování. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení odpočinku pro žáky a dohledu nad nimi v době mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním, je určen přednostně pro žáky 2. stupně. ŠK nabízí také 

zájmovou činnost dle aktuální nabídky vedoucích zájmových útvarů. Zájmových činností 

vykonávaných klubem se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do 

klubu. 

 

8.2 Podmínky průběhu vzdělávání 
 
Cíle vzdělávání 

Vzhledem k tomu, že účastníci zájmového vzdělávání ve ŠK jsou zároveň účastníky základního 

vzdělávání, je přirozeným jednotícím prvkem vzdělávacích cílů ŠK a zdrojem inspirace ŠVP „Učíme 

se pro život“.  

ŠK svou činností rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence, plní důležitou roli v prevenci 

negativních sociálních jevů, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 

ŠK je místem pro zájmové vyžití žáků, pro realizaci, projev a rozvoj nadání a tvořivosti, pro 

odpočinek, hru a zábavu.  

    
Obsah vzdělávání 

Obsahem zájmového vzdělávání je naplnění volného času přihlášených účastníků zájmovou činností 

se zaměřením na různé oblasti. Při tvorbě obsahu vzdělávání vycházíme z možností a podmínek naší 

školy, věkových zvláštností účastníků, jejich zájmového zaměření, personálních podmínek. 

 

Formy vzdělávání 

Pravidelné činnosti se realizují prostřednictvím jednotlivých zájmových kroužků s konkrétním 

zaměřením.  

Spontánní činnosti pro přihlášené žáky, kteří v klubu tráví čas mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním, zahrnují možnosti např. zahrát si hru, poslouchat hudbu, neformálně komunikovat s 

kamarády, číst, využívat jiné nabízené aktivity dle vlastního zájmu v souvislosti s relaxací a klidovým 

režimem.  

 
Délka a časový plán vzdělávání 
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Školní vzdělávací program ŠK je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu základní školy.  

Délka zájmového vzdělávání a z ní vyplývající časový plán je stanoven odlišně pro některé formy 

zájmového vzdělávání vzhledem k proměnlivé organizační struktuře kroužků. 

Činnost kroužků školního klubu probíhá každý školní rok v období od října do května v odpoledních 

hodinách (po vyučování). Pedagog každého kroužku si stanoví vlastní časový plán činnosti kroužku 

na příslušný školní rok. 

 
Podmínky přijímání a ukončování vzdělávání  

Školní klub je otevřený všem potenciálním zájemcům, kteří mají zájem o dané zájmové vzdělávání. 

Účast na činnosti školního klubu a jeho aktivit je založena na dobrovolnosti. O přijetí rozhoduje 

ředitelka školy. Na základě řádně vyplněné a odevzdané je účastník zařazen do daného typu a formy 

zájmového vzdělávání ve ŠK. Písemná přihláška je podmínkou pro zařazení do pravidelných forem 

zájmového vzdělávání. V jiných případech se přihláška nevypisuje. 

Zájmové vzdělávání ve ŠK lze ukončit předčasně na konci prvního pololetí písemným prohlášením 

zákonných zástupců nezletilých účastníků. 

Za soustavné porušování školního řádu nebo opakovanou neúčast může být žák rozhodnutím 

ředitelky z kroužku vyloučen. 

 
Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků 

Při zájmovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází ŠK ze zásad uvedených 

ve školním vzdělávacím programu základní školy „Učíme se pro život“. Zájmová činnost nabízí 

prostor pro integraci žáků se speciálními potřebami a inkluzi. Stejně tak vytváří vhodné prostředí 

pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Pedagogové pracují s dětmi s přihlédnutím k jejich 

speciálním potřebám a svou činnost koordinují se školským poradenským zařízením a se zástupci 

školy. 

 

Popis materiálních podmínek 

Školní klub má k dispozici podle svých aktuálních potřeb učebny školy, pro sportovní zájmovou 

činnost ŠK využívá tělocvičnu. Materiální vybavení pro jednotlivé formy činnosti souvisí 

s materiálním vybavením školy. 

 
Popis personálních podmínek 

Činnost ŠK zabezpečují především pedagogičtí zaměstnanci školy (pedagogové, vychovatelky, 

asistenti). Vedoucími kroužků mohou být i externí pracovníci s příslušnou kvalifikací. 

 

Popis ekonomických podmínek 

Činnost ŠK je poskytována za úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy. 

 

Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
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Všichni účastníci zájmového vzdělávání ve školním klubu dodržují ustanovení a pravidla bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví daná školním řádem, vnitřním řádem školního klubu, provozními řády 

tělocvičny, odborných učeben a ateliéru. S těmito dokumenty jsou žáci seznámeni na začátku 

školního roku, případně při zahájení činnosti kroužku.  

K vhodným podmínkám zajišťujícím bezpečnost práce a ochranu zdraví patří: vhodná věkově 

přiměřená skladba zaměstnání, stravovací a pitný režim, zdravé prostředí podle platných norem, 

používání bezpečných pomůcek, prevence před úrazy, pravidelná kontrola prostor a zařízení z 

hlediska jejich bezpečnosti, zajištění lékárničky a kontaktů na lékaře, znalost základních zásad první 

pomoci, vytváření příznivého sociálního klimatu, respekt k potřebám jedince, ochrana před násilím, 

šikanou a dalšími patologickými jevy a včasná informovanost účastníků a zejména jejich zákonných 

zástupců o činnostech školního klubu. 

 

Hodnocení 

Hodnocení žáka ve ŠK má především motivační charakter. Vedoucí ŠK hodnotí žáka ústně, případně 

formou diplomů, pochval a ocenění. 
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9 Přílohy 
9.1 Příloha 1: Učební osnovy AJ pro školní rok 2017 – 2018 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 4 4 4 4 4 4 4 28 
    Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Anglický jazyk 
Oblast Jazyk a jazyková komunikace 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, 

které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. 
Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci 
integrované Evropy a světa. 
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke 
zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu 
a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve 
způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.  
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí 
ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje 
různé úrovně ovládání cizího jazyka. V tomto období je důraz kladen na 
ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro 
další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve 
vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům. 
Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2. 
 
Úroveň A2: Žák – rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím 
se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o 
něm/ní a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje 
prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a 
přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše 
jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a 
záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět Cizí jazyk byl dosud realizován s využitím řady učebnic 
anglického jazyka Start with Click New 1 - 3 (na prvním stupni) a Way to 
Win 6 - 9 (na druhém stupni). K výuce je rovněž využívána řada 
autentických materiálů (časopisy, videa, internetové zdroje, materiály a 
učebnice pro interaktivní tabule). Od školního roku 2017-2018 budou 
postupně zavedeny nové sady učebnic Happy Street a Project. 
Harmonogram zavádění: 
Školní rok 2017 - 2018: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Start with 
Click New 2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. - 9. ročník - Way 
to Win 7 - 9 
Školní rok 2018 - 2019: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 
2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. - 9. 
ročník - Way to Win 8 - 9 
Školní rok 2019 - 2020: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 
2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. ročník - 
Project 4, 9. ročník - Way to Win 9 
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Název předmětu Anglický jazyk 
Školní rok 2020 - 2021: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 
2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. ročník - 
Project 4, 9. ročník - Project 5 
Upravené učební osnovy pro jednotlivé školní roky (2017-2021) jsou 
součástí přílohy tohoto ŠVP. 
Časová dotace je 4 hodiny týdně od 3. do 9. ročníku. Třídy nad 24 žáků jsou 
děleny na skupiny. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 
Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 rozvíjí přirozenou a nenásilnou cestou pozitivní vztah k jazyku; 
 pochopí nutnost a přínos komunikace v cizím jazyce (trh práce, 

přístup k informacím, možnost dorozumět se na zahraniční 
dovolené, aj.); 

Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 nevzdává se ve chvílích, kdy přesně nerozumí cizímu sdělení; 
 s pomocí doprovodných obrázků, gest nebo kontextu, případně 

jednoduchými otázkami se snaží dovtípit se a porozumět sdělení; 
 snaží se porozumět gramatickým jevům a dokáže je využít k 

porozumění neznámé informaci; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pasivně a aktivně přijímá jednoduchá sdělení v anglickém jazyce; 
 přiměřeně rozumí jednoduchým sdělením rodilých mluvčí; 
 dokáže odvodit smysl sděleného a zjednodušeně reagovat – 

soustředí se na komunikaci, přesná gramatická formulace nestojí 
v ohnisku pozornosti; 

Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 spoluvytváří přátelské aktivní komunikativní prostředí, kdy žák 
uznává přirozenou autoritu učitele a učitel respektuje 
individualitu žáka; 

 aktivně se podílí na vytváření pracovních skupin, které jsou 
založeny na vzájemné pomoci žáků, pracuje v týmu a umí převzít 
odpovědnost sám za sebe i za celý tým; 

 učí se sebehodnotit výsledky své práce a zároveň vysvětluje své 
hodnocení, dokáže obhájit svůj názor; 

Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 uvažuje v širších souvislostech, rozvíjí schopnost aktivního 
naslouchání a zdravého posuzování; 

 obohacuje svůj pohled na svět vědomím, jak žijí jeho vrstevníci z 
jiného kulturního a jazykového prostředí a využívá cizí jazyk jako 
prostředek pro zjišťování informací; 

 uvědomuje si své schopnosti prezentační a dialogové s vědomím 
odpovědnosti za prezentaci svého sdělení; 

 analyzuje návodné otázky a zaujímá stanoviska k důležitým 
otázkám, které se týkají zvyků, obyčejů, tradic apod.; 

 seznamuje se s aspekty globalizace, jejími přínosy i úskalími, díky 
seznámení se s autentickými materiály, dopisováním si s 
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Název předmětu Anglický jazyk 
cizojazyčným přítelem, návštěvou zahraničních států, sledováním 
různých zdrojů informací (televize, Internet, apod.); 

Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pracuje samostatně s učebnicí, s pracovním sešitem, s pracovními 
listy, s neznámým textem; 

 umí pracovat ve dvojici i ve skupině, aktivně se zapojí a najde si 
při této práci svou roli; 

 využívá dvojjazyčný i výkladový slovník; 
 dokáže vyhledat informace na Internetu, pracuje s vyhledávačem 

a prohlížečem internetových stránek; 
 umí přijmout radu a naopak poradit svým partnerům, při své práci 

využívá všechny jazykové dovednosti; 
 hledá nová a inovativní řešení problémových situací. 

   

Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Slovní zásoba na témata 
- číslovky 1–20 
- základní zdvořilostní fráze 
- školní pomůcky a činnosti 
- barvy 
- hračky 
- ovoce 
- sportovní potřeby 
- nábytek 
- osoby 
- přídavná jména popisující velikost, rozměr a stáří 
- oblečení 
- základní části lidského těla 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným 
při výuce 
- používá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a 
představování 
- pozdraví a rozloučí se 
- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve 
škole 
- pojmenuje běžné hračky 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- používá číslovky do 20 
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti 
a na stejnou otázku odpoví 
- popíše v základních rysech blízké osoby 
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a 
zeptá se na majitele konkrétního oblečení 
- označí oblečení podle velikosti 
- pojmenuje části lidského těla 
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

329 

Anglický jazyk 3. ročník  

Komunikační situace 
- uvítání a rozloučení 
- pokyny při hrách 
- v obchodě s ovocem 
- dotazování na oblíbenost ovoce 
- dotazování na vlastnění předmětů 
- popis a charakteristika osob 
- dotazování se na majitele předmětu 
- pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným 
při výuce 
- pozdraví a rozloučí se 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- popíše v základních rysech blízké osoby 
- pojmenuje části lidského těla 
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 

Jazykové struktury a gramatika 
- užití to a toto při označování věcí 
- jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves 
být, moct, mít a pomocného slovesa do 
- vazba there is 
- rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách a 
sportu 
- jednoduché užití přítomného času průběhového při 
popisu toho, co máme na sobě 
- předložky v a na při popisu umístění předmětů 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným 
při výuce 
- používá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a 
představování 
- pozdraví a rozloučí se 
- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve 
škole 
- pojmenuje běžné hračky 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- používá číslovky do 20 
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti 
a na stejnou otázku odpoví 
- popíše v základních rysech blízké osoby 
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a 
zeptá se na majitele konkrétního oblečení 
- označí oblečení podle velikosti 
- pojmenuje části lidského těla 
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 

Reálie 
- škola v Anglii 
- známá místa v Londýně 
- čas na jídlo ve Velké Británii 
- typická vesnice ve Velké Británii 
- klubové uniformy školáků v Anglii 
- sportovní den na anglické škole 

- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve 
škole 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti 
a na stejnou otázku odpoví 
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a 
zeptá se na majitele konkrétního oblečení 
- označí oblečení podle velikosti 
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- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Tematický okruh: Kulturní diference 

škola v Anglii 

klubové uniformy školáků v Anglii 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět 

English around the world 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 

tvorba vlastního sdělení – psaní „emailů“ v pracovním sešitě, reakce na sdělené 

informace 

   

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Hobby, koníčky popíše své koníčky a záliby 

zeptá se na koníčky ostatních a odpoví na podobné 
otázky 
řekne, co má rád a nerad, co rád dělá 
zeptá se, co kdo rád/nerad dělá, jí 
popíše koníčky a sporty v různých ročních obdobích 
řekne, co druzí rádi čtou a hrají 
řekne, co lidé dělají a nedělají 

Sporty vyjádří své schopnosti a dovednosti, zeptá se na 
schopnosti a dovednosti druhých 
popíše známé sporty 
řekne, co má rád a nerad, co rád dělá 
zeptá se, co kdo rád/nerad dělá, jí 
řekne, co lidé dělají a nedělají 

Hudební nástroje vyjádří své schopnosti a dovednosti, zeptá se na 
schopnosti a dovednosti druhých 
řekne, co má rád a nerad, co rád dělá 
zeptá se, co kdo rád/nerad dělá, jí 
řekne, co lidé dělají a nedělají 
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Jídlo a pití řekne, co má rád a nerad, co rád dělá 
zeptá se, co kdo rád/nerad dělá, jí 

Roční období popíše koníčky a sporty v různých ročních obdobích 
Počasí popíše koníčky a sporty v různých ročních obdobích 
Školní předměty popíše svůj rozvrh hodin 

hovoří o školních předmětech a činnostech ve škole 
řekne, co a kdy děti dělají 

Denní režim popíše svůj denní režim 
Oblečení, vzory popíše, co mají lidé na sobě 

předvede rozhovor, co mají lidé na sobě 
Státy, národy, jazyky sdělí názvy známých evropských států a národností, 

jakým mluví jazykem 
Povolání popíše, co lidé dělají v určitých povoláních 
Velikonoce porovná velikonoční zvyky 
Přivlastňovací pád zeptá se na koníčky ostatních a odpoví na podobné 

otázky 
vyjádří své schopnosti a dovednosti, zeptá se na 
schopnosti a dovednosti druhých 

Sloveso "CAN" - oznamovací věty, otázky, záporné 
věty 

vyjádří své schopnosti a dovednosti, zeptá se na 
schopnosti a dovednosti druhých 

Přítomný prostý čas - oznamovací věty, otázky, 
záporné věty, užití 

řekne, co má rád a nerad, co rád dělá 
zeptá se, co kdo rád/nerad dělá, jí 
popíše koníčky a sporty v různých ročních obdobích 
řekne, co druzí rádi čtou a hrají 
řekne, co lidé dělají a nedělají 
řekne, co a kdy děti dělají 
popíše svůj denní režim 
popíše, co lidé dělají v určitých povoláních 

Předložky času - IN, ON, AT, FROM...TO popíše svůj rozvrh hodin 
hovoří o školních předmětech a činnostech ve škole 
řekne, co a kdy děti dělají 
popíše svůj denní režim 

Přítomný průběhový čas - oznamovací věty, otázky, 
záporné věty, užití 

popíše, co mají lidé na sobě 
předvede rozhovor, co mají lidé na sobě 
popíše, co lidé právě dělají 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Theme 3 - My school, denní činnosti 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Unit 11 - Seasons, weather and hobbies 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

English breakfast - rozdíly ve stravovacích návycích 
   

Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- sloveso ‚být, mít, moci / umět‘ 
- přítomný čas prostý a přítomý čas průběhový – 
kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi 
- otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- vazba ‚there is / there are‘ 
- osobní a přivlastňovací zájmena 
- určitý a neurčitý člen 
- množné číslo podstatných jmen 
- rozkazovací způsob 
- přídavná jména, postavení přídavných jmen ve větě 
- předložky místa a času 
- tázací zájmena 
- příslovce 
- přivlastňovací pád 
- otázky na cenu 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
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nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- souhlásky a samohlásky 
- fonetická abeceda 
- krátké a dlouhé samohlásky 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 
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Slovní zásoba 
- já, moje rodina a moji kamarádi 
- číslovky 1 – 100 
- volný čas, zábava, sporty, režim dne 
- domov, dům, pokoje 
- zvířata 
- škola, předměty ve škole, vyučovací předměty 
- město, budovy, obchody 
- části lidského a zvířecího těla 
- oblečení 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 

Tematické okruhy 
- domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
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oblékání, zvířata, nákupy, bydliště, dopravní 
prostředky, dny v týdnu, hodiny 

jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Tematický okruh: Sebepoznání a sebepojetí 
rodina, kamarádi 
mazlíčci 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 
Geography: the world 
Schools in England and Wales 
An English town 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
Tematický okruh: Seberegulace a sebeorganizace 
denní režim, volný čas 
   

Anglický jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- přítomný čas prostý – kladná a záporná oznamovací 
věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, 
otázky s tázacími zájmeny 
- příslovce častosti děje 
- řadové číslovky 
- předložky času 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
- předmětná zájmena 
- sloveso to be v minulém čase – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas pravidelných sloves - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas nepravidelných sloves - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 
- some / any 
- How much / How many? 
- neurčitý člen a / an, určitý člen the 
- a little / a few 
- otázky s How + přídavné jméno 
- stupňování přídavných jmen 
- přirovnání as ... as 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to - kladná 
a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přídavná jména a příslovce 
- have to - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, 
krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
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zájmeny 
- návrhy 

na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 
- znělé a neznělé th 
- výslovnost koncového -s/-es 
- výslovnost –ed / - d 
- výslovnost samohlásek iː / ɪ 
- výslovnost æ / aː 
- výslovnost ʌ 
- výslovnost p 
- výslovnost ɒ / ɔː 
- výslovnost r 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Slovní zásoba 
- měsíce v roce, datum, kalendářní rok 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- domácí práce 
- oslava narozenin 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- zvířata, popis zvířat, jejich pohyb, zvyky, strava 
- prázdniny, dovolená 
- cestování, dopravní prostředky 
- jídlo, stravovací návyky 
- jídelníček, v kavárně, v restauraci 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
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- nákupní seznam 
- příprava jídla – recept 
- geografické názvy a pojmenování 
- počasí 
- přídavná jména 
- TV programy, filmové žánry, kultura 
- domluva schůzky, návrhy 
- moderní technologie, média 
- práce se slovníkem 

a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Tematické okruhy 
- domov, volný čas, škola, kalendářní rok 
- aktuální činnosti, zvířata, každodenní činnosti 
- cestování 
- stravovací návyky 
- počasí 
- kultura, moderní technologie a média 
- reálie anglicky mluvících zemí – školní rok ve Velké 
Británii, svátky ve Velké Británii, domácí mazlíčci a 
zvířata ve Velké Británii, jak Britové tráví a trávili 
dovolenou, zeměpis Spojeného království a USA, 
britský filmový průmysl 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
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žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět 
školní rok ve Velké Británii, svátky ve Velké Británii, domácí mazlíčci a zvířata ve Velké Británii, jak Britové 
tráví a trávili dovolenou, zeměpis Spojeného království a USA, britský filmový průmysl 
   

Anglický jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Prázdniny, cestování řekne, kde byl o prázdninách a co dělal 

získá informace od druhých 
řekne, kde se nachází určité město 

Volný čas, povinnosti řekne, že musí, nebo nemusí něco udělat 
zeptá se a řekne, co kdo může dělat 

Svátky a oslavy vyjádří, že někdo musí, nebo nemusí něco udělat 
požádá někoho o něco 
omluví se a vysvětlí, proč něco někdo nemůže udělat 

Jídlo a pití mluví o množství 
rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

Bezpečnost na silnici mluví o nehodách a bezpečnosti na silnici 
popíše části těla 

První pomoc zeptá se někoho na jeho návrh 
navrhne nějaký nápad nebo myšlenku 
mluví o plánech do budoucna 

Oblíbené činnosti, sport vyjádří, co by někdo rád dělal, nebo nedělal 
řekne, co někdo právě udělal, nebo ještě neudělal 
zeptá se někoho, jestli už něco zažil / udělal 

Životní prostředí mluví o životním prostředí 
vyjádří, jak někdo něco dělá nebo jak se něco děje 
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Život v budoucnosti vyjádří, jak někdo něco dělá nebo jak se něco děje 
mluví o tom, co někdo bude, nebo nebude dělat 
mluví o vlastních plánech nebo představách o 
budoucnosti 
vyjadřuje myšlenky o tom, co se stane, nebo nestane 
vyjádří a zdůvodní názor 

Velká Británie vyjádří, kde kdo byl, nebo nebyl 
Minulý čas prostý řekne, kde byl o prázdninách a co dělal 

získá informace od druhých 
Způsobové sloveso MUST řekne, že musí, nebo nemusí něco udělat 

zeptá se a řekne, co kdo může dělat 
Sloveso TO HAVE TO vyjádří, že někdo musí, nebo nemusí něco udělat 

požádá někoho o něco 
omluví se a vysvětlí, proč něco někdo nemůže udělat 

Počitatelnost podstatných jmen mluví o množství 
rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

Vyjádření množství mluví o množství 
rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

Stupňování přídavných jmen porovná vlastnosti osob a věcí 
Budoucí čas vyjádřený pomocí GOING TO zeptá se někoho na jeho návrh 

navrhne nějaký nápad nebo myšlenku 
mluví o plánech do budoucna 

Předpřítomný čas vyjádří, co by někdo rád dělal, nebo nedělal 
řekne, co někdo právě udělal, nebo ještě neudělal 
zeptá se někoho, jestli už něco zažil / udělal 

Budoucí čas vyjádřený pomocí WILL mluví o životním prostředí 
vyjádří, jak někdo něco dělá nebo jak se něco děje 
mluví o tom, co někdo bude, nebo nebude dělat 
mluví o vlastních plánech nebo představách o 
budoucnosti 
vyjadřuje myšlenky o tom, co se stane, nebo nestane 
vyjádří a zdůvodní názor 

Tvoření příslovcí mluví o tom, co někdo bude, nebo nebude dělat 
mluví o vlastních plánech nebo představách o 
budoucnosti 
vyjadřuje myšlenky o tom, co se stane, nebo nestane 
vyjádří a zdůvodní názor 

Minulý čas průběhový vyjádří, kde kdo byl, nebo nebyl 
vyjádří, co se dělo v minulosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Unit 3 - Bonfire night 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Unit 8 - Think green! 
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Anglický jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Nová škola, pocity, popis cesty mluví o prvním školním dni 

popíše cestu 
hovoří o pocitech 
popíše, jak se lidé cítí v různých situacích 

Sport, televize, trávení volného času vyplní dotazník 
hovoří o sportech 
vyhledá informace v textu 

Vynálezy, věda a technika hovoří o objevech a vynálezech 
někoho či něco blíže popíše 
vysvětlí, jak fungují přístroje 
napíše krátký příběh 

Londýn, pamětihodnosti, život ve městě, doprava popíše pamětihodnosti a turistické atrakce 
popíše někomu cestu, hovoří o prostředcích 
hromadné dopravy 
hovoří o životě ve městě 

Rozdílnost kultur, jazyky požádá o laskavost a omluví se 
hovoří o různých národnostech 
někoho představí a popíše 

Volný čas, plány, telefonování mluví o trávení volného času 
hovoří o tom, co je naplánováno a doluveno 
vyjádří okamžité rozhodnutí 
telefonuje a zanechá zprávu 

Florida, jídlo a pití, americká angličtina hovoří o jídle v USA 
řekne, co by se mohlo stát 
rozloučí se 
dělá si poznámky 

Aljaška, příroda, tradice vyjádří svůj názor a porovná ho s názory druhých 
souhlasí či nesouhlasí s argumenty druhých 
mluví o vztahu k přírodě a tradicím 

Kalifornie, zlatá horečka, festivaly řekne, co kdo rád / nerad dělá 
řekne, v čem je někdo dobrý / špatný 
řekne, jakou má kdo náladu 

Minulý čas prostý a předpřítomný čas mluví o prvním školním dni 
popíše cestu 
hovoří o pocitech 
popíše, jak se lidé cítí v různých situacích 

Zástupná zájmena one/ones, podmínkové věty I zváží návrh a formuluje podmínku 
vyjádří přání 

Vztažné věty někoho či něco blíže popíše 
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Anglický jazyk 8. ročník  

napíše krátký příběh 
popíše někomu cestu, hovoří o prostředcích 
hromadné dopravy 
hovoří o životě ve městě 

Minulý čas průběhový napíše krátký příběh 
Vztažná zájmena, to be allowed to někoho představí a popíše 

řekne, co někdo smí či nesmí udělat 
Tázací dovětky, vyjádření budoucích plánů vyžádá si souhlas s vlastní výpovědí 

hovoří o tom, co je naplánováno a doluveno 
Podmínkové věty II, slovesa se dvěma předměty řekne, co by se mohlo stát 

rozloučí se 
dělá si poznámky 

Předpřítomný čas se SINCE a FOR mluví o vztahu k přírodě a tradicím 
Gerundium řekne, co kdo rád / nerad dělá 

řekne, v čem je někdo dobrý / špatný 
řekne, jakou má kdo náladu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Unit 9 - Co kdo rád dělá / nerad dělá. V čem je někdo dobrý / špatný. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Unit 2 - Out and about 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Unit 5 - One country, many faces 
   

Anglický jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
USA, New York, svátky vyjádří se o obecných tématech jako např. historie, 

doprava apod. 
řekne, že se něco stalo před jinou událostí 
zařídí si ubytování v hotelu 

Nebraska, život ve škole, kampaň proti alkoholu za 
volantem 

řekne, kde a kdy bylo či bude něco vykonáno 
řekne, z čeho je něco uděláno nebo z čeho se něco 
skládá 
poradí někomu 

Velká Británie tradiční i moderní, předsudky hovoří o předsudcích 
řekne, co říkají či si myslí druzí 
pokládá zdvořilé otázky 

Život mladých lidí mluví o sobě a svých plánech do budoucna 
domluví si rande 

Povolání a činnosti, svět práce pojmenuje povolání a činnosti a hovoří o nich 
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Anglický jazyk 9. ročník  

reprodukuje, co řekli druzí 
opíše význam slova 

Austrálie, rozdílnost kultur převádí otázky do nepřímé řeči 
reaguje při neporozumění 
rezervuje pokoj v hotelu 

Život v budoucnosti, rodina hovoří o různých představách života v budoucnosti 
vyjádří domněnky o budoucnosti 
diskutuje na téma "rodina" 

Předminulý čas vyjádří se o obecných tématech jako např. historie, 
doprava apod. 
řekne, že se něco stalo před jinou událostí 
zařídí si ubytování v hotelu 

Trpný rod řekne, kde a kdy bylo či bude něco vykonáno 
řekne, z čeho je něco uděláno nebo z čeho se něco 
skládá 
poradí někomu 

Nepřímá řeč hovoří o předsudcích 
řekne, co říkají či si myslí druzí 
pokládá zdvořilé otázky 

Vedlejší věty příslovečné časové mluví o sobě a svých plánech do budoucna 
domluví si rande 

Posun časů v nepřímé řeči pojmenuje povolání a činnosti a hovoří o nich 
reprodukuje, co řekli druzí 
opíše význam slova 

Otázky v nepřímé řeči převádí otázky do nepřímé řeči 
reaguje při neporozumění 
rezervuje pokoj v hotelu 

Vyjadřování budoucnosti hovoří o různých představách života v budoucnosti 
vyjádří domněnky o budoucnosti 
diskutuje na téma "rodina" 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Unit 6 - G'Day, Australia - rozdílnost kultur 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Unit 6 - Images of Britain - předsudky 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Unit 2 - život ve škole 
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9.2 Příloha 2: Učební osnovy AJ pro školní rok 2018 – 2019 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 4 4 4 4 4 4 4 28 
    Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Anglický jazyk 
Oblast Jazyk a jazyková komunikace 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, 

které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. 
Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci 
integrované Evropy a světa. 
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke 
zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu 
a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve 
způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.  
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí 
ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje 
různé úrovně ovládání cizího jazyka. V tomto období je důraz kladen na 
ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro 
další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve 
vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům. 
Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2. 
 
Úroveň A2: Žák – rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím 
se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o 
něm/ní a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje 
prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a 
přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše 
jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a 
záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět Cizí jazyk byl dosud realizován s využitím řady učebnic 
anglického jazyka Start with Click New 1 - 3 (na prvním stupni) a Way to 
Win 6 - 9 (na druhém stupni). K výuce je rovněž využívána řada 
autentických materiálů (časopisy, videa, internetové zdroje, materiály a 
učebnice pro interaktivní tabule). Od školního roku 2017-2018 budou 
postupně zavedeny nové sady učebnic Happy Street a Project. 
Harmonogram zavádění: 
Školní rok 2017 - 2018: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Start with 
Click New 2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. - 9. ročník - Way 
to Win 7 - 9 
Školní rok 2018 - 2019: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 
2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. - 9. 
ročník - Way to Win 8 - 9 
Školní rok 2019 - 2020: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 
2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. ročník - 
Project 4, 9. ročník - Way to Win 9 
Školní rok 2020 - 2021: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 
2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. ročník - 
Project 4, 9. ročník - Project 5 
Upravené učební osnovy pro jednotlivé školní roky (2017-2021) jsou 
součástí přílohy tohoto ŠVP. 
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Název předmětu Anglický jazyk 
Časová dotace je 4 hodiny týdně od 3. do 9. ročníku. Třídy nad 24 žáků jsou 
děleny na skupiny. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 
Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 rozvíjí přirozenou a nenásilnou cestou pozitivní vztah k jazyku; 
 pochopí nutnost a přínos komunikace v cizím jazyce (trh práce, 

přístup k informacím, možnost dorozumět se na zahraniční 
dovolené, aj.); 

Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 nevzdává se ve chvílích, kdy přesně nerozumí cizímu sdělení; 
 s pomocí doprovodných obrázků, gest nebo kontextu, případně 

jednoduchými otázkami se snaží dovtípit se a porozumět sdělení; 
 snaží se porozumět gramatickým jevům a dokáže je využít k 

porozumění neznámé informaci; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pasivně a aktivně přijímá jednoduchá sdělení v anglickém jazyce; 
 přiměřeně rozumí jednoduchým sdělením rodilých mluvčí; 
 dokáže odvodit smysl sděleného a zjednodušeně reagovat – 

soustředí se na komunikaci, přesná gramatická formulace nestojí 
v ohnisku pozornosti; 

Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 spoluvytváří přátelské aktivní komunikativní prostředí, kdy žák 
uznává přirozenou autoritu učitele a učitel respektuje 
individualitu žáka; 

 aktivně se podílí na vytváření pracovních skupin, které jsou 
založeny na vzájemné pomoci žáků, pracuje v týmu a umí převzít 
odpovědnost sám za sebe i za celý tým; 

 učí se sebehodnotit výsledky své práce a zároveň vysvětluje své 
hodnocení, dokáže obhájit svůj názor; 

Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 uvažuje v širších souvislostech, rozvíjí schopnost aktivního 
naslouchání a zdravého posuzování; 

 obohacuje svůj pohled na svět vědomím, jak žijí jeho vrstevníci z 
jiného kulturního a jazykového prostředí a využívá cizí jazyk jako 
prostředek pro zjišťování informací; 

 uvědomuje si své schopnosti prezentační a dialogové s vědomím 
odpovědnosti za prezentaci svého sdělení; 

 analyzuje návodné otázky a zaujímá stanoviska k důležitým 
otázkám, které se týkají zvyků, obyčejů, tradic apod.; 

 seznamuje se s aspekty globalizace, jejími přínosy i úskalími, díky 
seznámení se s autentickými materiály, dopisováním si s 
cizojazyčným přítelem, návštěvou zahraničních států, sledováním 
různých zdrojů informací (televize, Internet, apod.); 

Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 
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Název předmětu Anglický jazyk 

 pracuje samostatně s učebnicí, s pracovním sešitem, s pracovními 
listy, s neznámým textem; 

 umí pracovat ve dvojici i ve skupině, aktivně se zapojí a najde si 
při této práci svou roli; 

 využívá dvojjazyčný i výkladový slovník; 
 dokáže vyhledat informace na Internetu, pracuje s vyhledávačem 

a prohlížečem internetových stránek; 
 umí přijmout radu a naopak poradit svým partnerům, při své práci 

využívá všechny jazykové dovednosti; 
 hledá nová a inovativní řešení problémových situací. 

   

Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Slovní zásoba na témata 
- číslovky 1–20 
- základní zdvořilostní fráze 
- školní pomůcky a činnosti 
- barvy 
- hračky 
- ovoce 
- sportovní potřeby 
- nábytek 
- osoby 
- přídavná jména popisující velikost, rozměr a stáří 
- oblečení 
- základní části lidského těla 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným 
při výuce 
- používá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a 
představování 
- pozdraví a rozloučí se 
- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve 
škole 
- pojmenuje běžné hračky 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- používá číslovky do 20 
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti 
a na stejnou otázku odpoví 
- popíše v základních rysech blízké osoby 
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a 
zeptá se na majitele konkrétního oblečení 
- označí oblečení podle velikosti 
- pojmenuje části lidského těla 
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 

Komunikační situace 
- uvítání a rozloučení 
- pokyny při hrách 
- v obchodě s ovocem 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným 
při výuce 
- pozdraví a rozloučí se 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
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Anglický jazyk 3. ročník  

- dotazování na oblíbenost ovoce 
- dotazování na vlastnění předmětů 
- popis a charakteristika osob 
- dotazování se na majitele předmětu 
- pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách 

- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- popíše v základních rysech blízké osoby 
- pojmenuje části lidského těla 
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 

Jazykové struktury a gramatika 
- užití to a toto při označování věcí 
- jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves 
být, moct, mít a pomocného slovesa do 
- vazba there is 
- rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách a 
sportu 
- jednoduché užití přítomného času průběhového při 
popisu toho, co máme na sobě 
- předložky v a na při popisu umístění předmětů 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným 
při výuce 
- používá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a 
představování 
- pozdraví a rozloučí se 
- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve 
škole 
- pojmenuje běžné hračky 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- používá číslovky do 20 
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti 
a na stejnou otázku odpoví 
- popíše v základních rysech blízké osoby 
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a 
zeptá se na majitele konkrétního oblečení 
- označí oblečení podle velikosti 
- pojmenuje části lidského těla 
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 

Reálie 
- škola v Anglii 
- známá místa v Londýně 
- čas na jídlo ve Velké Británii 
- typická vesnice ve Velké Británii 
- klubové uniformy školáků v Anglii 
- sportovní den na anglické škole 

- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve 
škole 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti 
a na stejnou otázku odpoví 
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a 
zeptá se na majitele konkrétního oblečení 
- označí oblečení podle velikosti 
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
Tematický okruh: Kulturní diference 

škola v Anglii 

klubové uniformy školáků v Anglii 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět 

English around the world 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 

tvorba vlastního sdělení – psaní „emailů“ v pracovním sešitě, reakce na sdělené 

informace 

   

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Slovní zásoba na témata 
- anglická abeceda 
Komunikační situace 
- hledání něčeho nebo někoho 
Jazykové struktury a gramatika 
- dotazy na pojmenování předmětů v angličtině 

- pojmenuje a zeptá se na běžné předměty a lidi kolem 
sebe 
- hláskuje v anglické abecedě slova, která zná 
- požádá kamaráda, aby hláskoval názvy běžných 
předmětů 
- písemně doplňuje jednoduchý text popisující dětský 
časopis 

Slovní zásoba na témata 
- číslovky 20–100 
- členové širší rodiny 
Komunikační situace 
- blahopřání a předání dárků 
Jazykové struktury a gramatika 
- sloveso mít ve 3. osobě jednotného čísla 
- přivlastňovací zájmena jeho, její 

- pojmenuje příbuzenské vztahy k členům své širší 
rodiny 
- sdělí, kolik má sourozenců 
- rozumí čtenému textu – rozhovoru při blahopřání k 
výročí a předávání dárků 
- počítá do 100 
- porovná věk dvou lidí 
- rozumí krátkému, čtenému rozhovoru o členech 
rodiny 
- v slyšeném textu rozliší číslovky 1-100 
- písemně doplní čtený popis příbuzenských vztahů v 
rodině 

Slovní zásoba na témata 
- běžné potraviny, ovoce a zelenina 
Komunikační situace 
- uvedení času (hodin) 
Jazykové struktury a gramatika 

- pojmenuje běžné potraviny 
- zeptá se na čas a na stejné otázky odpoví 
- zdvořile požádá o jídlo 
- rozumí velmi jednoduchému popisu přípravy jídla s 
obrazovou oporou 
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- otázka a zápor v přítomném čase plnovýznamových 
sloves ve 3.os. j.č. 
- zápor slovesa mít 
Reálie 
- typická anglická jídla 

- rozumí čtenému, jednoduchému textu o běžné 
snídaní v anglických rodinách 
- rozumí čtenému popisu tradičních jídel ve Velké 
Británii 
- v slyšeném textu rozliší názvy běžných potravin 
- s textovou oporou písemně uvede, co obvykle snídá 

Slovní zásoba na témata 
- běžná zvířata v ZOO 
- běžné vlastnosti zvířat 
Komunikační situace 
- jednoduchý popis vzhledu zvířat 
- dotaz a odpověď na umístění 
Jazykové struktury a gramatika 
- stupňování přídavných jmen 
- stažené formy slovesa být v kladu a v záporu 
Reálie 
- divoká zvířata ve Velké Británii 

- pojmenuje běžná zvířata v ZOO 
- zeptá se na vzhled zvířat a jednoduchým způsobem 
odpoví 
- porovná lidi podle velikosti a věku 
- rozumí čtenému popisu umístění předmětů a 
objektů 
- zeptá se a odpoví na umístění předmětů a objektů v 
prostoru 
- rozumí čtenému a slyšenému, jednoduchému popisu 
základních vlastností zvířat 
- se slovní nápovědou písemně popíše vybrané zvíře 

Slovní zásoba na témata 
- důležité budovy a obchody ve městě 
Komunikační situace 
- způsoby dopravy 
Jazykové struktury a gramatika 
- vazba there is / there are 
Reálie 
- dopravní prostředky v Londýně 

- pojmenuje běžné obchody a důležité budovy ve 
městě 
- zeptá se na počet předmětů 
- jednoduchým způsobem vyjádří použití dopravního 
prostředku 
- jednoduchým způsobem popíše cestu k 
dotazovanému místu 
- požádá o jízdenku na určité místo 
- uvede cenu v britských pencích 
- s obrazovou oporou rozumí čtenému, 
jednoduchému a krátkému textu o nějakém městě 
nebo místu a o životě v něm 
- se slovní nápovědou jednoduchým způsobem 
písemně popíše místo svého bydliště 

Slovní zásoba na témata 
- volnočasové aktivity 
- dny v týdnu 
Komunikační situace 
- týdenní režim 
Jazykové struktury a gramatika 
- otázka a krátká kladná / záporná odpověď se 
slovesem rád 
- předložka se dny v týdnu 
Reálie 
- britské svátky 

- pojmenuje běžné volnočasové aktivity a sdělí, zda je 
má v oblibě nebo ne 
- zeptá se kamaráda, zda má v oblibě nějakou 
volnočasovou aktivitu a na obdobnou otázku odpoví 
- gramaticky správně sdělí, jaké volnočasové aktivity 
dělá v jednotlivých dnech v týdnu 
- s obrazovou nápovědou porozumí slyšenému 
pojmenování TV programů 
- zeptá se kamaráda, jaké TV programy má v oblibě 
- rozumí údajům na přebalu knihy 
- rozumí čteným informacím v TV programu 
- se slovní oporou napíše, kdy a jaké TV programy 
sleduje 

Slovní zásoba na témata 
- běžná povolání a nástroje s nimi spojené 
Komunikační situace 
- popis činnosti běžných povolání 
Jazykové struktury a gramatika 

- pojmenuje běžná povolání a nástroje s nimi spojené 
- rozumí čtenému jednoduchému popisu práce 
běžných profesí 
- s obrazovou oporou pojmenuje něčí obvyklé a 
oblíbené činnosti 
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- vyjádření času 
Reálie 
- běžná povolání v Londýně 

- rozumí čtenému jednoduchému popisu něčích zálib 
- s čtenou oporou rozumí slyšenému popisu povolání 
- vyhledá specifické informace v jednoduchém čteném 
popisu povolání 
- se slovní nápovědou písemně popíše svůj nebo něčí 
denní režim 
- řeší jednoduchý vědomostní kvíz 

Slovní zásoba na témata 
- běžné typy počasí 
Komunikační situace 
- dotazy na počasí 
Jazykové struktury a gramatika 
- přítomný čas průběhový 
Reálie 
- outdoorové sporty ve Velké Británii 

- pojmenuje aktuální počasí běžného typu 
- zeptá se na počasí 
- rozumí jednoduchému popisu lidí podle oblečení 
- zeptá se kamaráda na jeho aktuální činnost a na 
stejnou otázku odpoví 
- porovná počasí v různých městech 
- porozumí čtenému popisu města podle počasí 
- čte plynule s porozuměním jednoduchý text – příběh 
spojený s přírodou a počasím 
- se slovní oporou napíše krátký příběh o výletě za 
nepříznivého počasí 
- s oporou přečteného textu – popisu outdoorových 
sportů – ústně popíše možnosti provozování méně 
obvyklých sportů 

Slovní zásoba na témata 
- hrady a jejich obyvatelé 
Komunikační situace 
- dotazy na uplynulé činnosti 
Jazykové struktury a gramatika 
- minulý čas – kladné, oznamovací věty 
Reálie 
- významní panovníci v dějinách Anglie 

- porozumí čtenému, jednoduchému průvodci hradem 
- se slovní nápovědou formuluje gramaticky správné 
věty o minulých činnostech a událostech 
- jednoduchým způsobem popíše svůj sen 
- rozumí čtenému a se slovní oporou i slyšenému 
tvrzení a jednoduchému popisu minulých činností a 
událostí 
- rozumí a správně formuluje letopočty 
- rozumí jednoduchému kvízu o vynálezech 
- s oporou přečteného textu jednoduchým způsobem 
popíše významné osobnosti 
- se slovní oporou písemně uvede svoje 
nejvýznamnější události uplynulého školního roku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Tematický okruh: Seberegulace a sebeorganizace 
- diskuse o možnostech sportovního vyžití v ČR, porovnání s Velkou Británií 
- tvorba plakátu nebo PP prezentace na téma Já a outdoorové sporty 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí 
- diskuse na téma Čím člověk ohrožuje zvířata ve volné přírodě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
Tematický okruh: Multikulturalita 
- diskuse o národních jídlech různých zemí 
- tvorba plakátu na téma Britská kuchyně a česká kuchyně 
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Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- sloveso ‚být, mít, moci / umět‘ 
- přítomný čas prostý a přítomý čas průběhový – 
kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi 
- otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- vazba ‚there is / there are‘ 
- osobní a přivlastňovací zájmena 
- určitý a neurčitý člen 
- množné číslo podstatných jmen 
- rozkazovací způsob 
- přídavná jména, postavení přídavných jmen ve větě 
- předložky místa a času 
- tázací zájmena 
- příslovce 
- přivlastňovací pád 
- otázky na cenu 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
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rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- souhlásky a samohlásky 
- fonetická abeceda 
- krátké a dlouhé samohlásky 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
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spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 

Slovní zásoba 
- já, moje rodina a moji kamarádi 
- číslovky 1 – 100 
- volný čas, zábava, sporty, režim dne 
- domov, dům, pokoje 
- zvířata 
- škola, předměty ve škole, vyučovací předměty 
- město, budovy, obchody 
- části lidského a zvířecího těla 
- oblečení 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 
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Tematické okruhy 
- domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, 
oblékání, zvířata, nákupy, bydliště, dopravní 
prostředky, dny v týdnu, hodiny 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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Tematický okruh: Sebepoznání a sebepojetí 
rodina, kamarádi 
mazlíčci 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 
Geography: the world 
Schools in England and Wales 
An English Down 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
Tematický okruh: Seberegulace a sebeorganizace 
denní režim, volný čas 
   

Anglický jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- přítomný čas prostý – kladná a záporná oznamovací 
věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, 
otázky s tázacími zájmeny 
- příslovce častosti děje 
- řadové číslovky 
- předložky času 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
- předmětná zájmena 
- sloveso to be v minulém čase – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas pravidelných sloves - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas nepravidelných sloves - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 
- some / any 
- How much / How many? 
- neurčitý člen a / an, určitý člen the 
- a little / a few 
- otázky s How + přídavné jméno 
- stupňování přídavných jmen 
- přirovnání as ... as 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to - kladná 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
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a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přídavná jména a příslovce 
- have to - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, 
krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 
zájmeny 
- návrhy 

Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 
- znělé a neznělé th 
- výslovnost koncového -s/-es 
- výslovnost –ed / - d 
- výslovnost samohlásek iː / ɪ 
- výslovnost æ / aː 
- výslovnost ʌ 
- výslovnost p 
- výslovnost ɒ / ɔː 
- výslovnost r 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Slovní zásoba 
- měsíce v roce, datum, kalendářní rok 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- domácí práce 
- oslava narozenin 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
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- zvířata, popis zvířat, jejich pohyb, zvyky, strava 
- prázdniny, dovolená 
- cestování, dopravní prostředky 
- jídlo, stravovací návyky 
- jídelníček, v kavárně, v restauraci 
- nákupní seznam 
- příprava jídla – recept 
- geografické názvy a pojmenování 
- počasí 
- přídavná jména 
- TV programy, filmové žánry, kultura 
- domluva schůzky, návrhy 
- moderní technologie, média 
- práce se slovníkem 

zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Tematické okruhy 
- domov, volný čas, škola, kalendářní rok 
- aktuální činnosti, zvířata, každodenní činnosti 
- cestování 
- stravovací návyky 
- počasí 
- kultura, moderní technologie a média 
- reálie anglicky mluvících zemí – školní rok ve Velké 
Británii, svátky ve Velké Británii, domácí mazlíčci a 
zvířata ve Velké Británii, jak Britové tráví a trávili 
dovolenou, zeměpis Spojeného království a USA, 
britský filmový průmysl 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
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Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět 
školní rok ve Velké Británii, svátky ve Velké Británii, domácí mazlíčci a zvířata ve Velké Británii, jak Britové 
tráví a trávili dovolenou, zeměpis Spojeného království a USA, britský filmový průmysl 
   

Anglický jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
"ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
"ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
- sloveso to be v minulém čase – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
"ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných 
sloves - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, 
krátké odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími 
zájmeny 
- minulý čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
"ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas průběhový vs minulý čas prostý 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, 
vyprávění či konverzace, které se týkají osvojovaných 
témat, např. rodiny, domova, bydliště, volby povolání, 
města a přírody, volného času, společnosti a jejích 
problémů, péče o zdraví a reálií anglicky mluvících 
zemí - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který 
se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, 
zachytí konkrétní informace - rozumí obsahu písně, 
téma písně se týká osvojovaných témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, a 
dalších osvojovaných tématech - adekvátně reaguje v 
běžných každodenních formálních i neformálních 
situacích, pomocí slovních spojení a vět se zapojí do 
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých 
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- budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky - 
kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími 
zájmeny 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to - 
vyjádření předpovědi do budoucna - kladná a 
záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky "ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- neurčitý člen a / an, určitý člen the s názvy míst 
- neurčitá zájmena every- / some- / any- / no- + -
body / -thing 
- přítomný čas průběhový – vyjádření blízké 
budoucnosti, 
- návrhy Shall ...?, What about ...? 
- předpřítomný čas prostý - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
"ano / ne", otázky s tázacími zájmeny, ever, never, 
just 
- should / shouldn’t / must / mustn’t / don’t have to 
- příslovce 
- zájmena 
- spojky 
- prostředky textové návaznosti 

sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, 
co chce či nechce, co musí či nemusí - vypráví 
jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. rodina, 
domov, bydliště, volba povolání, město a příroda, 
volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a 
reálie anglicky mluvících zemí), rozumí tématu a 
obsahu textů - v textu (např. příběhu, letáčku či 
vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace 
- rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě - 
rozumí popisu osob, míst a událostí 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události, - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše jednoduchý příběh, kde 
používá spojky when, so, and, because, but a příslovce 
a příslovečná určení času first, then, after that, …., text 
vhodně člení do odstavců 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 
- krátké a dlouhé samohlásky 
- dvojhlásky 
- znělé a neznělé souhlásky 
- silent letters (hlásky, které nevyslovujeme) 
- výslovnost sykavek 
- výslovnost pomocných sloves v záporu 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, 
vyprávění či konverzace, které se týkají osvojovaných 
témat, např. rodiny, domova, bydliště, volby povolání, 
města a přírody, volného času, společnosti a jejích 
problémů, péče o zdraví a reálií anglicky mluvících 
zemí - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který 
se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, 
zachytí konkrétní informace - rozumí obsahu písně, 
téma písně se týká osvojovaných témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, a 
dalších osvojovaných tématech - adekvátně reaguje v 
běžných každodenních formálních i neformálních 
situacích, pomocí slovních spojení a vět se zapojí do 
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých 
sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, 
co chce či nechce, co musí či nemusí - vypráví 
jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. rodina, 
domov, bydliště, volba povolání, město a příroda, 
volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a 
reálie anglicky mluvících zemí), rozumí tématu a 
obsahu textů - v textu (např. příběhu, letáčku či 
vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace 
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- rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě - 
rozumí popisu osob, míst a událostí 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události, - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše jednoduchý příběh, kde 
používá spojky when, so, and, because, but a příslovce 
a příslovečná určení času first, then, after that, …., text 
vhodně člení do odstavců 

Slovní zásoba 
- životní etapy, rodina 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- co máme či nemáme rádi 
- pozvání 
- vesmír 
- domov a pracoviště 
- volba povolání 
- dopravní prostředky, cestování 
- přírodní katastrofy 
- bydlení, domy, nábytek 
- město, místa a budovy ve městě 
- popis cesty 
- zážitky, prázdniny, dovolená 
- domluva schůzky, návrhy 
- ambice 
- problémy, péče o zdraví, pocity a nálady 
- pravidla 
- moderní technologie, média 
- frázová slovesa 
- práce se slovníkem 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, 
vyprávění či konverzace, které se týkají osvojovaných 
témat, např. rodiny, domova, bydliště, volby povolání, 
města a přírody, volného času, společnosti a jejích 
problémů, péče o zdraví a reálií anglicky mluvících 
zemí - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který 
se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, 
zachytí konkrétní informace - rozumí obsahu písně, 
téma písně se týká osvojovaných témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, a 
dalších osvojovaných tématech - adekvátně reaguje v 
běžných každodenních formálních i neformálních 
situacích, pomocí slovních spojení a vět se zapojí do 
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých 
sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, 
co chce či nechce, co musí či nemusí - vypráví 
jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. rodina, 
domov, bydliště, volba povolání, město a příroda, 
volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a 
reálie anglicky mluvících zemí), rozumí tématu a 
obsahu textů - v textu (např. příběhu, letáčku či 
vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace 
- rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě - 
rozumí popisu osob, míst a událostí 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události, - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše jednoduchý příběh, kde 
používá spojky when, so, and, because, but a příslovce 
a příslovečná určení času first, then, after that, …., text 
vhodně člení do odstavců 
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Tematické okruhy 
- rodina, volný čas, sport, každodenní činnosti 
- cestování 
- volba povolání 
- bydlení, domov 
- příroda a město 
- společnost a její problémy 
- péče o zdraví, pocity a nálady 
- škola 
- moderní technologie a média 
- reálie anglicky mluvících zemí – rodinný život ve 
Velké Británii, doprava a dopravní prostředky ve 
Velké Británii, Anglie, Wales, Skotsko, Irsko – vznik 
Spojeného království, New York, hrdinové a hrdinky 
Velké Británie, nápisy 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, 
vyprávění či konverzace, které se týkají osvojovaných 
témat, např. rodiny, domova, bydliště, volby povolání, 
města a přírody, volného času, společnosti a jejích 
problémů, péče o zdraví a reálií anglicky mluvících 
zemí - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který 
se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, 
zachytí konkrétní informace - rozumí obsahu písně, 
téma písně se týká osvojovaných témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, a 
dalších osvojovaných tématech - adekvátně reaguje v 
běžných každodenních formálních i neformálních 
situacích, pomocí slovních spojení a vět se zapojí do 
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých 
sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, 
co chce či nechce, co musí či nemusí - vypráví 
jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. rodina, 
domov, bydliště, volba povolání, město a příroda, 
volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a 
reálie anglicky mluvících zemí), rozumí tématu a 
obsahu textů - v textu (např. příběhu, letáčku či 
vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace 
- rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě - 
rozumí popisu osob, míst a událostí 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události, - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše jednoduchý příběh, kde 
používá spojky when, so, and, because, but a příslovce 
a příslovečná určení času first, then, after that, …., text 
vhodně člení do odstavců 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 
- reálie anglicky mluvících zemí - Anglie, Wales, Skotsko, Irsko – vznik Spojeného království 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí 
 - Příroda a město, Přírodní katastrofy 
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Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Nová škola, pocity, popis cesty mluví o prvním školním dni 

popíše cestu 
hovoří o pocitech 
popíše, jak se lidé cítí v různých situacích 

Sport, televize, trávení volného času vyplní dotazník 
hovoří o sportech 
vyhledá informace v textu 

Vynálezy, věda a technika hovoří o objevech a vynálezech 
někoho či něco blíže popíše 
vysvětlí, jak fungují přístroje 
napíše krátký příběh 

Londýn, pamětihodnosti, život ve městě, doprava popíše pamětihodnosti a turistické atrakce 
popíše někomu cestu, hovoří o prostředcích 
hromadné dopravy 
hovoří o životě ve městě 

Rozdílnost kultur, jazyky požádá o laskavost a omluví se 
hovoří o různých národnostech 
někoho představí a popíše 

Volný čas, plány, telefonování mluví o trávení volného času 
hovoří o tom, co je naplánováno a doluveno 
vyjádří okamžité rozhodnutí 
telefonuje a zanechá zprávu 

Florida, jídlo a pití, americká angličtina hovoří o jídle v USA 
řekne, co by se mohlo stát 
rozloučí se 
dělá si poznámky 

Aljaška, příroda, tradice vyjádří svůj názor a porovná ho s názory druhých 
souhlasí či nesouhlasí s argumenty druhých 
mluví o vztahu k přírodě a tradicím 

Kalifornie, zlatá horečka, festivaly řekne, co kdo rád / nerad dělá 
řekne, v čem je někdo dobrý / špatný 
řekne, jakou má kdo náladu 

Minulý čas prostý a předpřítomný čas mluví o prvním školním dni 
popíše cestu 
hovoří o pocitech 
popíše, jak se lidé cítí v různých situacích 

Zástupná zájmena one/ones, podmínkové věty I zváží návrh a formuluje podmínku 
vyjádří přání 

Vztažné věty někoho či něco blíže popíše 
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Anglický jazyk 8. ročník  

napíše krátký příběh 
popíše někomu cestu, hovoří o prostředcích 
hromadné dopravy 
hovoří o životě ve městě 

Minulý čas průběhový napíše krátký příběh 
Vztažná zájmena, to be allowed to někoho představí a popíše 

řekne, co někdo smí či nesmí udělat 
Tázací dovětky, vyjádření budoucích plánů vyžádá si souhlas s vlastní výpovědí 

hovoří o tom, co je naplánováno a doluveno 
Podmínkové věty II, slovesa se dvěma předměty řekne, co by se mohlo stát 

rozloučí se 
dělá si poznámky 

Předpřítomný čas se SINCE a FOR mluví o vztahu k přírodě a tradicím 
Gerundium řekne, co kdo rád / nerad dělá 

řekne, v čem je někdo dobrý / špatný 
řekne, jakou má kdo náladu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Unit 9 - Co kdo rád dělá / nerad dělá. V čem je někdo dobrý / špatný. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Unit 2 - Out and about 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Unit 5 - One country, many faces 
   

Anglický jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
USA, New York, svátky vyjádří se o obecných tématech jako např. historie, 

doprava apod. 
řekne, že se něco stalo před jinou událostí 
zařídí si ubytování v hotelu 

Nebraska, život ve škole, kampaň proti alkoholu za 
volantem 

řekne, kde a kdy bylo či bude něco vykonáno 
řekne, z čeho je něco uděláno nebo z čeho se něco 
skládá 
poradí někomu 

Velká Británie tradiční i moderní, předsudky hovoří o předsudcích 
řekne, co říkají či si myslí druzí 
pokládá zdvořilé otázky 

Život mladých lidí mluví o sobě a svých plánech do budoucna 
domluví si rande 

Povolání a činnosti, svět práce pojmenuje povolání a činnosti a hovoří o nich 
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Anglický jazyk 9. ročník  

reprodukuje, co řekli druzí 
opíše význam slova 

Austrálie, rozdílnost kultur převádí otázky do nepřímé řeči 
reaguje při neporozumění 
rezervuje pokoj v hotelu 

Život v budoucnosti, rodina hovoří o různých představách života v budoucnosti 
vyjádří domněnky o budoucnosti 
diskutuje na téma "rodina" 

Předminulý čas vyjádří se o obecných tématech jako např. historie, 
doprava apod. 
řekne, že se něco stalo před jinou událostí 
zařídí si ubytování v hotelu 

Trpný rod řekne, kde a kdy bylo či bude něco vykonáno 
řekne, z čeho je něco uděláno nebo z čeho se něco 
skládá 
poradí někomu 

Nepřímá řeč hovoří o předsudcích 
řekne, co říkají či si myslí druzí 
pokládá zdvořilé otázky 

Vedlejší věty příslovečné časové mluví o sobě a svých plánech do budoucna 
domluví si rande 

Posun časů v nepřímé řeči pojmenuje povolání a činnosti a hovoří o nich 
reprodukuje, co řekli druzí 
opíše význam slova 

Otázky v nepřímé řeči převádí otázky do nepřímé řeči 
reaguje při neporozumění 
rezervuje pokoj v hotelu 

Vyjadřování budoucnosti hovoří o různých představách života v budoucnosti 
vyjádří domněnky o budoucnosti 
diskutuje na téma "rodina" 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Unit 6 - G'Day, Australia - rozdílnost kultur 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Unit 6 - Images of Britain - předsudky 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Unit 2 - život ve škole 
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9.3 Příloha 3: Učební osnovy AJ pro školní rok 2019 – 2020 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 4 4 4 4 4 4 4 28 
    Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Anglický jazyk 
Oblast Jazyk a jazyková komunikace 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, 

které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. 
Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci 
integrované Evropy a světa. 
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke 
zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu 
a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve 
způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.  
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí 
ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje 
různé úrovně ovládání cizího jazyka. V tomto období je důraz kladen na 
ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro 
další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve 
vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům. 
Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2. 
 
Úroveň A2: Žák – rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím 
se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o 
něm/ní a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje 
prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a 
přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše 
jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a 
záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět Cizí jazyk byl dosud realizován s využitím řady učebnic 
anglického jazyka Start with Click New 1 - 3 (na prvním stupni) a Way to 
Win 6 - 9 (na druhém stupni). K výuce je rovněž využívána řada 
autentických materiálů (časopisy, videa, internetové zdroje, materiály a 
učebnice pro interaktivní tabule). Od školního roku 2017-2018 budou 
postupně zavedeny nové sady učebnic Happy Street a Project. 
Harmonogram zavádění: 
Školní rok 2017 - 2018: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Start with 
Click New 2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. - 9. ročník - Way 
to Win 7 - 9 
Školní rok 2018 - 2019: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 
2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. - 9. 
ročník - Way to Win 8 - 9 
Školní rok 2019 - 2020: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 
2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. ročník - 
Project 4, 9. ročník - Way to Win 9 
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Název předmětu Anglický jazyk 
Školní rok 2020 - 2021: 3. ročník - Happy Street 1, 4. ročník - Happy Street 
2, 5. ročník - Project 1, 6. ročník - Project 2, 7. ročník - Project 3, 8. ročník - 
Project 4, 9. ročník - Project 5 
Upravené učební osnovy pro jednotlivé školní roky (2017-2021) jsou 
součástí přílohy tohoto ŠVP. 
Časová dotace je 4 hodiny týdně od 3. do 9. ročníku. Třídy nad 24 žáků jsou 
děleny na skupiny. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 
Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 rozvíjí přirozenou a nenásilnou cestou pozitivní vztah k jazyku; 
 pochopí nutnost a přínos komunikace v cizím jazyce (trh práce, 

přístup k informacím, možnost dorozumět se na zahraniční 
dovolené, aj.); 

Kompetence k řešení problémů: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 nevzdává se ve chvílích, kdy přesně nerozumí cizímu sdělení; 
 s pomocí doprovodných obrázků, gest nebo kontextu, případně 

jednoduchými otázkami se snaží dovtípit se a porozumět sdělení; 
 snaží se porozumět gramatickým jevům a dokáže je využít k 

porozumění neznámé informaci; 
Kompetence komunikativní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pasivně a aktivně přijímá jednoduchá sdělení v anglickém jazyce; 
 přiměřeně rozumí jednoduchým sdělením rodilých mluvčí; 
 dokáže odvodit smysl sděleného a zjednodušeně reagovat – 

soustředí se na komunikaci, přesná gramatická formulace nestojí 
v ohnisku pozornosti; 

Kompetence sociální a personální: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 spoluvytváří přátelské aktivní komunikativní prostředí, kdy žák 
uznává přirozenou autoritu učitele a učitel respektuje 
individualitu žáka; 

 aktivně se podílí na vytváření pracovních skupin, které jsou 
založeny na vzájemné pomoci žáků, pracuje v týmu a umí převzít 
odpovědnost sám za sebe i za celý tým; 

 učí se sebehodnotit výsledky své práce a zároveň vysvětluje své 
hodnocení, dokáže obhájit svůj názor; 

Kompetence občanské: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 uvažuje v širších souvislostech, rozvíjí schopnost aktivního 
naslouchání a zdravého posuzování; 

 obohacuje svůj pohled na svět vědomím, jak žijí jeho vrstevníci z 
jiného kulturního a jazykového prostředí a využívá cizí jazyk jako 
prostředek pro zjišťování informací; 

 uvědomuje si své schopnosti prezentační a dialogové s vědomím 
odpovědnosti za prezentaci svého sdělení; 

 analyzuje návodné otázky a zaujímá stanoviska k důležitým 
otázkám, které se týkají zvyků, obyčejů, tradic apod.; 

 seznamuje se s aspekty globalizace, jejími přínosy i úskalími, díky 
seznámení se s autentickými materiály, dopisováním si s 
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Název předmětu Anglický jazyk 
cizojazyčným přítelem, návštěvou zahraničních států, sledováním 
různých zdrojů informací (televize, Internet, apod.); 

Kompetence pracovní: 
Na úrovni základního vzdělání žák: 

 pracuje samostatně s učebnicí, s pracovním sešitem, s pracovními 
listy, s neznámým textem; 

 umí pracovat ve dvojici i ve skupině, aktivně se zapojí a najde si 
při této práci svou roli; 

 využívá dvojjazyčný i výkladový slovník; 
 dokáže vyhledat informace na Internetu, pracuje s vyhledávačem 

a prohlížečem internetových stránek; 
 umí přijmout radu a naopak poradit svým partnerům, při své práci 

využívá všechny jazykové dovednosti; 
 hledá nová a inovativní řešení problémových situací. 

   

Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Slovní zásoba na témata 
- číslovky 1–20 
- základní zdvořilostní fráze 
- školní pomůcky a činnosti 
- barvy 
- hračky 
- ovoce 
- sportovní potřeby 
- nábytek 
- osoby 
- přídavná jména popisující velikost, rozměr a stáří 
- oblečení 
- základní části lidského těla 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným 
při výuce 
- používá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a 
představování 
- pozdraví a rozloučí se 
- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve 
škole 
- pojmenuje běžné hračky 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- používá číslovky do 20 
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti 
a na stejnou otázku odpoví 
- popíše v základních rysech blízké osoby 
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a 
zeptá se na majitele konkrétního oblečení 
- označí oblečení podle velikosti 
- pojmenuje části lidského těla 
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 
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Anglický jazyk 3. ročník  

Komunikační situace 
- uvítání a rozloučení 
- pokyny při hrách 
- v obchodě s ovocem 
- dotazování na oblíbenost ovoce 
- dotazování na vlastnění předmětů 
- popis a charakteristika osob 
- dotazování se na majitele předmětu 
- pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným 
při výuce 
- pozdraví a rozloučí se 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- popíše v základních rysech blízké osoby 
- pojmenuje části lidského těla 
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 

Jazykové struktury a gramatika 
- užití to a toto při označování věcí 
- jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves 
být, moct, mít a pomocného slovesa do 
- vazba there is 
- rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách a 
sportu 
- jednoduché užití přítomného času průběhového při 
popisu toho, co máme na sobě 
- předložky v a na při popisu umístění předmětů 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným 
při výuce 
- používá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a 
představování 
- pozdraví a rozloučí se 
- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve 
škole 
- pojmenuje běžné hračky 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- používá číslovky do 20 
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti 
a na stejnou otázku odpoví 
- popíše v základních rysech blízké osoby 
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a 
zeptá se na majitele konkrétního oblečení 
- označí oblečení podle velikosti 
- pojmenuje části lidského těla 
- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 

Reálie 
- škola v Anglii 
- známá místa v Londýně 
- čas na jídlo ve Velké Británii 
- typická vesnice ve Velké Británii 
- klubové uniformy školáků v Anglii 
- sportovní den na anglické škole 

- pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve 
škole 
- řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky 
- sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž 
kamaráda 
- sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a 
zeptá se na totéž kamaráda 
- zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti 
a na stejnou otázku odpoví 
- sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a 
zeptá se na majitele konkrétního oblečení 
- označí oblečení podle velikosti 
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Anglický jazyk 3. ročník  

- rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 
- zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a 
na stejnou otázku odpoví 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Tematický okruh: Kulturní diference 

škola v Anglii 

klubové uniformy školáků v Anglii 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět 

English around the world 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 

tvorba vlastního sdělení – psaní „emailů“ v pracovním sešitě, reakce na sdělené 

informace 

   

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Slovní zásoba na témata 
- anglická abeceda 
Komunikační situace 
- hledání něčeho nebo někoho 
Jazykové struktury a gramatika 
- dotazy na pojmenování předmětů v angličtině 

- pojmenuje a zeptá se na běžné předměty a lidi kolem 
sebe 
- hláskuje v anglické abecedě slova, která zná 
- požádá kamaráda, aby hláskoval názvy běžných 
předmětů 
- písemně doplňuje jednoduchý text popisující dětský 
časopis 

Slovní zásoba na témata 
- číslovky 20–100 
- členové širší rodiny 
Komunikační situace 
- blahopřání a předání dárků 
Jazykové struktury a gramatika 
- sloveso mít ve 3. osobě jednotného čísla 
- přivlastňovací zájmena jeho, její 

- pojmenuje příbuzenské vztahy k členům své širší 
rodiny 
- sdělí, kolik má sourozenců 
- rozumí čtenému textu – rozhovoru při blahopřání k 
výročí a předávání dárků 
- počítá do 100 
- porovná věk dvou lidí 
- rozumí krátkému, čtenému rozhovoru o členech 
rodiny 
- v slyšeném textu rozliší číslovky 1-100 
- písemně doplní čtený popis příbuzenských vztahů v 
rodině 
- pojmenuje běžné potraviny 
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Slovní zásoba na témata 
- běžné potraviny, ovoce a zelenina 
Komunikační situace 
- uvedení času (hodin) 
Jazykové struktury a gramatika 
- otázka a zápor v přítomném čase plnovýznamových 
sloves ve 3.os. j.č. 
- zápor slovesa mít 
Reálie 
- typická anglická jídla 

- zeptá se na čas a na stejné otázky odpoví 
- zdvořile požádá o jídlo 
- rozumí velmi jednoduchému popisu přípravy jídla s 
obrazovou oporou 
- rozumí čtenému, jednoduchému textu o běžné 
snídaní v anglických rodinách 
- rozumí čtenému popisu tradičních jídel ve Velké 
Británii 
- v slyšeném textu rozliší názvy běžných potravin 
- s textovou oporou písemně uvede, co obvykle snídá 

Slovní zásoba na témata 
- běžná zvířata v ZOO 
- běžné vlastnosti zvířat 
Komunikační situace 
- jednoduchý popis vzhledu zvířat 
- dotaz a odpověď na umístění 
Jazykové struktury a gramatika 
- stupňování přídavných jmen 
- stažené formy slovesa být v kladu a v záporu 
Reálie 
- divoká zvířata ve Velké Británii 

- pojmenuje běžná zvířata v ZOO 
- zeptá se na vzhled zvířat a jednoduchým způsobem 
odpoví 
- porovná lidi podle velikosti a věku 
- rozumí čtenému popisu umístění předmětů a 
objektů 
- zeptá se a odpoví na umístění předmětů a objektů v 
prostoru 
- rozumí čtenému a slyšenému, jednoduchému popisu 
základních vlastností zvířat 
- se slovní nápovědou písemně popíše vybrané zvíře 

Slovní zásoba na témata 
- důležité budovy a obchody ve městě 
Komunikační situace 
- způsoby dopravy 
Jazykové struktury a gramatika 
- vazba there is / there are 
Reálie 
- dopravní prostředky v Londýně 

- pojmenuje běžné obchody a důležité budovy ve 
městě 
- zeptá se na počet předmětů 
- jednoduchým způsobem vyjádří použití dopravního 
prostředku 
- jednoduchým způsobem popíše cestu k 
dotazovanému místu 
- požádá o jízdenku na určité místo 
- uvede cenu v britských pencích 
- s obrazovou oporou rozumí čtenému, 
jednoduchému a krátkému textu o nějakém městě 
nebo místu a o životě v něm 
- se slovní nápovědou jednoduchým způsobem 
písemně popíše místo svého bydliště 

Slovní zásoba na témata 
- volnočasové aktivity 
- dny v týdnu 
Komunikační situace 
- týdenní režim 
Jazykové struktury a gramatika 
- otázka a krátká kladná / záporná odpověď se 
slovesem rád 
- předložka se dny v týdnu 
Reálie 
- britské svátky 

- pojmenuje běžné volnočasové aktivity a sdělí, zda je 
má v oblibě nebo ne 
- zeptá se kamaráda, zda má v oblibě nějakou 
volnočasovou aktivitu a na obdobnou otázku odpoví 
- gramaticky správně sdělí, jaké volnočasové aktivity 
dělá v jednotlivých dnech v týdnu 
- s obrazovou nápovědou porozumí slyšenému 
pojmenování TV programů 
- zeptá se kamaráda, jaké TV programy má v oblibě 
- rozumí údajům na přebalu knihy 
- rozumí čteným informacím v TV programu 
- se slovní oporou napíše, kdy a jaké TV programy 
sleduje 
- pojmenuje běžná povolání a nástroje s nimi spojené 
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Slovní zásoba na témata 
- běžná povolání a nástroje s nimi spojené 
Komunikační situace 
- popis činnosti běžných povolání 
Jazykové struktury a gramatika 
- vyjádření času 
Reálie 
- běžná povolání v Londýně 

- rozumí čtenému jednoduchému popisu práce 
běžných profesí 
- s obrazovou oporou pojmenuje něčí obvyklé a 
oblíbené činnosti 
- rozumí čtenému jednoduchému popisu něčích zálib 
- s čtenou oporou rozumí slyšenému popisu povolání 
- vyhledá specifické informace v jednoduchém čteném 
popisu povolání 
- se slovní nápovědou písemně popíše svůj nebo něčí 
denní režim 
- řeší jednoduchý vědomostní kvíz 

Slovní zásoba na témata 
- běžné typy počasí 
Komunikační situace 
- dotazy na počasí 
Jazykové struktury a gramatika 
- přítomný čas průběhový 
Reálie 
- outdoorové sporty ve Velké Británii 

- pojmenuje aktuální počasí běžného typu 
- zeptá se na počasí 
- rozumí jednoduchému popisu lidí podle oblečení 
- zeptá se kamaráda na jeho aktuální činnost a na 
stejnou otázku odpoví 
- porovná počasí v různých městech 
- porozumí čtenému popisu města podle počasí 
- čte plynule s porozuměním jednoduchý text – příběh 
spojený s přírodou a počasím 
- se slovní oporou napíše krátký příběh o výletě za 
nepříznivého počasí 
- s oporou přečteného textu – popisu outdoorových 
sportů – ústně popíše možnosti provozování méně 
obvyklých sportů 

Slovní zásoba na témata 
- hrady a jejich obyvatelé 
Komunikační situace 
- dotazy na uplynulé činnosti 
Jazykové struktury a gramatika 
- minulý čas – kladné, oznamovací věty 
Reálie 
- významní panovníci v dějinách Anglie 

- porozumí čtenému, jednoduchému průvodci hradem 
- se slovní nápovědou formuluje gramaticky správné 
věty o minulých činnostech a událostech 
- jednoduchým způsobem popíše svůj sen 
- rozumí čtenému a se slovní oporou i slyšenému 
tvrzení a jednoduchému popisu minulých činností a 
událostí 
- rozumí a správně formuluje letopočty 
- rozumí jednoduchému kvízu o vynálezech 
- s oporou přečteného textu jednoduchým způsobem 
popíše významné osobnosti 
- se slovní oporou písemně uvede svoje 
nejvýznamnější události uplynulého školního roku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Tematický okruh: Seberegulace a sebeorganizace 
- diskuse o možnostech sportovního vyžití v ČR, porovnání s Velkou Británií 
- tvorba plakátu nebo PP prezentace na téma Já a outdoorové sporty 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí 
- diskuse na téma Čím člověk ohrožuje zvířata ve volné přírodě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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Tematický okruh: Multikulturalita 
- diskuse o národních jídlech různých zemí 
- tvorba plakátu na téma Britská kuchyně a česká kuchyně 
   

Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- sloveso ‚být, mít, moci / umět‘ 
- přítomný čas prostý a přítomý čas průběhový – 
kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi 
- otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- vazba ‚there is / there are‘ 
- osobní a přivlastňovací zájmena 
- určitý a neurčitý člen 
- množné číslo podstatných jmen 
- rozkazovací způsob 
- přídavná jména, postavení přídavných jmen ve větě 
- předložky místa a času 
- tázací zájmena 
- příslovce 
- přivlastňovací pád 
- otázky na cenu 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
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běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- souhlásky a samohlásky 
- fonetická abeceda 
- krátké a dlouhé samohlásky 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Učíme se pro život  

374 

Anglický jazyk 5. ročník  

Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 

Slovní zásoba 
- já, moje rodina a moji kamarádi 
- číslovky 1 – 100 
- volný čas, zábava, sporty, režim dne 
- domov, dům, pokoje 
- zvířata 
- škola, předměty ve škole, vyučovací předměty 
- město, budovy, obchody 
- části lidského a zvířecího těla 
- oblečení 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
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nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 

Tematické okruhy 
- domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, 
oblékání, zvířata, nákupy, bydliště, dopravní 
prostředky, dny v týdnu, hodiny 

Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností - porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které 
souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a 
slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - 
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - v krátkém a 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, 
pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 
Mluvení - ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty 
(např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, 
uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co 
dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů 
(např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a 
volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a 
kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - 
zeptá se na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých 
slovních spojení a vět - zapojí se do jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 
předmětech a činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá 
Čtení s porozuměním - v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá 
konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 
činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém 
textu z běžného života rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud 
má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z 
běžného života, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je doprovázen vizuální oporou 
Psaní - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj 
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo 
nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení 
a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
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bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních 
spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - 
vyplní osobní údaje do formuláře 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Tematický okruh: Sebepoznání a sebepojetí 
rodina, kamarádi 
mazlíčci 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 
Geography: the world 
Schools in England and Wales 
An English town 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
Tematický okruh: Seberegulace a sebeorganizace 
denní režim, volný čas 
   

Anglický jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- přítomný čas prostý – kladná a záporná oznamovací 
věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, 
otázky s tázacími zájmeny 
- příslovce častosti děje 
- řadové číslovky 
- předložky času 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
- předmětná zájmena 
- sloveso to be v minulém čase – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas pravidelných sloves - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas nepravidelných sloves - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 
- some / any 
- How much / How many? 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
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- neurčitý člen a / an, určitý člen the 
- a little / a few 
- otázky s How + přídavné jméno 
- stupňování přídavných jmen 
- přirovnání as ... as 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to - kladná 
a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přídavná jména a příslovce 
- have to - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, 
krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 
zájmeny 
- návrhy 

rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 
- znělé a neznělé th 
- výslovnost koncového -s/-es 
- výslovnost –ed / - d 
- výslovnost samohlásek iː / ɪ 
- výslovnost æ / aː 
- výslovnost ʌ 
- výslovnost p 
- výslovnost ɒ / ɔː 
- výslovnost r 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 
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Slovní zásoba 
- měsíce v roce, datum, kalendářní rok 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- domácí práce 
- oslava narozenin 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- zvířata, popis zvířat, jejich pohyb, zvyky, strava 
- prázdniny, dovolená 
- cestování, dopravní prostředky 
- jídlo, stravovací návyky 
- jídelníček, v kavárně, v restauraci 
- nákupní seznam 
- příprava jídla – recept 
- geografické názvy a pojmenování 
- počasí 
- přídavná jména 
- TV programy, filmové žánry, kultura 
- domluva schůzky, návrhy 
- moderní technologie, média 
- práce se slovníkem 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Tematické okruhy 
- domov, volný čas, škola, kalendářní rok 
- aktuální činnosti, zvířata, každodenní činnosti 
- cestování 
- stravovací návyky 
- počasí 
- kultura, moderní technologie a média 
- reálie anglicky mluvících zemí – školní rok ve Velké 
Británii, svátky ve Velké Británii, domácí mazlíčci a 
zvířata ve Velké Británii, jak Britové tráví a trávili 
dovolenou, zeměpis Spojeného království a USA, 
britský filmový průmysl 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných 
témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 
cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, 
počasí, TV programy a filmové žánry - v pomalu a 
zřetelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, 
stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV 
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programech či filmových žánrech - jednoduše a v 
krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci 
každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a 
přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, 
odkud pochází - vypráví jednoduchý příběh související 
s výše uvedenými osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, který se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní 
rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické 
útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové 
žánry), rozumí tématu a obsahu textů - v textu (např. 
příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše 
uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace, příp. konkrétní číselné informace 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, 
volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. - reaguje 
na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše pohlednici či email 
kamarádovi z dovolené - napíše začátek či konec 
příběhu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět 
školní rok ve Velké Británii, svátky ve Velké Británii, domácí mazlíčci a zvířata ve Velké Británii, jak Britové 
tráví a trávili dovolenou, zeměpis Spojeného království a USA, britský filmový průmysl 
   

Anglický jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
"ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
"ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
- sloveso to be v minulém čase – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
"ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných 
sloves - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, 
vyprávění či konverzace, které se týkají osvojovaných 
témat, např. rodiny, domova, bydliště, volby povolání, 
města a přírody, volného času, společnosti a jejích 
problémů, péče o zdraví a reálií anglicky mluvících 
zemí - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který 
se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, 
zachytí konkrétní informace - rozumí obsahu písně, 
téma písně se týká osvojovaných témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
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krátké odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími 
zájmeny 
- minulý čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
"ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas průběhový vs minulý čas prostý 
- budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky - 
kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky "ano / ne", otázky s tázacími 
zájmeny 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to - 
vyjádření předpovědi do budoucna - kladná a 
záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky "ano / ne", otázky s tázacími zájmeny 
- neurčitý člen a / an, určitý člen the s názvy míst 
- neurčitá zájmena every- / some- / any- / no- + -
body / -thing 
- přítomný čas průběhový – vyjádření blízké 
budoucnosti, 
- návrhy Shall ...?, What about ...? 
- předpřítomný čas prostý - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
"ano / ne", otázky s tázacími zájmeny, ever, never, 
just 
- should / shouldn’t / must / mustn’t / don’t have to 
- příslovce 
- zájmena 
- spojky 
- prostředky textové návaznosti 

rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, a 
dalších osvojovaných tématech - adekvátně reaguje v 
běžných každodenních formálních i neformálních 
situacích, pomocí slovních spojení a vět se zapojí do 
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých 
sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, 
co chce či nechce, co musí či nemusí - vypráví 
jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. rodina, 
domov, bydliště, volba povolání, město a příroda, 
volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a 
reálie anglicky mluvících zemí), rozumí tématu a 
obsahu textů - v textu (např. příběhu, letáčku či 
vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace 
- rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě - 
rozumí popisu osob, míst a událostí 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události, - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše jednoduchý příběh, kde 
používá spojky when, so, and, because, but a příslovce 
a příslovečná určení času first, then, after that, …., text 
vhodně člení do odstavců 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 
- krátké a dlouhé samohlásky 
- dvojhlásky 
- znělé a neznělé souhlásky 
- silent letters (hlásky, které nevyslovujeme) 
- výslovnost sykavek 
- výslovnost pomocných sloves v záporu 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, 
vyprávění či konverzace, které se týkají osvojovaných 
témat, např. rodiny, domova, bydliště, volby povolání, 
města a přírody, volného času, společnosti a jejích 
problémů, péče o zdraví a reálií anglicky mluvících 
zemí - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který 
se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, 
zachytí konkrétní informace - rozumí obsahu písně, 
téma písně se týká osvojovaných témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, a 
dalších osvojovaných tématech - adekvátně reaguje v 
běžných každodenních formálních i neformálních 
situacích, pomocí slovních spojení a vět se zapojí do 
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých 
sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, 
co chce či nechce, co musí či nemusí - vypráví 
jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. rodina, 
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domov, bydliště, volba povolání, město a příroda, 
volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a 
reálie anglicky mluvících zemí), rozumí tématu a 
obsahu textů - v textu (např. příběhu, letáčku či 
vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace 
- rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě - 
rozumí popisu osob, míst a událostí 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události, - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše jednoduchý příběh, kde 
používá spojky when, so, and, because, but a příslovce 
a příslovečná určení času first, then, after that, …., text 
vhodně člení do odstavců 

Slovní zásoba 
- životní etapy, rodina 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- co máme či nemáme rádi 
- pozvání 
- vesmír 
- domov a pracoviště 
- volba povolání 
- dopravní prostředky, cestování 
- přírodní katastrofy 
- bydlení, domy, nábytek 
- město, místa a budovy ve městě 
- popis cesty 
- zážitky, prázdniny, dovolená 
- domluva schůzky, návrhy 
- ambice 
- problémy, péče o zdraví, pocity a nálady 
- pravidla 
- moderní technologie, média 
- frázová slovesa 
- práce se slovníkem 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, 
vyprávění či konverzace, které se týkají osvojovaných 
témat, např. rodiny, domova, bydliště, volby povolání, 
města a přírody, volného času, společnosti a jejích 
problémů, péče o zdraví a reálií anglicky mluvících 
zemí - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který 
se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, 
zachytí konkrétní informace - rozumí obsahu písně, 
téma písně se týká osvojovaných témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, a 
dalších osvojovaných tématech - adekvátně reaguje v 
běžných každodenních formálních i neformálních 
situacích, pomocí slovních spojení a vět se zapojí do 
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých 
sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, 
co chce či nechce, co musí či nemusí - vypráví 
jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. rodina, 
domov, bydliště, volba povolání, město a příroda, 
volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a 
reálie anglicky mluvících zemí), rozumí tématu a 
obsahu textů - v textu (např. příběhu, letáčku či 
vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace 
- rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě - 
rozumí popisu osob, míst a událostí 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události, - 
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reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše jednoduchý příběh, kde 
používá spojky when, so, and, because, but a příslovce 
a příslovečná určení času first, then, after that, …., text 
vhodně člení do odstavců 

Tematické okruhy 
- rodina, volný čas, sport, každodenní činnosti 
- cestování 
- volba povolání 
- bydlení, domov 
- příroda a město 
- společnost a její problémy 
- péče o zdraví, pocity a nálady 
- škola 
- moderní technologie a média 
- reálie anglicky mluvících zemí – rodinný život ve 
Velké Británii, doprava a dopravní prostředky ve 
Velké Británii, Anglie, Wales, Skotsko, Irsko – vznik 
Spojeného království, New York, hrdinové a hrdinky 
Velké Británie, nápisy 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně pronášené promluvy, 
vyprávění či konverzace, které se týkají osvojovaných 
témat, např. rodiny, domova, bydliště, volby povolání, 
města a přírody, volného času, společnosti a jejích 
problémů, péče o zdraví a reálií anglicky mluvících 
zemí - v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který 
se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, 
zachytí konkrétní informace - rozumí obsahu písně, 
téma písně se týká osvojovaných témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat 
a na podobné otázky adekvátně odpoví - mluví o své 
rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, a 
dalších osvojovaných tématech - adekvátně reaguje v 
běžných každodenních formálních i neformálních 
situacích, pomocí slovních spojení a vět se zapojí do 
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých 
sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se mu líbí či nelíbí, 
co chce či nechce, co musí či nemusí - vypráví 
jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům (např. rodina, 
domov, bydliště, volba povolání, město a příroda, 
volný čas, společnost a její problémy, péče o zdraví a 
reálie anglicky mluvících zemí), rozumí tématu a 
obsahu textů - v textu (např. příběhu, letáčku či 
vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace 
- rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě - 
rozumí popisu osob, míst a událostí 
Psaní - vyplní ve formuláři základní údaje - zapíše 
informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat - napíše krátký 
jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události, - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se 
osvojovaných témat - napíše jednoduchý příběh, kde 
používá spojky when, so, and, because, but a příslovce 
a příslovečná určení času first, then, after that, …., text 
vhodně člení do odstavců 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 
-  reálie anglicky mluvících zemí - Anglie, Wales, Skotsko, Irsko – vznik Spojeného království 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí 
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 - Příroda a město, Přírodní katastrofy 
   

Anglický jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
Mluvnice 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
- budoucí čas will – kladná a záporná oznamovací 
věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, 
otázky s tázacími zájmeny 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to - kladná 
a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných 
sloves - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, 
krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 
zájmeny 
- minulý čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- minulý čas průběhový vs minulý čas prostý 
- too, enough 
- could / couldn’t, had to / didn’t have to 
- předpřítomný čas prostý - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny, for, since, 
been, gone 
- předpřítomný čas prostý vs minulý čas prostý 
- tázací dovětky 
- vztažná zájmena who, which, that, vztažné věty 
vedlejší 
- should / shouldn’t, might / might not 
- So do I / Neither do I 
- sloveso + -ing / infinitiv 
- trpný rod v přítomném čase prostém, minulém čase 
prostém, předpřítomném čase prostém a v budoucím 
čase 
- první kondicionál 
- časové věty vedlejší 
- vyjádření účelu – to 
- spojky a prostředky textové návaznosti 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají 
osvojovaných témat, tj. volný čas, každodenní 
činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, 
nákupy a móda, škola, kultura, moderní technologie a 
média, pocity a nálady, péče o zdraví, stravovací 
návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina 
či reálie anglicky mluvících zemí - v pomalu a zřetelně 
vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše 
uvedeným tématům, vyhledá konkrétní informace - 
rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných 
témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, osob, míst, času a výše uvedených 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně 
odpoví - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, o 
svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o 
svých problémech, životním stylu a stravovacích 
návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech - 
adekvátně reaguje v běžných každodenních 
formálních i neformálních situacích a pomocí 
vhodných slovních spojení a vět se zapojí do 
rozhovorů, v nichž např. vyjádří své plány do 
budoucna, poradí v situacích, jež se vztahují k 
osvojovaným tématům, formuluje pozvání nebo na 
pozvání reaguje, vyjádří souhlas či nesouhlas, obavy či 
požádá o laskavost - vypráví jednoduchý příběh 
související s osvojovanými tématy, události uvádí v 
logicky správném časovém sledu, věty vhodně 
propojuje spojkami a jinými prostředky textové 
návaznosti - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a 
situace na obrázku 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům, tj. které se týkají 
osvojovaných témat, tj. volný čas, každodenní 
činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, 
nákupy a móda, škola, kultura, moderní technologie a 
média, pocity a nálady, péče o zdraví, stravovací 
návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina 
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či reálie anglicky mluvících zemí - v textu (např. 
příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá 
požadované informace - rozumí popisu osoby, místa, 
předmětu či události - rozumí radám, varování, 
časovým údajům, běžným označením a nápisům na 
veřejných místech - odvodí z kontextu význam 
neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů 
- rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám 
z literatury (např. bajce, legendě, povídce) 
Psaní - zapíše informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají osvojovaných témat - 
odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných 
témat - napíše krátký jednoduchý text, např. popis 
osob, míst, předmětů, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, nebo leták či plakát, který souvisí s 
osvojovanými tématy - napíše jednoduchý dopis nebo 
příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje - 
popíše událost za použití vhodně propojených vět, 
používá adekvátní prostředky textové návaznosti - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k 
osvojovaným tématům 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- slovní a větný přízvuk 
- intonace 
- výslovnost ea 
- výslovnost koncovek -es a –ed 
- výslovnost a 
- intonace – tázací dovětky 
- výslovnost th 
- výslovnost i 
- slovní přízvuk – slovesa 
- výslovnost o 
- výslovnost samohlásek 
- výslovnost podobných slov 
- vázání 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají 
osvojovaných témat, tj. volný čas, každodenní 
činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, 
nákupy a móda, škola, kultura, moderní technologie a 
média, pocity a nálady, péče o zdraví, stravovací 
návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina 
či reálie anglicky mluvících zemí - v pomalu a zřetelně 
vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše 
uvedeným tématům, vyhledá konkrétní informace - 
rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných 
témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, osob, míst, času a výše uvedených 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně 
odpoví - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, o 
svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o 
svých problémech, životním stylu a stravovacích 
návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech - 
adekvátně reaguje v běžných každodenních 
formálních i neformálních situacích a pomocí 
vhodných slovních spojení a vět se zapojí do 
rozhovorů, v nichž např. vyjádří své plány do 
budoucna, poradí v situacích, jež se vztahují k 
osvojovaným tématům, formuluje pozvání nebo na 
pozvání reaguje, vyjádří souhlas či nesouhlas, obavy či 
požádá o laskavost - vypráví jednoduchý příběh 
související s osvojovanými tématy, události uvádí v 
logicky správném časovém sledu, věty vhodně 
propojuje spojkami a jinými prostředky textové 
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návaznosti - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a 
situace na obrázku 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům, tj. které se týkají 
osvojovaných témat, tj. volný čas, každodenní 
činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, 
nákupy a móda, škola, kultura, moderní technologie a 
média, pocity a nálady, péče o zdraví, stravovací 
návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina 
či reálie anglicky mluvících zemí - v textu (např. 
příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá 
požadované informace - rozumí popisu osoby, místa, 
předmětu či události - rozumí radám, varování, 
časovým údajům, běžným označením a nápisům na 
veřejných místech - odvodí z kontextu význam 
neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů 
- rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám 
z literatury (např. bajce, legendě, povídce) 
Psaní - zapíše informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají osvojovaných témat - 
odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných 
témat - napíše krátký jednoduchý text, např. popis 
osob, míst, předmětů, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, nebo leták či plakát, který souvisí s 
osvojovanými tématy - napíše jednoduchý dopis nebo 
příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje - 
popíše událost za použití vhodně propojených vět, 
používá adekvátní prostředky textové návaznosti - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k 
osvojovaným tématům 

Slovní zásoba 
- každodenní činnosti 
- volnočasové aktivity 
- charitativní činnost 
- první pracovní zkušenosti a pocity 
- materiály 
- oblečení, popis oblečení 
- nakupování 
- testy, škola 
- složená podstatná jména 
- popis události 
- film a filmování, práce kaskadérů 
- výhody a nevýhody života celebrit 
- televizní pořady 
- počítače, práce s počítačem 
- slovesa a předložky 
- tvoření slov – podstatná a přídavná jména 
- životopis slavné osobnosti 
- práce se slovníkem 
- části lidského těla 
- zdraví, zdravý životní styl, sport 
- zdravotní potíže a nemoci 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají 
osvojovaných témat, tj. volný čas, každodenní 
činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, 
nákupy a móda, škola, kultura, moderní technologie a 
média, pocity a nálady, péče o zdraví, stravovací 
návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina 
či reálie anglicky mluvících zemí - v pomalu a zřetelně 
vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše 
uvedeným tématům, vyhledá konkrétní informace - 
rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných 
témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, osob, míst, času a výše uvedených 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně 
odpoví - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, o 
svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o 
svých problémech, životním stylu a stravovacích 
návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech - 
adekvátně reaguje v běžných každodenních 
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- návštěva lékaře, léčba 
- vyjádření rady 
- vyjádření souhlasu a nesouhlasu 
- leták 
- život rytířů ve středověku 
- přídavná jména končící na –ing / -ed 
- pocity a nálady 
- vyprávění 
- objednání jídla v restauraci 
- zdvořilá žádost 
- výtvarné umění – malba 
- životní prostředí, problémy a ochrana životního 
prostředí 
- zvířata, mláďata, ochrana ohrožených druhů 
- vyjádření obavy 
- hurikány 
- plakát – ochrana životního prostředí 
- přátelství, vztahy, rodina, generační rozdíly 
- frázová slovesa 
- slovesa a podstatná jména 
- vyjádření účelu 
- Evropská unie 
- dopis – řešení problému, vyjádření rady 

formálních i neformálních situacích a pomocí 
vhodných slovních spojení a vět se zapojí do 
rozhovorů, v nichž např. vyjádří své plány do 
budoucna, poradí v situacích, jež se vztahují k 
osvojovaným tématům, formuluje pozvání nebo na 
pozvání reaguje, vyjádří souhlas či nesouhlas, obavy či 
požádá o laskavost - vypráví jednoduchý příběh 
související s osvojovanými tématy, události uvádí v 
logicky správném časovém sledu, věty vhodně 
propojuje spojkami a jinými prostředky textové 
návaznosti - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a 
situace na obrázku 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům, tj. které se týkají 
osvojovaných témat, tj. volný čas, každodenní 
činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, 
nákupy a móda, škola, kultura, moderní technologie a 
média, pocity a nálady, péče o zdraví, stravovací 
návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina 
či reálie anglicky mluvících zemí - v textu (např. 
příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá 
požadované informace - rozumí popisu osoby, místa, 
předmětu či události - rozumí radám, varování, 
časovým údajům, běžným označením a nápisům na 
veřejných místech - odvodí z kontextu význam 
neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů 
- rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám 
z literatury (např. bajce, legendě, povídce) 
Psaní - zapíše informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají osvojovaných témat - 
odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných 
témat - napíše krátký jednoduchý text, např. popis 
osob, míst, předmětů, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, nebo leták či plakát, který souvisí s 
osvojovanými tématy - napíše jednoduchý dopis nebo 
příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje - 
popíše událost za použití vhodně propojených vět, 
používá adekvátní prostředky textové návaznosti - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k 
osvojovaným tématům 

Tematické okruhy 
- volný čas 
- každodenní činnosti 
- společnost a její problémy 
- volba povolání 
- nákupy a móda 
- škola 
- kultura 
- moderní technologie a média 
- pocity a nálady 
- péče o zdraví 

Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu 
jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy, 
vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají 
osvojovaných témat, tj. volný čas, každodenní 
činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, 
nákupy a móda, škola, kultura, moderní technologie a 
média, pocity a nálady, péče o zdraví, stravovací 
návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina 
či reálie anglicky mluvících zemí - v pomalu a zřetelně 
vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k výše 
uvedeným tématům, vyhledá konkrétní informace - 
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- stravovací návyky 
- sport 
- příroda a město 
- počasí 
- domov, rodina 
- reálie anglicky mluvících zemí – život vrstevníků ve 
Velké Británii, historie Velké Británie do roku 1066, 
teenageři ve Velké Británii a čtení, sportovní události 
ve Velké Británii, výtvarné umění – J. M. W. Turner, 
Král Artuš, Robin Hood, Austrálie, typický víkend 
britské rodiny 

rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných 
témat 
Mluvení - zeptá se na základní informace týkající se 
činností, osob, míst, času a výše uvedených 
osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně 
odpoví - mluví o své rodině, přátelích, zájmech, 
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, o 
svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o 
svých problémech, životním stylu a stravovacích 
návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech - 
adekvátně reaguje v běžných každodenních 
formálních i neformálních situacích a pomocí 
vhodných slovních spojení a vět se zapojí do 
rozhovorů, v nichž např. vyjádří své plány do 
budoucna, poradí v situacích, jež se vztahují k 
osvojovaným tématům, formuluje pozvání nebo na 
pozvání reaguje, vyjádří souhlas či nesouhlas, obavy či 
požádá o laskavost - vypráví jednoduchý příběh 
související s osvojovanými tématy, události uvádí v 
logicky správném časovém sledu, věty vhodně 
propojuje spojkami a jinými prostředky textové 
návaznosti - popíše místa, osoby, předměty, činnosti a 
situace na obrázku 
Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a 
jednoduchým textům z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným tématům, tj. které se týkají 
osvojovaných témat, tj. volný čas, každodenní 
činnosti, společnost a její problémy, volba povolání, 
nákupy a móda, škola, kultura, moderní technologie a 
média, pocity a nálady, péče o zdraví, stravovací 
návyky, sport, příroda a město, počasí, domov, rodina 
či reálie anglicky mluvících zemí - v textu (např. 
příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá 
požadované informace - rozumí popisu osoby, místa, 
předmětu či události - rozumí radám, varování, 
časovým údajům, běžným označením a nápisům na 
veřejných místech - odvodí z kontextu význam 
neznámých slov, porozumí definicím slov nebo výrazů 
- rozumí literárním textům, zjednodušeným ukázkám 
z literatury (např. bajce, legendě, povídce) 
Psaní - zapíše informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají osvojovaných témat - 
odpoví písemně na otázky, týkající se osvojovaných 
témat - napíše krátký jednoduchý text, např. popis 
osob, míst, předmětů, prostředí, ve kterém se 
pohybuje, nebo leták či plakát, který souvisí s 
osvojovanými tématy - napíše jednoduchý dopis nebo 
příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky 
textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje - 
popíše událost za použití vhodně propojených vět, 
používá adekvátní prostředky textové návaznosti - 
reaguje na jednoduché písemné sdělení vztahující se k 
osvojovaným tématům 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
Tematický okruh: Sebepoznání a sebepojetí 
- části lidského těla 
- zdravotní potíže a nemoci 
- přátelství, vztahy, rodina, generační rozdíly 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
Tematický okruh: Seberegulace a sebeorganizace 
- volný čas 
- každodenní činnosti 
- nakupování 
- vyjádření souhlasu a nesouhlasu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
Tematický okruh: Kulturní diference 
- společnost a její problémy 
- život vrstevníků ve Velké Británii 
- teenageři ve Velké Británii a čtení 
   

Anglický jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence občanské 
 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
USA, New York, svátky vyjádří se o obecných tématech jako např. historie, 

doprava apod. 
řekne, že se něco stalo před jinou událostí 
zařídí si ubytování v hotelu 

Nebraska, život ve škole, kampaň proti alkoholu za 
volantem 

řekne, kde a kdy bylo či bude něco vykonáno 
řekne, z čeho je něco uděláno nebo z čeho se něco 
skládá 
poradí někomu 

Velká Británie tradiční i moderní, předsudky hovoří o předsudcích 
řekne, co říkají či si myslí druzí 
pokládá zdvořilé otázky 

Život mladých lidí mluví o sobě a svých plánech do budoucna 
domluví si rande 

Povolání a činnosti, svět práce pojmenuje povolání a činnosti a hovoří o nich 
reprodukuje, co řekli druzí 
opíše význam slova 

Austrálie, rozdílnost kultur převádí otázky do nepřímé řeči 
reaguje při neporozumění 
rezervuje pokoj v hotelu 

Život v budoucnosti, rodina hovoří o různých představách života v budoucnosti 
vyjádří domněnky o budoucnosti 
diskutuje na téma "rodina" 
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Předminulý čas vyjádří se o obecných tématech jako např. historie, 
doprava apod. 
řekne, že se něco stalo před jinou událostí 
zařídí si ubytování v hotelu 

Trpný rod řekne, kde a kdy bylo či bude něco vykonáno 
řekne, z čeho je něco uděláno nebo z čeho se něco 
skládá 
poradí někomu 

Nepřímá řeč hovoří o předsudcích 
řekne, co říkají či si myslí druzí 
pokládá zdvořilé otázky 

Vedlejší věty příslovečné časové mluví o sobě a svých plánech do budoucna 
domluví si rande 

Posun časů v nepřímé řeči pojmenuje povolání a činnosti a hovoří o nich 
reprodukuje, co řekli druzí 
opíše význam slova 

Otázky v nepřímé řeči převádí otázky do nepřímé řeči 
reaguje při neporozumění 
rezervuje pokoj v hotelu 

Vyjadřování budoucnosti hovoří o různých představách života v budoucnosti 
vyjádří domněnky o budoucnosti 
diskutuje na téma "rodina" 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Unit 6 - G'Day, Australia - rozdílnost kultur 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Unit 6 - Images of Britain - předsudky 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Unit 2 - život ve škole 
   

 

 


